
 บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561

เทศบาลตําบลโนนดินแดง



แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงานการศึกษา 8         172,000         35        1,239,000     34       755,000        34      755,000       111   2,921,000     

1.2  แผนงานสาธารณสุข -      -                 9          566,000        6         515,000        6        515,000       21     1,596,000     

1.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1         100,000         2          470,000        2         470,000        2        470,000       7       1,510,000     

รวม 9        272,000     46      2,275,000 42       1,740,000  42     1,740,000    139   6,027,000 
2)  การพัฒนาการทองเท่ียว

-                                                        -      -              -     -             -      -             -     -            -    -             

รวม -     -             -     -            -      -             -    -            -    -            
3)  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ครบวงจร

-                                                        -      -              -     -             -      -             -     -            -    -             

รวม -     -             -     -            -      -             -    -            -    -            
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ป 2564

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 4 ป



แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4)  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย
4.1  แผนงานการศึกษา -      -              2          220,000     -      -             -     -            2       220,000     

4.2  แผนงานสาธารณสุข -      -              5          1,630,000  4         1,610,000   4        1,610,000 13     4,850,000  

4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 3         737,600      7          7,087,000  2         5,960,000   -     -            12     13,784,600   

รวม 3        737,600     14      8,937,000 6         7,570,000  4        1,610,000    27     18,854,600  

5)  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป -      -              1        200,000     1         200,000     1        100,000    3       500,000     

รวม -     -             1        200,000    1         200,000     1        100,000    3       500,000    

รวมทั้งสิ้น 12      1,009,600      61      11,412,000  49       9,510,000     47     3,450,000       169   25,381,600      
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงาน การศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชุมใหญ เพ่ือใหเด็กและผูปก 1 ครั้ง -             20,000      20,000     20,000     ความเขาใจ เด็กและผูปก กองการศกึษา

ผูปกครอง ครองไดรับความรู ในการศกึษา ปกครองไดรับ
และแนวทางการศึกษา ตอ ความรูและแนว
ตอ ทางการศึกษา

ตอ

2 โครงการเขาคายภาษา เพ่ือใหเด็กไดเรียนรู นักเรียนระดับ 50,000       50,000      50,000     50,000     พัฒนาการดาน นักเรียนมีความ กองการศกึษา
อังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ รูความเขาใจ ร.ร.ทต.โนน

เพ่ิมขึ้น ภาษาอังกฤษ ดินแดง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน การศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรม  1 ครั้ง 30,000       40,000      40,000     40,000     นักเรียนมี นักเรียนมี กองการศกึษา

และจริยธรรมเด็กนักเรียน และจริยธรรมใหแก คุณลักษณะอัน คุณลักษณะอัน ร.ร.ทต.โนน
เด็กนักเรียน พึงประสงค พึงประสงคตาม ดินแดง

ที่กําหนด

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐาน 1 ครั้ง -             15,000      15,000     15,000     ทักษะพื้นฐาน นักเรียนไดรับ   "
การเพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐาน ทางดนตรีและนาฏศิลป ทางดนตรีและ ความรูและมี
ทางดนตรีและนาฏศิลป ใหกับเด็กนักเรียน นาฏศิลป ทักษะพื้นฐาน

ทางดนตรีและ
นาฎศิลป

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนไดรับการพัฒนา 1 ครั้ง -             40,000      40,000     40,000     ทักษะทาง นักเรียนไดรับ   "
และสมรรถภาพของ ศักยภาพและสมรรถ ดานกีฬา การพัฒนา
ผูเรียนทางดานกีฬา ภาพของผูเรียน ศักยภาพและ

สมรรถภาพฯ
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน การศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจัดทําแผน บุคลากรทางการศึกษา 1 ครั้ง -             10,000      10,000     10,000     แผนพัฒนา บุคลากรทาง กองการศกึษา

พัฒนาการศึกษา มีความรูในการจัดทํา การศกึษา การศกึษามี ร.ร.ทต.โนน
แผนพัฒนาการศึกษา ความรูในการ ดินแดง

จัดทําแผนพัฒนา
การศกึษา

7 โครงการปจฉิมนิเทศ เพ่ือใหความรู แนวทาง 1 ครั้ง -             10,000      10,000     10,000     นักเรียนชั้น เพ่ือใหความรู   "
นักเรียนชั้นประถมศึกษา การศกึษาตอสําหรับเด็ก ประถมศึกษา แนวทางการ
ปที่ 6 ชั้น ป.6 ปที่ 6 ศึกษาตอสําหรับ

เด็กชั้น ป.6

8 โครงการประกันคุณภาพ เพ่ือวัดผลการจัดการ 1 ครั้ง -             14,000      20,000     20,000     คุณภาพการ เพ่ือวัดผลการ   "
การศกึษาโรงเรียน ศึกษาของโรงเรียน ศึกษาโรงเรียน จัดการศึกษา
เทศบาลตําบลโนนดินแดง เทศบาลตําบล เทศบาลตําบล ของโรงเรียน

