
 บญัชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลต าบลโนนดนิแดง



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  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 79       11,002,150    78        10,912,150   78       10,912,150   78      10,912,150      313   43,738,600   

กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม
1.2  สรางคานิยม จิตสํานึก และพัฒนา ศีลธรรม 7         530,000      6          510,000     6         510,000     6        510,000    25     2,060,000  
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน และประชาชน

1.3  สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแก 7         13,693,200    7          13,693,200   7         13,693,200   8        13,743,200      29     54,822,800   

กลุมผูดอยโอกาส เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาสถาบันครอบครัว
1.4  สรางความมั่นคงในอาชีพ และรายได -      -              -             -             -            -    -             
1.5  พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเขาสู -      -              -             -             -            -    -             
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.6  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนา 1         500,000      1        500,000     1         500,000     1        500,000    4       2,000,000  
ศักยภาพของชุมชน
1.7  ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆาสัตวและ -      -              -             -             -            -    -             
ควบคุมการเลี้ยงสัตว

รวม 94      25,725,350    92      25,615,350  92       25,615,350   93     25,665,350     371   102,621,400    
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ป 2564

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)

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)

2)  การพัฒนาการทองเท่ียว
2.1  สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว -      -              -       -             -      -             -     -            -    -             
2.2  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต 5         805,000      5          805,000     5         805,000     5        805,000    -    -             
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
2.3  ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว -      -              -       -             -      -             -     -            -    -             
2.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือบริการและ -      -              -       -             -      -             -     -            -    -             
รองรับการทองเที่ยว
2.5  สรางความพรอมของชุมชนในการเขาสู -      -              -       -             -      -             -     -            -    -             
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2.6  สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบล -      -              1        50,000       -      -             1        50,000      2       100,000     
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และผลิตภัณฑชุมชน

รวม 5        805,000     6        855,000    5         805,000     6        855,000    2       100,000    
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แบบ ผ. 07

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

3)  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ครบวงจร
3.1  พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและ 2         100,000      1          50,000       2         100,000     1        50,000      6       300,000     
อินทรียชีวภาพในการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรกรรม
3.2  เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดาน -      -              -       -             -      -             4        200,000    4       200,000     
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน
และชุมชน
3.3  พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 2         380,000      1          30,000       1         30,000        1        30,000      5       470,000     
อุปโภคและบริโภค

รวม 4        480,000     2        80,000      3         130,000     6        280,000    15     970,000    
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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  เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความ 6         400,000      4          250,000     5         350,000     4        250,000    19     1,250,000  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4.2  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการทุจริต 4         250,000      4          250,000     4         250,000     4        250,000    16     1,000,000  
และปญหาคอรับชั่น
4.3  จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวมกับชุมชน/ 2         30,000        2          30,000       2         30,000        2        30,000      8       120,000     
หมูบานและหนวยงานอ่ืน
4.4  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค 46       50,554,000 26        25,329,000   22       39,153,100 13      29,118,000      107   144,154,100     

อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม
เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐาน
ทั่วถึงและเปนธรรม
4.5  สงเสริมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 2         110,000      2        500,000     3         500,000     2        500,000    9       1,610,000  
และสิ่งแวดลอม
4.6  ปรับปรุงสภาพแวดลอมและพัฒนาภูมิทัศน 1         50,000        1        50,000       1         50,000        1        50,000      -    200,000     
บานเมือง
4.7  การบริหารจัดการขยะ 6         2,950,000   4        1,850,000  5         3,050,000   4        1,850,000 19     9,700,000  

รวม 67      54,344,000    43      28,259,000  42       43,383,100   30     32,048,000     178   158,034,100    
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แบบ ผ. 07

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

5)  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
5.1  การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมี 4         545,000      4          545,000     4         545,000     4        545,000    16     2,180,000  
ความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ สงเสริมการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5.2  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา 5         149,000      5          149,000     5         149,000     5        149,000    20     596,000     
5.3  ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงาน 1         30,000        1          30,000       1         30,000        1        30,000      4       120,000     
แบบบูรณาการ
5.4  สงเสริมหลักประชาธิปไตยและสงเสริมการมี 1         500,000      1          500,000     1         500,000     1        500,000    4       2,000,000  
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

รวม 11      1,224,000   11      1,224,000  11       1,224,000  11      1,224,000    44     4,896,000 

รวมทั้งสิ้น 181    82,578,350    154    56,033,350  153     71,157,450   146   60,072,350     610   266,621,500    
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แบบ ผ. 01

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

1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน เพ่ือสงเสริมการออก 1 ครั้ง 200,000      200,000    200,000   200,000   ประชาชนมี เกิดความรักและ กองการศกึษา

เทศบาลตําบลโนนดินแดง กําลังกาย (58:250,000) สุขภาพแข็งแรง สามัคคีในชุมชน
(59:200,000) ประชาชนมีสุข
(60:250,000) ภาพแข็งแรง

