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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ซึ่ง
ถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี อีกทั้ง
ยังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้
มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม  ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเมื่อได้
ด าเนินการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ก็สามารถท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๒๒  

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโนนแดง มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  และเพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชน จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที ่๓ เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ 
   เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง      

  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศใช้ต่อไป  

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 - 2564)  ครั้งที่ 3  เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป    
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แบบ ผ. 07

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

   1.1 จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซม
โครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า และทาง
ระบายน้ า

43          74,800,000 128    325,850,000 133    337,950,000 131    336,950,000 436 1,075,550,000 

   1.๒ จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชน
และพื้นที่การเกษตร

4               750,000 22        7,800,000 23         8,150,000 23         8,150,000 72 248,500,000    

   1.3 จัดให้มี ส่งเสริมเชื่อมโยงการ
ชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุด
ลอกสระ,หนอง,คลอง,บึง พัฒนาแหล่งน้ า 
ระบบประปา

8            1,300,000 20        8,250,000 20         8,250,000 20         8,250,000 68 26,050,000      

   1.4 จัดให้มี ส่งเสริม สถานที่ที่เป็น
ศูนย์กลางเพื่อการประชุม นันทนาการ
และออกก าลังกายของชุมชน

-  - 3        1,300,000 3         1,300,000 3         1,300,000 9 3,900,000        

รวม 55          76,850,000 173    343,200,000 179 355,650,000   177 354,650,000   585  1,130,350,000
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

   2.1 สงเคาะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตและอาชีพเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อHIV

-  - 2           130,000 2 130,000           - - 4            260,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปีปี 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมาหาสารคาม
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แบบ ผ. 07

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปีปี 2564

   2.2 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
เกษตร สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน/แหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่

4               120,000 4           120,000 4            120,000 4            120,000 16            480,000

   2.3 สร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  - 1               7,500 1                7,500 1                7,500 3              22,500

รวม 4               120,000 7           257,500 7            257,500 5            127,500 23              72,500
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   3.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง
 มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

1               400,000 3           470,000 3            470,000 3            470,000 10         1,810,000

รวม 1               400,000 3           470,000 3            470,000 3            470,000 10         1,810,000

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 สาสนา และวัฒนธรรม

   4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และ
ภาคประชาชน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

-  - 18        4,450,000 19         6,150,000 19         6,150,000 56       16,750,000

   4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคีการพัฒนาด้าน
การศึกษาและกีฬา

-  - 5           196,500 5            196,500 5            196,500 15            589,500

รวม -  - 23        4,646,500 24         6,346,500 24         6,346,500 71       17,339,500

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการเมืองที่ดี
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แบบ ผ. 07

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปีปี 2564

   5.3 พัฒนา ปรังปรุง บ ารุงรักษา อาคาร
 สถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการเมืองที่ดี

1               210,000 3           710,000 3 710,000           3 710,000           10 2,340,000        

รวม 1               210,000 3           710,000 3 710,000           3 710,000           10         2,340,000
รวมทั้งสิ้น 61         77,580,000 209   349,284,000 216    363,434,000 212    362,304,000 699    441,014,000
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ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
ส าหรับ องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและอาหาร
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการร่องระบายน้้า ม.1 
บ้านนางโสภา - บ้านนางบัวลี

เพื่อให้ร่องระบายน้้าสามารถ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึ้น

ลอกร่องระบายน้้า ตาม
แบบ

       100,000        100,000        100,000        100,000 ร่องระบายน้้า
สามารถระบายน้้า
ได้ดียิ่งขึ้น

มีทางระบายน้้าเสียออก
จากหมู่บ้าน ไม่มีน้้าขัง
ภายในหมู่บ้าน

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

2 โครงการถนน คสล.ม.1 
บ้านนายวาร เทียบปัด

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

       100,000        100,000        100,000        100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

3 โครงการถนน คสล. ม.1
บ้านนายพุด วงศ์งอ - บ้าน
นายบุญช้อน ศรีพระนาม

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

 -     1,000,000     1,000,000     1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

4 โครงการถนน คสล.ม.1 
บ้านนางนงนุช  - สวนนาง
ทองมี เพชรกล้า

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

 -        200,000        200,000        200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