โนนดินแดง โนนดินแดง เทศบาลฯ ได
มาตรฐาน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน การศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการสงเสริมประชา เพ่ือสงเสริมประชาธิป 1 ครั้ง -             5,000        5,000       5,000       สงเสริม เพ่ือสงเสริม กองการศกึษา

ธิปไตยในโรงเรียน ไตยในโรงเรียน ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ร.ร.ทต.โนน
ในโรงเรียน ในโรงเรียน ดินแดง

10 โครงการนิเทศการจัดการ เพ่ือนิเทศการจัดการ 1 ครั้ง -             10,000      10,000     10,000     ผลการนิเทศ จัดการเรียนรู   "
เรียนรูโรงเรียนเทศบาล เรียนรูโรงเรียนเทศบาล การจัดการ โรงเรียนเทศบาล
ตําบลโนนดินแดง ตําบลโนนดินแดง เรียนรู ตําบลโนนฯ

ไดมาตรฐาน

11 โครงการจางครเูอก เพ่ือใหมีครูสอนท่ีตรง 1 ครั้ง -             90,000      100,000   100,000   ครู เพ่ือใหมีครูสอน   "
ขาดแคลน กับวิชาเอก ที่ตรงกับวิชาเอก

12 โครงการโรงเรียน เพ่ือใหโรงเรียนปลอด 4 ครั้ง -             10,000      10,000     10,000     โรงเรียน โรงเรียน   "
ปลอดขยะ (Zero ขยะ ปลอดขยะ ปลอดขยะ
Waste School)
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน การศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการโรงเรียน สงเสริมการออมใหกับ 1 ครั้ง -             10,000      10,000     10,000     การออมของ นักเรียนรัก กองการศกึษา

ธนาคารเทศบาล เด็กนักเรียน นักเรียน การออม ร.ร.ทต.โนน
ตําบลโนนดินแดง ดินแดง

14 โครงการจัดทําฐานการ ฐานการเรียนรูสําหรับ 1 ครั้ง -             60,000      60,000     60,000     ฐานการเรียน มีฐานการเรียน   "
เรียนรูสําหรับนักเรียน นักเรียนปฐมวัยใน รูสําหรับนัก รูสําหรับนัก
ปฐมวัยในสถานศึกษา สถานศึกษา เรียนปฐมวัย เรียนปฐมวัยใน

สถานศึกษา

15 โครงการประชุมผูปกครอง เพ่ือใหผูปกครองทราบ 1 ครั้ง -             5,000        5,000       5,000       ผูปกครอง ผูปกครองทราบ   "
นักเรียน แนวทางการจัดการ ทราบแนวทาง แนวทางการ

เรียนรูของโรงเรียน การจัดการ จัดการเรียนรู
เรียนรู ของโรงเรียน

16 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน เพ่ือออกเย่ียมบาน -             10,000      10,000     10,000     นักเรียน ออกเย่ียมบาน   "
นักเรียน 1 ครั้ง นักเรียนเพ่ือ

รับทราบปญหา
ความคิดเห็น
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน การศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการฐานหรรษา ทําฐานสําหรับเด็กเล็ก 1 ครั้ง -             20,000      20,000     20,000     ฐานการเรียน มีฐานการเรียน กองการศกึษา

พัฒนาเด็กเล็ก รูสําหรับเด็ก รูสําหรับเด็กเล็ก ร.ร.ทต.โนน
เล็ก ดินแดง

18 โครงการเขาคายอบรม เพ่ือใหนักเรียนไดมีความ 1 ครั้ง -             5,000        5,000       5,000       นักเรียน นักเรียนไดมี   "
พุทธธรรมนําชีวิต ป.1-3 รูดานคุณธรรม ป. 1-3 ความรูดาน

คุณธรรม

19 โครงการเขาคายอบรม เพ่ือใหนักเรียนไดมีความ 1 ครั้ง -             40,000      40,000     40,000     นักเรียน นักเรียนไดมี   "
พุทธธรรมนําชีวิต ป.4-6 รูดานคุณธรรม ป.4-6 ความรูดาน

คุณธรรม

20 โครงการเขาคายวิชาการ เพ่ือใหเด็กนักเรียนได 5 ครั้ง -             50,000      50,000     50,000     นักเรียน เพ่ือใหเด็กนัก   "
 -กิจกรรมคายภาษาไทย เรียนรูและทักษะทาง เรียนไดเรียนรู
 -กิจกรรมคายวิทยาศาสตร วิชาการ และทักษะทาง
 -กิจกรรมคาย English วิชาการ
Camp
 -กิจกรรมคายคณิตศาสตร

