
 



แบบ ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี

     1.  ยุทธศาสตร  การพฒันาคุณภาพชีวิต

          1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เดิม โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

เพื่อใหสุนัขและแมวในพื้นที่ไดรับ

การฉีดวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบา

ไดอยางครอบคลุม

12 ชุมชน -    60,000   50,000   50,000   50,000  จํานวนประชากร

สุนัขและแมว

ควบคุมจํานวน

ประชากรสุนัข

และแมว

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

เพื่อใหสุนัขและแมวในพื้นที่ไดรับ

การฉีดวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบา

ไดอยางครอบคลุม

12 ชุมชน -    60,000   50,000   60,000   60,000  จํานวนประชากร

สุนัขและแมว

ควบคุมจํานวน

ประชากรสุนัข

และแมว

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

2 เดิม โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคระบาดตาม

ฤดูกาล

เพื่อปองกันและควบคุมโรคระบาด

ตามฤดูกาลตางๆเชน ไขหวัดนกเลป

โตสไปโรซีส มือเทาปาก

12 ชุมชน 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000  ควบคุมโรค

ระบาด

ควบคุมไมใหเกิด

โรคระบาดตาม

ฤดูกาล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคระบาดตาม

ฤดูกาล

เพื่อปองกันและควบคุมโรคระบาด

ตามฤดูกาลตางๆเชน ไขหวัดนกเลป

โตสไปโรซีส มือเทาปาก

12 ชุมชน 5,000  5,000  5,000  50,000   50,000  ควบคุมโรค

ระบาด

ควบคุมไมใหเกิด

โรคระบาดตาม

ฤดูกาล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

3 เดิม โครงการควบคุมและ

ปองกันโรคไขเลือดออก

โรคที่มียุงและแมลงเปน

พาหะนําโรค

เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออกและ

แมลงพาหะนําโรคอ่ืนๆระบาดสู

ประชาชน

12 ชุมชน 200,000  150,000  150,000  150,000  150,000  ผูปวยโรค

ไขเลือดออก

ลดลง

ทําใหประชาชนใน

เขรเทศบาล

ปลอดภัยจาก

ไขเลือดออกและ

สัตวพาหะนําโรค

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการควบคุมและ

ปองกันโรคไขเลือดออก

โรคที่มียุงและแมลงเปน

พาหะนําโรค

เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออกและ

แมลงพาหะนําโรคอ่ืนๆระบาดสู

ประชาชน

12 ชุมชน 200,000  150,000  150,000  200,000  200,000  ผูปวยโรค

ไขเลือดออก

ลดลง

ทําใหประชาชนใน

เขรเทศบาล

ปลอดภัยจาก

ไขเลือดออกและ

สัตวพาหะนําโรค

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

1
          1.2  แผนงาน  สรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1/2563

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณ

รวม  3  โครงการ

โครงการ



ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เดิม โครงการฝกอบรมและศึกษาดู

งานคณะกรรมการและ

สมาชิกชมรมผูสูงอายเุทศบาล

ตําบลโนนดินแดง

เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีกิจกรรม

รวมกัน

12 ชุมชน -    300,000  300,000  -     -    ผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

ผูสูงอายุมี

กิจกรรมรวมกัน

และไมเปน

ภาระของผูอื่น

กองสวัสดิการ

สังคม

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการฝกอบรมและศึกษาดู

งานคณะกรรมการและ

สมาชิกชมรมผูสูงอายเุทศบาล

ตําบลโนนดินแดง

เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีกิจกรรม

รวมกัน

12 ชุมชน -    300,000  300,000  300,000  300,000  ผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผูสูงอายุมี

กิจกรรมรวมกัน

และไมเปน

ภาระของผูอื่น

กองสวัสดิการ

สังคม

2 เดิม โครงการสงเสริมอาชีพตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมใหแตละครัวเรือนลด

ภาระคาใชจาย

12 ชุมชน -    -     60,000   -     -    ครัวเรือนที่เขารวม

โครงการสามารถ

ลดคาใชจายได

ครัวเรือน

สามารถลด

คาใชจายได

กองสวัสดิการ

สังคม

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการสงเสริมอาชีพตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมใหแตละครัวเรือนลด

ภาระคาใชจาย

12 ชุมชน -    -     -     60,000   -    ครัวเรือนที่เขารวม

โครงการสามารถ

ลดคาใชจายได

ครัวเรือน

สามารถลด

คาใชจายได

กองสวัสดิการ

สังคม

3 เดิม โครงการอบรมกลุมอาชีพ

ทําของชํารวยงานตางๆ

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 12 ชุมชน -    -         50,000   -     -    ประชาชนที่เขารวม

โครงการมีรายได

ตอคนมากข้ึน

ประชาชนมี

รายไดเพ่ิมมาก

ข้ึน

กองสวัสดิการ

สังคม

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการอบรมกลุมอาชีพ

ทําของชํารวยงานตางๆ

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 12 ชุมชน -    -         -         50,000   -    ประชาชนที่เขารวม

โครงการมีรายได

ตอคนมากข้ึน

ประชาชนมี

รายไดเพ่ิมมาก

ข้ึน

กองสวัสดิการ

สังคม

     4.  ยุทธศาสตร  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

          4.1  แผนงาน  เคหะและชมุชน

ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เดิม โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถ.บานนอยสะแกกวน6 

หมูที่3 ต.สมปอย

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 398 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 1,990 ตร.ม.

-          1,325,000 -          -          -          ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถ.บานนอยสะแกกวน6 

หมูที่3 ต.สมปอย

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 154 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 770 ตร.ม.