5 โครงการถนนคสล.ม.1 บ้าน
นายบุญเหลือ เทียบซิง - ล้า
ห้วยปอพาน

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
 จากถนนลาดยาง ถึง บ้าน
พ่อวาน เทียบปัด ม.1

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7



แบบ ผ. 01
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๗ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
ม.1 เส้นทางหลังโรงเรียน
มัธยมโนนแดงวิทยาคม

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

-        300,000        300,000        300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมู่บ้านหัวหนอง ม.๒

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

100,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๙ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหัวหนอง ม.๒

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๑๐ โครงการก่อสร้างคลองรับน้้า
เข้าหนองใหญ่ บ้านหัวหนอง)
 ม.๒ (แบบถาวร)

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

11 โครงการขุดร่องระบายน้้า 
ในหมู่บ้าน แบบฝาปิด ม.๒

เพื่อให้ร่องระบายน้้าสามารถ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึ้น

ร่องระบายน้้า ตามแบบ        100,000        100,000        100,000        100,000 ร่องระบายน้้า
สามารถระบายน้้า
ได้ดียิ่งขึ้น

มีทางระบายน้้าเสียออก
จากหมู่บ้าน ไม่มีน้้าขัง
ภายในหมู่บ้าน

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านอบต. สมศักด์ิ-นางนิภา
รัตน์ ม.๓ (รอบหมู่บ้าน)

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นประปา-โรงสีชุมชน ม.๓

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
รอบวัดทิศใต้ ม.๓

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 700,000 700,000 700,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หนองแวง-โรงเรียนหัวหนอง
 ม.๓

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

8



แบบ ผ. 01
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเส้นตะวันตกบ้านรอบ
หมู่บ้าน ม.๓

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
กลางบ้านคุ้มน้อย และทิศ
ตะวันตกทางโรงเรียน ม.4

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๑๘ โครงการร่องระบายน้้าพร้อม
ฝาปิด หน้าบ้านแม่พันถึง
ทางแยก ม.4

เพื่อให้ร่องระบายน้้าสามารถ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึ้น

ลอกร่องระบายน้้า ตาม
แบบ

       100,000        100,000        100,000        100,000 ร่องระบายน้้า
สามารถระบายน้้า
ได้ดียิ่งขึ้น

มีทางระบายน้้าเสียออก
จากหมู่บ้าน ไม่มีน้้าขัง
ภายในหมู่บ้าน

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ด้านทิศเหนือหมู่บ้านคุ้ม
ใหญ-่ข้างวัด และรอบหมู่บ้าน
(รวมคุ้มน้อย) ม.4

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หน้าบ้านนายวีระชัย พร
สว่าง-พ่อเสาร์ และรอบ
หมู่บ้าน  ม.4

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นดอนพยอม-สาธารณะ
ประโยชน์ ม.4

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นตะวันตกคุ้มน้อย ม.4

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนในหมู่บ้าน ม.๕

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

9



แบบ ผ. 01
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

24 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้้าพร้อมบ่อพัก ม.๕

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ.บรบือ,
 อบต.โนนแดง, 

กองช่าง

25 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้าน ม.5

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ.บรบือ,
 อบต.โนนแดง, 

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนดินลง
หินคลุก เส้นนาแม่คูน -นา
แม่สุนี ม.5

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงถนนที่มี
ส่วนผสมของยางพารา บ้าน
เหล่าตามา ม.5 ถึง อบต.
โนนแดง

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด        500,000        500,000        500,000        500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
รอบหมู่บ้านโคกกุง ม.6

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

29 โครงการลงหินคลุก บ้านโคก
กุง-บ้านหนองทุ่ม ม.6

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
โคกกุง-วัดป่าโคกกุง ม.6

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากร้านค้าชุมชนไปน
ถนนลาดยาง ม.๖

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

10



แบบ ผ. 01
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโคกกุง-อุดมชัย ม.๖

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ม.6 ถึง ม.14

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด        500,000        500,000        500,000        500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองทุ่ม-ห้วยทราย ม.7

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๓๕ โครงการวางท่อระบายน้้า 
รอบหมู่บ้านแบบเปิด ม.7

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านและระบายน้้าในฤดูฝน

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้้าขังภายใน
หมู่บ้าน

มีทางระบายน้้าเสียออก
จากหมู่บ้าน ไม่มีน้้าขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง, 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
รอบหมู่บ้าน ม.7