 -กิจกรรมคายดนตรีนาฏศิลป

9

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน การศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 คาใชจายในการจัดการ เพ่ือใหเด็กนักเรียนได 1 ครั้ง -             500,000    -           -           นักเรียน นักเรียนไดเรียน กองการศกึษา

ศึกษาโดยใชโรงเรียน เรียนรูที่หลากหลาย รูที่หลากหลาย ร.ร.ทต.โนน
เปนฐานในการพัฒนา ตามความเหมาะสม เหมาะสมกับ ดินแดง
ทองถ่ิน (SBMLD) กับตนเอง ตนเอง

22 โครงการภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียน 1 ครั้ง 10,000       10,000      10,000     10,000     นักเรียนเขาใจ นักเรียนไดเรียน   "
แสนสนุก ภาษาอังกฤษอยางมี และมีความสุข ภาษาอังกฤษ

ความสุข ในภาษาอัง อยางมีความสุข
กฤษ

23 โครงการจิตกรนอย เพ่ือสงเสริมความ 1 ครั้ง 10,000       10,000      10,000     10,000     นักเรียนชอบ นักเรียนได   "
สามารถในดานศิลปะ ในวิชาศิลปะ แสดงออกดาน

ศิลปะ

24 โครงการสอนเสริมเติม เพ่ือใหนักเรียนมีความรู 1 ครั้ง 20,000       20,000      20,000     20,000     นักเรียน นักเรียนไดรับ   "
ความรูสูทักษะวิชการ และมีทักษะทางวิชาการ ความรูและมี

เพ่ิมมากขึ้น ทักษะทางวิชา
การเพ่ิมมากขึ้น

10

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน การศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการติวเขมทางวิชาการเพ่ือใหเด็กนักเรียนมี 1 ครั้ง -             10,000      10,000     10,000     นักเรียน นักเรียนไดรับ กองการศกึษา

ความรูทักษะทางวิชาการ ความรูและมี ร.ร.ทต.โนน
ที่เพ่ิมมากขึ้น ทักษะทาง ดินแดง

วิชาการเพ่ิม
มากขึ้น

26 โครงการแนะแนว เพ่ือใหเด็กนักเรียนทราบ 1 ครั้ง -             5,000        5,000       5,000       นักเรียน นักเรียนทราบ   "
การศกึษาตอระดับ แนวทางการศึกษาตอ แนวทางการ
มัธยมศึกษา ในระดับมัธยมศกึษา ศึกษาตอในระ

ดับมัธยมศึกษา

27 โครงการสงเสริมทักษะ เพ่ือใหเด็กนักเรียนมี 1 ครั้ง -             20,000      20,000     20,000     นักเรียน เด็กนักเรียนมี   "
ทางภาษาไทย ทักษะในการใช ทักษะในการใช

ภาษาไทยที่ถูกตอง ภาษาไทยที่ถูก
ตอง

28 โครงการสงเสริมผล เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 1 ครั้ง -             10,000      10,000     10,000     ผลสัมฤทธิ์ วัดผลสัมฤทธิ์   "
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรูของนักเรียน ทางการเรียน ทางการเรียนรู

รูของนักเรียน ของนักเรียน

11

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน การศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการวันสําคัญ นักเรียนไดเรียนรูวัน 4 ครั้ง -             20,000      20,000     20,000     วันสําคัญ นักเรียนได กองการศกึษา

สําคัญ เรียนรูวันสําคัญ ร.ร.ทต.โนน
ดินแดง

30 โครงการหองน้ําสะอาด เพ่ือสงเสริมใหเด็กนัก 1 ครั้ง 12,000       20,000      20,000     20,000     หองน้ําหอง นักเรียนรักษา   "
สุขานาใช เรียนรักษาความสะอาด สุขาสะอาด ความสะอาด

ของหองน้ําหองสุขา ของหองน้ํา
หองสุขา

31 โครงการสถานศึกษาสะอาดเพ่ือใหสถานศึกษา 1 ครั้ง 20,000       20,000      20,000     20,000     สถานศึกษา สถานศึกษา   "
ปราศจากขยะ รักษา สะอาด ปราศจากขยะ สะอาด ปราศ สะอาดปราศจาก
สิ่งแวดลอม รักษาสิ่งแวดลอม จากขยะ ขยะนาอยู

32 โครงการพัฒนาอาคาร เพ่ือใหสถานศึกษาสะอาด 1 ครั้ง 20,000       20,000      20,000     20,000     สถานศึกษา สถานศึกษา   "
สถานที่และสิ่งแวดลอม สะอาด สะอาดนาอยู

12

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน การศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการประเมินภายใน เพ่ือประเมินการปฏิบัติ 1 ครั้ง -             5,000        5,000       5,000       การปฏิบัติ การบริหารจัด กองการศกึษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล งานในศูนยพัฒนาเด็ก งานในศูนย การศนูยพัฒนา ศพด.ฯ
ตําบลโนนดินแดง เล็ก พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเปนไป

มีประสิทธิภาพ อยางมีประสิทธิ
ภาพ

34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐาน 1 ครั้ง -             15,000      15,000     15,000     ทักษะพื้นฐาน นักเรียนไดรับ กองการศกึษา
การเพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐาน ทางดนตรีและนาฎศิลป ทางดนตรีและ ความรูและมี ร.ร.ทต.โนน
ทางดนตรีและนาฏศิลป ใหกับเด็กนักเรียน นาฏศิลป ทักษะพื้นฐาน ดินแดง

ทางดนตรีและ
นาฎศิลป

35 โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนไดรับการพัฒนา 1 ครั้ง -             40,000      40,000     40,000     ทักษะทางล นักเรียนไดรับ   "
และสมรรถภาพของ ศักยภาพและสมรรถ ดานกีฬา การพัฒนา
ผูเรียนทางดานกีฬา ภาพทางดานกีฬา ศักยภาพและ

สมรรถภาพ
ทางดานกีฬา

172,000     1,239,000   755,000   755,000   
13

รวม  35  โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา



1.2  แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการควบคุมและปอง เพ่ือปองกันโรคไขเลือด 12 ชุมชน -             150,000    150,000   150,000   ผูปวยโรคไข ทําใหประชาชน กองสาธารณสุขฯ

กันโรคไขเลือดออก ออกและแมลงพาหะนํา เลือดออกลดลง ในเขตเทศบาล
โรคท่ีมียุงและแมลงเปน โรคอ่ืนๆ ระบาดสู ปลอดภัยจาก
พาหะนําโรค ประชาชน ไขเลือดออกและ

สัตวพาหะนําโรค
อ่ืนๆ

2 โครงการปองกันและ เพ่ือปองกันและควบคุม 12 ชุมชน -             5,000        5,000       5,000       ควบคุมโรค ควบคุมไมใหเกิด   "
ควบคุมโรคระบาดตาม โรคระบาดตามฤดูกาล ระบาด โรคระบาดตาม
ฤดูกาล ตางๆ เชน ไขหวัดนก ฤดูกาล

เลปโตสไปโรซีส 
มือเทาปาก

3 โครงการฝกอบรมและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 1 ครั้ง -             300,000    300,000   300,000   พัฒนาศักย อสม. ไดรับการ   "
ศึกษาดูงานอาสาสมัคร ในการปฏิบัติงานของ ภาพของ อสม. พัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ในเขตเทศบาล

14

งบประมาณและที่ผานมา



1.2  แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการเฝาระวังคณุภาพ เพ่ือใหน้ําบริโภคในเขต ในเขตเทศบาล -             -            30,000     30,000     คุณภาพน้ํา น้ําบริโภคใน กองสาธารณสุขฯ

น้ําบริโภคในเขตเทศบาล เทศบาลมีคุณภาพที่ได ผานมาตรฐาน เขตเทศบาล
มาตรฐาน ที่กําหนด มีคุณภาพผาน

เกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด

5 โครงการศูนยเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 12 ชุมชน -             20,000      20,000     20,000     ศักยภาพของ อสม.มีความ   "
อาสาสมัครสาธารณสุข อสม. ใหมีความรู อสม.เพ่ิมขึ้น เชี่ยวชาญใน
ประจําหมูบาน บทบาทและ

หนาที่

6 โครงการสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือใหประชาชนได 12 ชุมชน -             5,000        10,000     10,000     สุขภาพของ ประชาชนใน   "
บริโภคสินคาที่ได ประชาชน เขตเทศบาลมี
มาตรฐาน สุขภาพที่ดี

15

งบประมาณและที่ผานมา



1.2  แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการจางเหมาสํารวจ เพ่ือทราบจํานวนและ 12 ชุมชน -             16,000      -           -           จํานวนประชา ควบคุมจํานวน กองสาธารณสุขฯ

ขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียน ควบคุมจํานวนสุนัข กรสุนัขและแมว ประชากรสุนัข
สัตว และแมวในพ้ืนที่ทําให และแมว

งายตอการควบคุมโรค

8 โครงการสัตวปลอดโรค เพ่ือใหสุนัขและแมวใน 12 ชุมชน -             60,000      -           -           จํานวนประชา ปองกันการเกิด   "
คนปลอดภัย จากโรค พ้ืนที่ไดรับฉีดวัคซีน กรสุนัขและแมว พิษสุนัขบา
พิษสุนัขบา ปองกันโรคพิษสุนัขบา

ไดอยางครอบคลุม

9 โครงการสงเสริมการบริ เพ่ือใหประชาชนรับรู 12 ชุมชน -             5,000        -           -           ประชากร บริโภคอาหารที่   "
โภคและการบริการท่ีเปน และเขาใจในการบริโภค 12 ชุมชน มีคุณภาพ
มิตรกับสิ่งแวดลอม อาหารที่มีประโยชน