-          -          -          495,000  -          ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

2
          4.1  แผนงาน  เคหะและชมุชน

โครงการ งบประมาณ

รวม  3  โครงการ

โครงการ งบประมาณ



ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เดิม โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถ.สุขาภิบาล 2401/1 

หมู7 ต.โนนดินแดง

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 4 ม. ยาว 213 ม. 

หนา 0.15 ม.

-          -            -          -          553,800  ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถ.สุขาภิบาล 2401/1 

หมู7 ต.โนนดินแดง

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 4 ม. ยาว 195 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 780 ตร.ม.

-          -          -          488,000  -          ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

3 เดิม โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถ.สุขาภิบาล 26 หมูที่7 

ต.โนนดินแดง

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 760 ม. 

หนา 0.15 ม.

-          -              -          -          2,470,000 ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถ.สุขาภิบาล 26 หมูที่7 

ต.โนนดินแดง

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 155 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 775 ตร.ม.

-          -          -          490,000  -          ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

4 เดิม โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถ.สุขาภิบาล 1404 หมูที่

5 ต.โนนดินแดง

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 450 ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,250 ม.

-          -              1,711,000 -          -          ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถ.สุขาภิบาล 1404 หมูที่

5 ต.โนนดินแดง

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 4 ม. ยาว 195 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 780 ตร.ม.

-          -          -          492,000  -          ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

5 เดิม โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถนนเชื่อมคลอง

ชลประทาน 5 หมูที่ 4 ต.

โนนดินแดง

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 766 ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 3,830 ตร.ม.

-          -              2,469,000 -          -          ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถนนเชื่อมคลอง

ชลประทาน 5 หมูที่ 4 ต.

โนนดินแดง

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

-          -          -          494,000  -          ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

6 เดิม โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถ.บานนอยสะแกกวน6 

เชื่อมทางหลวง 348

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 4 ม. ยาว 603 ม. 

หนา 0.15 ม.

-          -              -     -          1,619,000 ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการกอสรางถนน คสล.

 ถ.บานนอยสะแกกวน6 

เชื่อมทางหลวง 348

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 4 ม. ยาว 173 ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 692 ตร.ม.

-          -          -          497,000  -          ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการ

สัญจรสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

3

          4.2  แผนงาน  สรางความเขมแขง็ของชุมชน

รวม  6  โครงการ

โครงการ งบประมาณ



ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เดิม โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด

1 ครั้ง 127,500  30,000    10,000    10,000    10,000    ลดปญหายา

เสพติด

ปญหายาเสพ

ติดลดนอยลง
กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด

3 ครั้ง 127,500  30,000    10,000    35,000    35,000    ลดปญหายา

เสพติด

ปญหายาเสพ

ติดลดนอยลง
กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

     5.  ยุทธศาสตร  การพฒันาขีดสมรรถนะองคกร

          5.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เดิม โครงการเลือกตั้ง

ผูบริหาร สมาชิกสภา

ทองถ่ิน

เพื่อใหประชาชนไดใชสิทธิ์ใน

การเลือกตั้งตามที่กฏหมาย

กําหนด

1 ครั้ง 500,000  500,000  500,000  -          -          ประชาชนที่มีสิทธิ์

มาใชสิทธิ์เลือกตั้ง

ไดจํานวนของ

ผูบริหารและ

สมาชิกสภา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เปลี่ยนแปลงเปน โครงการเลือกตั้ง

ผูบริหาร สมาชิกสภา

ทองถ่ิน

เพื่อใหประชาชนไดใชสิทธิ์ใน

การเลือกตั้งตามที่กฏหมาย

กําหนด

1 ครั้ง 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ประชาชนที่มีสิทธิ์

มาใชสิทธิ์เลือกตั้ง

ไดจํานวนของ

ผูบริหารและ

สมาชิกสภา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4

รวม  1  โครงการ

โครงการ งบประมาณ

โครงการ งบประมาณ

รวม  1  โครงการ



แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เดิม โตะทํางานพรอมเกาอี้ 
จํานวน 6 ชุด

-       -       50,000 -       -       กองการศึกษา

เปลี่ยนแปลงเปน โตะทํางานพรอมเกาอี้ 
จํานวน 6 ชุด

-       -       39,000 39,000 -       

2  " " ครุภัณฑการศึกษา เดิม โตะเกาอี้นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 50 ชุด

-       -       84,000 -       -       "

เปลี่ยนแปลงเปน โตะเกาอี้นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 60 ชุด

-       -       100,800 100,800 100,800 

5

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1/2563

เทศบาลตําบลโนนดินแดง
งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

เดิม รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 
ลอ แบบดับเบิ้ลเคบ

-       -       868,000 -       -       กองการศึกษา

เปลี่ยนแปลงเปน รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 
ลอ แบบดับเบิ้ลเคบ

-       -       -          868,000 -       

4  " " ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เดิม เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
จํานวน 1 เครื่อง

-       9,500    -       -       -       "

เปลี่ยนแปลงเปน เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
จํานวน 1 เครื่อง

-       9,500    -       9,500    -       

6

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เดิม เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับ

งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
16,000 -       -       -       -       กองการศึกษา

เปลี่ยนแปลงเปน เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับ

งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
16,000 -       -       16,000 -       

6  " " เดิม เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา 

จํานวน 1 เครื่อง
-       8,900    -       -       -       "

เปลี่ยนแปลงเปน เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา 

จํานวน 1 เครื่อง
-       8,900    8,900    -       -       

7

รวม  6  โครงการ

งบประมาณ
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