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ม.7 ถึง ม.15

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

38 โครงการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกเชื่อมบ้านหนองขาม
ระยะ ๑ กิโลเมตร ม.8

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศาลาเส้นตะวันตก
หมู่บ้าน ม.8

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 700,000 700,000 700,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๔๐ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. 
เส้นกลางหมู่บ้านศาลา ม.8

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

11



แบบ ผ. 01
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

41 โครงการปรับปรุงถนนที่มี
ส่วนผสมของยางพารา  ม.8
 ถึง ม.9

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางทิศเหนือ-โนนสะอาด ม.9

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 700,000 700,000 700,000 700,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางทิศใต้หมู่บ้าน ต่อของ
ประชารัฐ ม.9

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 700,000 700,000 700,000 700,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นศูนย์ปฏิบัติธรรม -ศูนย์
ข้าวก้อง ม.9

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๔๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นตะวันออกไปถังประปา 
(หน้าบ้านนายสาคร) ม.9

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๔๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนนายสาคร-โรงสีข้าว
ก้อง  ม.9

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนนายสถิตย์ แสนแก้ว -
ประชารัฐ ทางทิศใต้หมู่บ้าน 
ม.9

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ข้างบ้านนายบรรเทา มะธิโต
ปะน้า กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร ม.9

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๔๙ โครงการลงหินคลุกเส้นทาง
บ้านโนนทอง-บ้านป่ากุงหนา
 ม.9

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

12



แบบ ผ. 01
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคสล. รอบหมู่บ้าน ม.๑๐

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ม.10 ถึงบ้านเหล่าตามา

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด        500,000        500,000        500,000        500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๕๒ โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก
 ม.๑๐

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

๕๓ โครงการก่อสร้างถนนคสล.
รอบหมู่บ้าน (ปรับปรุง)  
ไหล่ทาง รอบหมู่บ้าน ม. ๑๐

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

๕๔ โครงการลงหินคลุกป่ากุง
หนา-เหล่าตามา ม.10

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

๕๕ โครงการซ่อมแซมถนนคสล.
ป่ากุงหนา-โกฑา ม. ๑๐

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.๑๑-ม.๑๒(อุดมศิลป์)

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนางบ่วย ไทยเรือง - 
ถนนบ้านหนองแวง ม.๓ (ม.
12)

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.๑๒ - ม.๔

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

13



แบบ ผ. 01
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
รอบหมู่บ้านด้านทิศใต้-ทิด
ตะวันตก ม.13

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพงึพอใจของ
ประชาชนทีสั่ญจร
ไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนนค่ันคู
คลองน้้าแก้วทางทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน ม.13

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 500,000 ความพงึพอใจของ
ประชาชนทีสั่ญจร
ไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้้าแบบเปิด ม.13

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านและระบายน้้าในฤดูฝน

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้า้ขังภายใน
หมูบ่้าน

มีทางระบายน้า้เสียออกจาก
หมูบ่้าน ไม่มีน้า้ขังภายใน
หมูบ่้าน

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
คสล. ม.13-ที่สปก.

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพงึพอใจของ
ประชาชนทีสั่ญจร
ไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๖๓ ถนดิน ถนนบุกเบิกข้างบ้าน
นายอาชีพ ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร ม.14

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายใน ม.14

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

65 โครงการถนนดินรอบหนอง
น้้าสาธารณะ ระยะ ๓ 
กิโลเมตร กว้าง ๑๒ เมตร ม.
15

เพื่อเก็บกักน้้าในฤดูแล้ง ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พื้นที่กักเก็บน้้า กักเก็บน้้าได้มากขึ้น อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๖๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.๑๕ ถนน
ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน - 
ทางแยกบ้านฝาง บ้านโนน
ทอง

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

14



แบบ ผ. 01
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทิศใต้เหล่าตามา-โนน
ทอง ม.๑๕

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๖๘ โครงการวางท่อระบายน้้า 
พร้อมฝาปิด ม.15

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านและระบายน้้าในฤดูฝน

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 200,00 200,00 200,00 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ม.15 ถึง ม.7

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ม.16 รอบหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด        500,000        500,000        500,000        500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๗๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านอุดมชัย-วัด   ม.1๖

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ม.17 ถึง อบต.โนนแดง

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด        500,000        500,000        500,000        500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