10 โครงการสงเสริมการใช เพ่ือเขาใจถึงการใช 12 ชุมชน -             5,000        -           -           ประชากร ประหยัดและ   "
พลังงานอยางมีประสิทธิ พลังงานจากธรรมชาติ 12 ชุมชน ปลอดภัยจาก
ภาพ การใชพลังงาน

-             566,000   515,000   515,000   

16

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  10  โครงการ



1.3  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรม  1 ครั้ง 100,000     100,000    100,000   100,000   การมีคณุธรรม เสริมสราง กองการศกึษา

และจริยธรรม จริยธรรมใหแกเด็ก และจริยธรรม คุณธรรม
เยาวชน พนักงาน จริยธรรมให
ขาราชการและประชา เพ่ิมขึ้น
ชนทั่วไป

2 โครงการแขงขันกีฬา เพ่ือจัดการแขงขันกีฬา 4 ครั้ง -             370,000    370,000   370,000   ประชาชนมี เกิดความรัก "
สําหรับเด็ก เยาวชน ใหกับเด็ก เยาวชน สุขภาพ ความสามัคคี
พนักงาน ขาราชการและ พนักงานขาราชการและ แข็งแรง ของประชาชน
ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไป

100,000     470,000   470,000   470,000   
17

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  2  โครงการ



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  พัฒนาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการทองเที่ยว
2.2 แผนงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

88

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
3.1  แผนงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  "
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

4.  ยุทธศาสตร  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
     4.1 แผนงาน  การศึกษา

     4.1 แผนงาน  การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดทําอางลางหนา เพ่ือใหมีสถานท่ีลางหนา อางลางหนาแปรงฟน -            20,000     -              -           อางลางหนา มีอางลางหนา กองการศกึษา

แปรงฟน แปรงฟนที่เพียงพอ 12 กอก จํานวน แปรงฟนที่ได แปรงฟนที่เพียง ร.ร.ทต.โนน
2 ชุด มาตรฐาน พอและไดมาตร ดินแดง

ฐาน

2 โครงการปรับปรุงหอง เพ่ือใชสําหรับการจัด 1 หอง -            200,000   -           -              นักเรียนมีหอง หองเรียน   "
ทําเปนหองคอมพิวเตอร การเรียนการสอน เรียนคอมฯ คอมพิวเตอร

วิชาคอมพิวเตอร
-              220,000     -              -              
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

รวม  2  โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา



     4.2 แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปองกันและแกไข เพ่ือปองกันและแกไข 3 ครั้ง -            50,000     50,000        50,000     ลดปญหายา ปญหายาเสพติด กองสาธารณสุขฯ

ปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติด เสพติด ลดนอยลง

2 โครงการปลูกปาตาม เพ่ืออนุรักษฟนฟู 1 ครั้ง -            30,000     30,000     30,000        ตนไมท่ีเพ่ิมขึ้น มีทรัพยากร   "
พระราชดําริ ทรัพยากรปาไม ตนไมท่ีเพ่ิมขึ้น

3 โครงการรณรงคประชา เพ่ือสรางจิตสํานึกให 12 ชุมชน -            30,000     30,000     30,000        ปญหาขยะลดลง ปริมาณมูลฝอย   "
สัมพันธการคัดแยกมูลฝอย ประชาชนไดตระหนัก ในเขตเทศบาล
ในชุมชน ถึงปญหาขยะมูลฝอย ลดลง

4 โครงการจางเหมาชุมชน เพ่ือสนับสนุนการดูแล 12 ชุมชน -            1,500,000   1,500,000   1,500,000   ความสะอาดของ ประชาชนมีสวน   "
รักษาความสะอาดและ รักษาความสะอาดและ ชุมชน รวมในการจัด
พัฒนาสภาพแวดลอมใน สงเสริมการมีสวนรวม การขยะมูลฝอย

ชุมชน ในชุมชน ในชุมชน

5 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ือการอนุรักษพันธุกรรม 1 ครั้ง -                  20,000     -           -           พันธุกรรมพืช พันธุกรรมพืช   "
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พืช ไดรับการอนุรักษ

-              1,630,000  1,610,000   1,610,000   
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งบประมาณและที่ผานมา

รวม  5  โครงการ



     4.3 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 1 เมตร -            2,310,000   -              -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

จราจร คสล. พรอมบอพัก ยาว 685 เมตร สะดวกและ

ถนนสุขาภิบาล 13 หมูที่ หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

13 ต.โนนดินแดง วางทอระบายน้ํา
0.60 เมตร พรอมบอ
พัก

2 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 1 เมตร -            1,864,000   -           -              ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล. พรอมวางทอ ยาว 546 เมตร สะดวกและ

ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

1 หมูที่ 1 ต.โนนดินแดง วางทอ 0.60 เมตร
พรอมบอพัก

3 โรงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 1 เมตร -            205,000   -           -              ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล. พรอมวางทอ ยาว 60 เมตร สะดวกและ

ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

903 หมูที่ 3 ต.โนนดินแดง วางทอ 0.60 เมตร
พรอมบอพัก
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งบประมาณและที่ผานมา



     4.3 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 1 เมตร -            1,435,000   -              -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

จราจร คสล. พรอมวางทอ ยาว 412 เมตร สะดวกและ

ระบายน้ํา ถนนสี่แยก หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

สุขาภิบาล 24 ไป รร. วางทอระบายน้ํา
รมเกลา บุรีรัมย หมูที่ 7 0.60 เมตร พรอมบอ
ต.โนนดินแดง พัก

5 โครงการเจาะบอบาดาล เพ่ือใหมีน้ําสะอาดใช เจาะบอบาดาลขนาด 163,700    -           -           -              มีน้ําสะอาดใช ประชาชนไดรับ   "
หมูที่ 5 ต.โนนดินแดง 4-6 นิ้ว ความลึก บริการอยางทั่วถึง

เฉลี่ย 43-100 เมตร
พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

6 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน เสริมผิวทางลาดยาง -            -           3,748,000   -              ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
แอสฟลทติกคอลกรีต กวาง 5-6 เมตร สะดวกและ

บานนอยสะแกกวน หนา 4-5 ซม. หรือ ปลอดภัย

หมูที่ 3 ต.สมปอย มีพ้ืนที่ไมนอยกวา
11,000 ตร.ม.
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งบประมาณและที่ผานมา



     4.3 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน เสริมผิวทางลาดยาง -            -           2,212,000   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 5-6 เมตร สะดวกและ

บานหนองสะแกกวน หนา 4-5 ซม. หรือ ปลอดภัย

หมูที่ 6 ต.สมปอย มีพ้ืนที่ไมนอยกวา
11,800 ตร.ม.

8 โครงการติดตั้งระบบไฟฟา เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟา 1 แหง 74,900      -           -              -           โรงคดัแยกได โรงคดัแยกมีระบบ   "
โรงคดัแยกขยะมูลฝอย ในโรงคดัแยกขยะ มาตรฐาน ไฟฟาที่ไดมาตรฐาน

มูลฝอยของชุมชน ม.4

9 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 3.50 เมตร 499,000    -           -              -              ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
ผิวจราจร ถนนสุขาภิบาล18 ยาว 239 เมตร สะดวกและ

หมูที่ 6 ต.โนนดินแดง หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ปลอดภัย

807 ตร.ม.

10 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 1.20  เมตร -            460,000   -              -              ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล. พรอมวางทอ ยาว 135 เมตร สะดวกและ

ระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 วางทอ ปลอดภัย

501 หมูที่ 1 ระบายน้ํา 0.60 เมตร

พรอมบอพัก
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งบประมาณและที่ผานมา



     4.3 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 1.50 เมตร -            493,000   -              -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

จราจร คสล. พรอมวางทอ ยาว 141 เมตร สะดวกและ

ระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

503 หมูที่ 1 วางทอระบายน้ํา
0.60 เมตร พรอม
บอพัก

12 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 1.20 เมตร -            320,000   -              -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล. พรอมวางทอ ยาว 93 เมตร สะดวกและ

ระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

703 หมูที่ 2 วางทอระบายน้ํา
0.60 เมตร พรอม
บอพัก

737,600      7,087,000  5,960,000   -              
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งบประมาณและที่ผานมา

รวม  12  โครงการ



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคการ

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี  -เพ่ือตรวจสอบความ ขอมูลที่ใชจัดเก็บ -         200,000  200,000  100,000  เปนเครื่องมือ รายไดเพ่ิมขึ้น กองคลัง
และทะเบียนทรัพยสิน ถูกตองของขอมูล รายได ทั้ง 12 ในการจัดเก็บ และเปนธรรม
ระยะที่ 2 เก่ียวกับแปลงท่ีดิน ชุมชน รายได

 -เพ่ือสํารวจขอมูลเก่ียว
กับรายละเอียดของ
โรงเรือน
 -เพ่ือสํารวจขอมูลเก่ียว
เก่ียวกับการใชประโยชน
ของทรัพยสิน
 -เพ่ือสํารวจขอมูลเก่ียวกับ