73 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
รอบหมู่บ้านจาก สามแยก
บ้านนางชนิดาภรณ์ มอญ
ขาม - ถนนลาดยางไป อบต.
โนนแดง ม.17

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 500,000 500,000 - ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

15



แบบ ผ. 01
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ด้านข้างก้าแพงโรงเรียนบ้าน
โนนทอง-โนนสะอาดด้านทิศ
ตะวันออกจากถนนคสล.ไป
บ้านศาลา - บ้านนายทองสุข
 เสนานิคม ม.17

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 
        -

- 500,000 500,000 - ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

75 โครงการซ่อมแซมถนนดินลง
หินคลุก จากศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวัดบ้านโนนทอง-บ้านนา
เจริญ ม.17

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - - 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

76 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
จากบ้านนายนิเวช ทิพโยธา-
บ้านนางทองอวน แคนวัง 
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ม.17

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - - 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

77 โครงการซ่อมแซมถนนดินลง
หินคลุก จากศูนม.๑๗-ม.๑๕ 
ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ม.18 ทางมาอบต.โนน
แดง

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด        500,000        500,000        500,000        500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

79 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา-นา
เจริญ-แยกบ้านเหล่าตามา 
ม.18

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา-
หนองหินร่อง ม.18

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง
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แบบ ผ. 01
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

81 โครงการยกร่องพูนดินและ
ลงหินคลุกเส้นทางบ้านนา
เจริญ-แยก สปก.ห้วยหลาว 
 ม.18

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

82 โครงการปรับเกรดลงหินคลุก
เส้นทางนาเจริญ-โนนทอง 
ม.18

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้าน    ม.18

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๘๔ โครงกาก่อสร้างร่องระบาย
น้้า ภายในหมู่บ้าน แบบฝา
ปิด ม.๑๘

เพื่อให้ร่องระบายน้้าสามารถ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึ้น

ร่องระบายน้้า ตามแบบ        100,000        100,000        100,000        100,000 ร่องระบายน้้า
สามารถระบายน้้า
ได้ดียิ่งขึ้น

มีทางระบายน้้าเสียออก
จากหมู่บ้าน ไม่มีน้้าขัง
ภายในหมู่บ้าน

อบตโนนแดง,  
กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากหลังโรงเรียนบ้านโนน
แดงวิทยา ม.19

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด        500,000        500,000        500,000        500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.๑๙ โคกน้อย

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด -     1,000,000     1,000,000     1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๘๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
จากนานายบุญส่ง เทียบแสง-
 นางบุบผา อันทะนัย ม.1๙

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด        200,000        200,000        200,000        200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๘๘ โครงการวางท่อระบายน้้า
รอบหมู่บ้าน ม.๑๙

เพื่อระบายน้้าเสียออกจาก
หมู่บ้านและระบายน้้าในฤดูฝน

ตามแบบ อบต.ก้าหนด  -        500,000        500,000        500,000 ไม่มีน้้าขังภายใน
หมู่บ้าน

มีทางระบายน้้าเสียออก
จากหมู่บ้าน ไม่มีน้้าขัง
ภายในหมู่บ้าน

อบตโนนแดง,  
กองช่าง
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แบบ ผ. 01
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๘๙ โครงการหอกระจ่ายข่าวและ
ติดต้ังระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน ม.๑๙

เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

ตามแบบ อบต.ก้าหนด -        100,000        100,000        100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน
การรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

อบต.โนนแดง, 
ส้านักงานปลัด

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ม.20 ถึง ม.13

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด        200,000        200,000        200,000        200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านศาลา ม.๒๐ - ที่สปก.

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตามแบบ อบต.ก้าหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
สัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง
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๓๔ 

 

 
 
 
 

ผ 0๒ บัญชีโครงการพัฒนา 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการเมืองที่ดี
5.๑ พัฒนา ส่งเสริมสมรรถนะการท างานของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที
กลาง) อ าเภอบรบือ

เพื่ออุดหนุนอุดหนุนโครงการ
ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานทีกลาง) อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ ซ่อมแซม
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
และครุภัณฑ์ในศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(สถานที่
กลาง) อ าเภอบรบือฯลฯ

         20,000          20,000          20,000          20,000 งานในโครงการ
ส าเร็จสมบูรณ์

หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง)

อบต.โนนแดง, 
ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๔๒ 

 

 
 
 
 

ผ 03 บัญชีโครงการพัฒนา 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและอาหาร
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 จัดให้มี ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอกสระ,หนอง,คลอง,บึง พัฒนาแหล่งน้้า ระบบประปา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการซ่อมแซมฝายน้้าล้น
ที่ช้ารุด ม.๒ (เกินศักยภาพ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้้า ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้้าใช้เพียงพอ มีพื้นที่ส้าหรับกักเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอ

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๒ โครงการขุดลอหนองน้้า
สาธารณะหนองใหญ่ ม.2 
(เกินศักยภาพ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้้า ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีน้้าใช้เพียงพอ มีพื้นที่ส้าหรับกักเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอ

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๓ โครงการขุดลอกล้าห้วยอี
เพ็งพร้อมฝายน้้าล้น ม.4 
(เกินศักยภาพ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้้า ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

_ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีน้้าใช้เพียงพอ มีพื้นที่ส้าหรับกักเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอ

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

๔ โครงการขุดลอกล้าห้วยเหล่า
ใต้(จากสะพาน-หัวหนอง) ม.
๓(เกินศักยภาพ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้้า ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

_ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีน้้าใช้เพียงพอ มีพื้นที่ส้าหรับกักเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอ

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

5 โครงการขุดลอกคลองห้วยกุด
เหลือง ม.5 (เกินศักยภาพ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้้า ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

 -     2,000,000     2,000,000     2,000,000 พื้นที่กักเก็บน้้า มีพื้นที่ส้าหรับกักเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น และฝายช่วยกัก
เก็บน้้าในฤดูแล้ง

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

6 โครงการขุดลอกหนองน้้า
สาธารณะหนองหว้า ม.6 
(เกินศักยภาพ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้้า ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีน้้าใช้เพียงพอ มีพื้นที่ส้าหรับกักเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอ

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 03
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการขุดลอกฝายดอนน้้า
จั่น-ท้านบกั้นน้าพร้อมฝาย
น้้าล้น ม.13 (เกินศักยภาพ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้้า ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีน้า้ใช้เพยีงพอ มีพืน้ทีส้่าหรับกักเก็บน้า้
เพิม่ขึน้ ประชาชนมีน้า้ใช้
เพยีงพอ

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง  ม.13 (เกิน
ศักยภาพ)

เพื่อให้น้้าประปาสะอาดถูก
หลักอนามัย  ถูกสุขลักษณะ

ระบบผลิตน้้าประปา 1
 แหล่ง

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความพงึพอใจของ
ประชาชนทีอุ่ปโภค-
บริโภคน้า้

ประชาชนมีน้า้ประปาทีส่ะอาด
 ถูกสุขอนามัยใช้ และ
เพยีงพอต่อความต้องการ

กรมทรัพยากรฯ, 
อบต.โนนแดง, 

กองช่าง

๙ โครงการขุดลอกล้าห้วยโศกอี
เพ้ง ม.14 (เกินศักยภาพ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้้า ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีน้้าใช้เพียงพอ มีพื้นที่ส้าหรับกักเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอ

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

10 โครงการขุดลอกหนองน้้า
สาธารณะหนองกุง ม.17 
(เกินศักยภาพ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้้า ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- - 2,000,000 2,000,000 มีน้้าใช้เพียงพอ มีพื้นที่ส้าหรับกักเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอ

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้า
ล้าห้วยหล่มตอนบน ม.18 
(เกินศักยภาพ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้้า ตามแบบ อบต.โนนแดง
 ก้าหนด

- - 2,000,000 2,000,000 มีน้้าใช้เพียงพอ มีพื้นที่ส้าหรับกักเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอ

อบต.โนนแดง, 
กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพในศูนย์
เด็กเล็กทัง้ 7 ศูนย์  
และกองการศึกษา

คอมพวิเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 8 ชุด

     154,000      154,000        22,000                -   กองการศึกษา

2 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพในศูนย์
เด็กเล็กทัง้ 7 ศูนย์  
และกองการศึกษา

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network 
จ านวน 8 เคร่ือง

       84,000        84,000        12,000                -   กองการศึกษา

3 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้เก็บเอกสารให้
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย
ในศูนย์เด็กเล็กทัง้ 7 ศูนย์

ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบาน
เล่ือน  จ านวน 7 ตู้

       38,500        38,500                -                  -   กองการศึกษา

4 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการท างานใน
ศูนย์เด็กเล็กทัง้ 7 ศูนย์

โต๊ะท างาน+เก้าอี(้ระดับ2-5) 
จ านวน 17 ชุด

     110,500      110,500                -                  -   กองการศึกษา

5 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการนัง่
รับประทานอาหารใน
ศูนย์เด็กเล็ก ทัง้ 7 ศูนย์

โต๊ะนัง่รับประทานอาหาร  
จ านวน 37 ชุด

     185,000      185,000                -                  -   กองการศึกษา

6 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ดับเพลิงในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ทัง่ 7 
ศูนย์

ถังดับเพลิง ๑๑ ถัง        20,350        20,350                -                  -   กองการศึกษา

7 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในศูนย์เด็กเล็ก เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
ขนาด 24,000 บทียีู จ านวน 
๑๒ เคร่ือง

     336,000      336,000      336,000                -   กองการศึกษา

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลีย่นปแปลง ครั้งที ่3

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์  งบประมาณและทีผ่่านมา

51



แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์  งบประมาณและทีผ่่านมา

8 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในศูนย์เด็กเล็ก เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 บทียีู ศูนย์บา้น
เหล่าตามา จ านวน 2 เคร่ือง

       34,000        34,000        34,000  - กองการศึกษา

9 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เพือ่เก็บน้ าและ
เคร่ืองด่ืมส าหรับบริการ
 ทัง้ 7 ศูนย์

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบกิฟตุ  
จ านวน 7 ตู้

 -        45,500        45,500  - กองการศึกษา

10 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เพือ่ปอ้งกันแสงแดใน
ศูนย์เด็กเล็กบา้นเหล่า
ตามา 13 ชุด,ศูนย์เด็ก
เล็กอบต.โนนแดง 11 
ชุด,ศูนย์เด็กเล็กบา้น
หนองทุม่ 7 ชุด, ศูนย์
เด็กเล็กบา้นปา่กุงหนา 5
 ชุด

ผ้าม่านพร้อมติดต้ังศูนย์เด็กเล็ก
จ านวน 36 ชุด

 -      150,000      150,000  - กองการศึกษา

11 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ ทัง้ 7
 ศูนย์

กล้องถ่ายภาพ  ระบบดิจิตอล  
ความละเอียด  16  ล้านพกิเซล 
 จ านวน  7  ตัว

 -        95,200        95,200  - กองการศึกษา

12 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ ทัง้ 7
 ศูนย์

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED  TV) 
ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 พกิเซล ขนาด
 32 นิว้ จ านวน 7 เคร่ือง

 -        72,100        72,100  - กองการศึกษา

13 แผนงานการศึกษา รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใหเ้ด็กได้มีโต๊ะและ
เก้าอี้ส าหรับท ากิจกรรม
การเรียน

โต๊ะเขียนหนังสือเด็กพร้อมเก้าอี้ 
 จ านวน 12 ชุด(ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดบา้นหนองแวง จ านวน 6
 ชุด ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
เหล่าตามา 2 ชุด ศูนย์วัดบา้น
โนนแดง 4 ชุด)

 -        96,000        96,000  - กองการศึกษา
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แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์  งบประมาณและทีผ่่านมา

14 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบาน
เล่ือน  จ านวน 3 ตู้

 -        16,500  -  - ส านักงานปลัด

15 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  
จ านวน 2 ตู้

 -        11,000  -  - ส านักงานปลัด

16 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

เก้าอี้ส านักงานระดับปฏบิติัการ-
ปฏบิติังาน  จ านวน 4 ตัว

 -        10,000  -  - ส านักงานปลัด

17 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

คอมพวิเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ 
 จ านวน 2 ชุด

 -        44,000  -  - ส านักงานปลัด

18 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED  ขาวด า จ านวน 3 
เคร่ือง

 -        45,000  -  - ส านักงานปลัด

19 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

จอคอมพวิเตอร์  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -        10,000  -  - ส านักงานปลัด