ปายใบอนุญาต ฯลฯ
 -เพ่ือนําขอมูลจากการสํารวจ
เขาสูโปรแกรม LTAX 3000

-         200,000  200,000  100,000 
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รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)   แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการเทิดพระเกียรติ เพ่ือเทิดพระเกียรติ อําเภอ -             20,000     -           -           รอยละ 90 สวนราชการ/ สํานักปลัด ที่ทําการปก
พระบิดาแหงการวิจัย พระบาทสมเด็จพระ โนนดินแดง ของประชาชน รัฐวิสาหกิจ/ เทศบาล ครองอําเภอ
และพัฒนาขาวไทย ปรมินทรมหาภูมิพล ที่เขารวม พอคา/ประชาชน โนนดินแดง
(กิจกรรมวันเฉลิม อดุลยเดช โครงการ รวมเทิด

พระเกียรติพิธีเก่ียววันพอ) พระเกียรติฯ

2 โครงการจัดงานวันที่ เพ่ือรําลึกถึงเกียรติ   " -             20,000     -           -           รอยละ 90 สวนราชการ/   "   "
ระลึกอนุเสาวรียเราสู ประวัติและสดุดี ของประชาชน รัฐวิสาหกิจ/

วีรกรรมของวีรชน ที่เขารวม พอคา/ประชาชน

ผูกลา โครงการ รับรูถึงวีรกรรม

ของวีรชนผูกลา

25

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561
สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

3 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ อําเภอ -             20,000     -           -           รอยละ 90 สวนราชการ/ สํานักปลัด ที่ทําการปก
พระชนมพรรษาสมเด็จ สมเด็จพระนางเจาฯ โนนดินแดง ของประชาชน รัฐวิสาหกิจ/ เทศบาล ครองอําเภอ
พระนางเจาฯ ที่เขารวม พอคา/ประชาชน โนนดินแดง
(กิจกรรมเฉลิมพระเกียตริ โครงการ รวมเฉลิม

พิธีหวานวันแม) พระเกียรติ

สมเด็จพระ

นางเจาฯ

-            60,000     -          -          

26

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  3  โครงการ



1.2  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการควบคุมปองกัน เพ่ือปองกันการขาด 12 ชุมชน -             60,000     -           -           ประชากร ลดการขาดสาร กองสา ชุมชนในเขต
โรคขาดสารไอโอดีน ตาม สารไอโอดีนของ ทั่วไป 12 ไอโอดีนของ สารณสุขฯ เทศบาล
แนวพระราชดําริสมเด็จ ประชาชน ชุมชน ประชากรใน ตําบลโนน
พระเทพรัตนราชสุดา พ้ืนที่ ดินแดง 12
สยามบรมราชกุมารี ชุมชน

2 โครงการสิ่งเสริมพัฒนา สงเสริมพัฒนาการเด็ก 12 ชุมชน -             120,000   -           -           ประชากรเด็ก เด็กสุขภาพ   "   "
การเด็กเฉลิมพระเกียรติ ใหมีสุขภาพที่แข็งแรง 12 ชุมชน แข็งแรง
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี

3 โครงการชวยลดการติด เพ่ือปองกันโรคติดตอ 12 ชุมชน -             60,000     -           -           ประชากร ชวยลดการติด   "   "
เอดสจากแมสูลูกสภา ทางเพศสัมพันธโรค ทั่วไป 12 เอดสจากแม
กาชาดไทย พระเจา เอดสและการติดตอ ชุมชน สูลูก
วรวงศเธอพระองค จากแมสูลูก
โสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ

-            240,000   -          -          
27

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  3  โครงการ



แบบ ผ. 05

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

4.  ยุทธศาสตร  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
     4.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน เสริมผิวทางลาดยาง -            -           3,748,000   -              ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง
แอสฟลทติกคอลกรีต กวาง 5-6 เมตร สะดวกและ

บานนอยสะแกกวน หนา 4-5 ซม. หรือ ปลอดภัย

หมูที่ 3 ต.สมปอย มีพ้ืนที่ไมนอยกวา
11,000 ตร.ม.

2 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน เสริมผิวทางลาดยาง -            -           2,212,000   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง
แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 5-6 เมตร สะดวกและ

บานหนองสะแกกวน หนา 4-5 ซม. หรือ ปลอดภัย

หมูที่ 6 ต.สมปอย มีพ้ืนที่ไมนอยกวา
11,800 ตร.ม.

-              -             5,960,000   -              

28
รวม  2  โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561

สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลโนนดินแดง



แบบ ผ. 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมตางๆของ

เทศบาล

เต็นทผาใบโครงเหล็ก 6 

หลัง ขนาด 3*6 เมตร สูง

 2.5 เมตร

-            108,000    -            -            สํานัก
ปลัดเทศบาล

2  "  "  " เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมตางๆของ

เทศบาล

เต็นทผาใบโครงเหล็ก

ขนาด12*18 เมตร 

จํานวน 2 หลัง

-            300,000    -            -            "

3  "  "  " เพ่ือใชในกิจการสภา

เทศบาล

โตะทํางานระดับ 7-9 

จํานวน 3 ชุด
-            14,700      -            -            "

4  "  "  " เพ่ือติดตั้งในหอง

ปฏิบัติงานสภา

เทศบาล

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 

18,000 BTU 1 เครื่อง
-            21,000      -            -            "

5  "  "  " เพ่ือติดตั้งบริเวณ

อาคารเอนกประสงค

เทศบาล

พัดลมติดผนัง ขนาด 24 

นิ้ว จํานวน 14 ตัว
-            45,000      -            -            "

29

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาล

ชุดรับแขกขนาด 5 ชิ้น
 ทําจากไม จํานวน 2 
ชุด

-            50,000      -            -            สํานัก
ปลัดเทศบาล

7 รักษาความสงบ
ภายใน

 " ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพ่ือใชในภารกิจ
ของเทศบาล

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน
 2 ลอ แบบธรรมดา 
จํานวน 1 คัน

-            575,000    -            -            งานปองกันฯ

8 บริหารงานทั่วไป  " ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร 
(ALL in one) สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน
 2 เครื่อง

-            34,000      -            -            สํานัก
ปลัดเทศบาล

30

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 1 
เครื่อง

-            16,000      -            -            สํานัก
ปลัดเทศบาล

10 " " " เพ่ือใชในภารกิจ
ของเทศบาล

เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED
 ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง

-            15,000      -            -            กองวิชาการ
และแผนงาน

11 " " " เพ่ือใชในภารกิจ
ของเทศบาล

เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล
 แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

-            30,000      -            -            "
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งบประมาณและที่ผานมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติดานการ
พัสดุและทรัพยสิน

เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงาน
สํานักงาน (หนวย
ประมวลผลกลาง CPU
 ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน
 1 เครื่อง

-            16,000      -            -            กองคลัง

13 " " " เพ่ือใชในงานแผน
ที่ภาษี

เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

-            22,000      0 0 "

14 การศกึษา " ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน

โตะทํางาน ระดับ3-6
 จํานวน 2 ชุด ระดับ 
8 จํานวน 1 ชุด

-            21,200      -            -            กองการศกึษา

32

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการ
ระบายอากาศใน
อาคาร
อเนกประสงค

พัดลมติดผนัง ขนาด 
22 นิ้ว จํานวน 15 ตัว

-            52,500      -            -            กองการศกึษา

16 " " ครุภัณฑการศกึษา เพ่ือใหมีโตะเกาอี้
นักเรียนท่ีเพียงพอ
กับจํานวนเด็ก
นักเรียน

โตะเกาอี้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
จํานวน 100 ชุด

-            158,000    -            -            "

17 " " " เพ่ือใชในการ
จัดการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร
โรงเรียนเทศบาล
ตําบลโนนดินแดง

โตะเกาอี้คอมพิวเตอร 
จํานวน 40 ชุด

-            99,200      -            -            "
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งบประมาณและที่ผานมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพ่ือใชในการ
จัดการเรียนการ
สอนโรงเรียน
เทศบาลตําบลโนน
ดินแดง

โทรศศันแอลอีดี ขนาด
 48 นิ้ว จํานวน 6 
เครื่อง

-            127,800    -            -            กองการศกึษา

19 " " ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

เพ่ือใชในการตัด
ตกแตงก่ิงไม

เครื่องตัดแตงพุมไม 
ขนาด 22 นิ้ว จํานวน
 1 เครื่อง

-            10,200      -            -            "

20 " " ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการ
จัดการเรียนการ
สอนโรงเรียน
เทศบาลตําบลโนน
ดินแดง

คอมพิวเตอร All In 
One สําหรับสํานักงาน
 จํานวน 40 ชุด

-            680,000    -            -            "

34

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในภารกิจ
ของเทศบาล

เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง

-            16,000      -            -            กอง
สาธารณสุขฯ

22 " " " เพ่ือใชในภารกิจ
ของเทศบาล

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
(ขาวดํา) จํานวน 1 
เครื่อง

-            7,900        -            -            "

23 เคหะและชุมชน " " เพ่ือใชในภารกิจ
ของเทศบาล

เครื่องคอมพิวเตอร All
 In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง

-            34,000      -            -            กองชาง

24 " " ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือใชในภารกิจ
ของเทศบาล

เครื่องกําเนิดไฟฟา 
ขนาด 5 กิโลวัตต เปน
เครื่องยนตดีเซล 
จํานวน 1 เครื่อง

-            57,000      -            -            "
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในภารกิจ
ของเทศบาล

เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง

-            16,000      -            -            กองสวัสดิการ
สังคม

26 " " " เพ่ือใชในภารกิจ
ของเทศบาล

เครื่องคอมพิวเตอร All
 In One สําหรับงาน
สํานักงาน

-            17,000      -            -            "

รวม -            2,543,500 -            -            
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