20 แผนงานบริหารงาน
คลัง

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

ตู้บานเปดิกระจกใส 4 ช่อง  
จ านวน 3 ตู้

 -        19,500  -  - กองคลัง

21 แผนงานบริหารงาน
คลัง

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  
จ านวน 6 ตู้

 -        33,000  -  - กองคลัง

22 แผนงานบริหารงาน
คลัง

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

เก้าอี้ส านักงานระดับช านาญการ
จ านวน 1 ตัว

 -          2,500  -  - กองคลัง

23 แผนงานบริหารงาน
คลัง

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

โต๊ะพบัอเนกประสงค์  จ านวน 
10 ตัว

 -        24,000  -  - กองคลัง

24 แผนงานบริหารงาน
คลัง

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

คอมพวิเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 2 ชุด

 -        44,000  -  - กองคลัง

25 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบาน
เล่ือน  จ านวน 3 ตู้

 -        16,500  -  - กองช่าง

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

โต๊ะท างานระดับอ านวยการ 
จ านวน 1 ตัว

 -          6,000  -  - กองช่าง
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แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์  งบประมาณและทีผ่่านมา

27 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

โต๊ะท างานระดับปฏบิติัการ 
จ านวน 5 ตัว

 -          8,000          8,000          4,000 กองช่าง

28 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ จ านวน 3 
เคร่ือง

 -        30,000        30,000        30,000 กองช่าง

30 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เพือ่เก็บน้ าและ
เคร่ืองด่ืมส าหรับบริการ

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบกิฟตุ  
จ านวน 1 ตู้

 -          6,500  -  - กองช่าง

31 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED  TV) 
ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 พกิเซล ขนาด
 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง

 -        10,300  -  - กองช่าง

32 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพือ่ใช้ในกิจการงานช่าง เทปวัดระยะ 50 เมตร 100 
เมตร อย่างละ  1 อัน

 -          7,000  -  - กองช่าง

33 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพือ่ใช้ในกิจการงานช่าง เข็มขัดนิรภยัและสายกันตก 
จ านวน 1 ชุด

 -        15,000  -  - กองช่าง

34 แผนงานสังคม
สงเคราะห์

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

โต๊ะท างาน+เก้าอี้ระดับช านาญ
การ จ านวน 1 ชุด

 -        10,000                -                  -   กองสวัสดิการ
สังคม

35 แผนงานสังคม
สงเคราะห์

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ จ านวน 1 
เคร่ือง

 -        30,000                -                  -   กองสวัสดิการ
สังคม

36 แผนงานสังคม
สงเคราะห์

รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -        12,000                -                  -   กองสวัสดิการ
สังคม

37 แผนงานการเกษตร รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

โต๊ะท างาน+เก้าอี้ระดับช านาญ
การ จ านวน 1 ชุด

 -  -                -          10,000 กองการเกษตร

38 แผนงานการเกษตร รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

คอมพวิเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ 
 จ านวน 1 ชุด

 -  -        30,000  - กองการเกษตร
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์  งบประมาณและทีผ่่านมา

39 แผนงานการเกษตร รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network 
จ านวน 1  เคร่ือง

 -        12,000  -  - กองการเกษตร

40 แผนงานสาธารณสุข รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  
จ านวน 1 ตู้

 -          5,500  -  - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

41 แผนงานสาธารณสุข รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

คอมพวิเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ 
 จ านวน 1 ชุด

 -        30,000  - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

42 แผนงานสาธารณสุข รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network 
จ านวน 1  เคร่ือง

 -        12,000  -  - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

43 แผนงานสาธารณสุข รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การแพทย์ เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

เตียงเฟาว์เลอร์ จ านวน 1  เตียง  -        16,000  -  - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

44 แผนงานสาธารณสุข รายจ่ายครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การแพทย์ เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

ตู้ยาสามัญประจ าบา้น จ านวน 1
 ตู้

 -          5,000  -  - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

    962,350  1,912,450     930,800       44,000 อบต.โนนแดงรวม
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓  พ.ศ. 2561                                                      

************************* 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  หมวด 4 การแก้ไขการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา  ข้อ 22  วรรคสอง  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้ บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป  นั้น 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22  แล้ว 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓  ตามระเบียบ ฯ หมวด 4  ข้อ  22  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 
 

 
                          (ลงชื่อ) 
        (นางเสาวภา  ประทุมทอง) 
         ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 
 
 
 