2 โครงการจัดการแขงขัน เพ่ือจัดการแขงขันกีฬา 1 ครั้ง 200,000      200,000    200,000   200,000   ผูเขารวมมีสุข เกิดความรัก "
กีฬาพนักงาน ขาราชการ ใหกับพนักงาน ขาราช (58:100,000) ภาพแข็งแรง ความสามัคคี
และประชาชนท่ัวไป การและประชาชนทั่วไป (59:140,000) และสุขภาพ

(60:70,000) รางกายแข็งแรง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการแขงขันกีฬา เพ่ือสงเสริมการออก 1 ครั้ง 100,000      100,000    100,000   100,000   สุขภาพดี ทําใหมีสุขภาพ กองการศกึษา

โนนดินแดงคพัตานยา กําลังกาย (58:120,000) รางกายแข็งแรง
เสพติด (59:120,000) และสรางความ

(60:120,000) สามัคคี

4 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือใหเด็กไดรับการ 1 ครั้ง 150,000      150,000    150,000   150,000   เด็กที่เขารวม เด็กไดรับการ "
แหงชาติ พัฒนาความสามารถ (58:200,000) กิจกรรมไดรับ พัฒนาความ

ตางๆ ตามศักยภาพ (59:100,000) การพัฒนา สามารถตางๆ
ของตนเอง (60:100,000) ตามศักยภาพของ

ตนเอง

5 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม เพ่ือใหเด็กมีโภชนาการ 4 แหง 2,245,000      2,245,000    2,245,000   2,245,000   เด็กมีโภชนาการ เด็กมีน้ําหนักและ "
(นม) ที่ดี (58:2,275,700) ที่ผานเกณฑ สวนสูงผานเกณฑ

(59:2,312,118) มาตรฐาน

(60:2,245,788)
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือใหเด็กมีโภชนาการ ร.ร.เทศบาลฯ,ศพด. 1,885,000      1,885,000    1,885,000   1,885,000   เด็กมีโภชนาการ เด็กมีน้ําหนักและ กองการศกึษา

ที่ดีและครบถวน (58:4,420,000) ที่ผานเกณฑ สวนสูงผานเกณฑ

(59:4,988,000) มาตรฐาน

(60:1,885,400)

7 โครงการสนับสนุน เพ่ือจางครูผูสอนใน จางบุคลากรวิชาชีพ 720,000      720,000    720,000   720,000   ผลสัมฤทธิ์ มีครูสอนครบ   "
อัตรากําลังครู สาขาที่ขาดแคลน ครูทดแทนอัตรากําลัง ทางวิชาการ ทุกระดับชั้น

และพัฒนาคุณภาพ ที่ขาดแคลนจํานวน

การเรียนการสอนให 4 คน เปนเวลา

มีประสิทธิภาพ 12 เดือน

8 โครงการจางครตูางชาติ เพ่ือจัดจางครูผุสอน จางครูชาวตางชาติ 350,000      350,000    350,000   350,000   ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ทาง   "
ชาวตางชาติ จํานวน 1 อัตรา ทางวิชาการ วิชาการภาษา

อังกฤษเพ่ิมสูงข้ึน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการเยี่ยมบาน เพ่ือใหครูทราบขอมูล ผูปกครอง 5,000          5,000        5,000       5,000       ขอมูลพ้ืนฐานใน แกไขและพัฒนา กองการศกึษา

ผูปกครอง พ้ืนฐานของเด็ก (58:6,000) การพัฒนาเด็ก ไดตรงกับปญหา (ศพด.)
(59:3,000) ที่เกิดขึ้น

10 โครงการจัดการแขงขัน เพ่ือสงเสริมการออก 1 ครั้ง 20,000        20,000      20,000     20,000     สุขภาพแข็งแรง ทําใหมีสุขภาพ "
กีฬาสี กําลังกายและสราง (58:40,000) และรูรักสามัคคี รางกายแข็งแรง

ความสามัคคีใหกับเด็ก (59:15,000) และสรางความ
นักเรียน (60:15,000) สามัคคี

11 โครงการเรียนรูนอก เพ่ือใหเด็กไดเรียนรู 1 ครั้ง 150,000      150,000    150,000   150,000   ประสบการณที่ เด็กไดรับความรู "
สถานที่ จากประสบการณจริง (58:200,000) เพ่ิมขึ้น ที่หลากหลายจาก

(59:67,000) ประสบการณตรง

(60:70,000)

12 โครงการเรียนรูอาเซียน เพ่ือใหเด็กไดเรียนรู 1 ครั้ง 10,000        10,000      10,000     10,000     ความรูที่เพ่ิมขึ้น เด็กไดรับการ "
เก่ียวกับประชาคม พัฒนาความรู
อาเซียน
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1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการจัดงานวันไหวครู เพ่ือปลูกฝงใหเด็กไดรู 1 ครั้ง 5,000          5,000        5,000       5,000       จิตสํานึกที่ดี เด็กมีจิตสํานึก กองการศกึษา

ถึงพระคุณของครู ในการเคารพและ (ศพด.)
ระลึกถึงพระคุณ
ครู

14 โครงการสงเสริมทันตสุข เพ่ือสงเสริมทันตสุข 1 ครั้ง 5,000          5,000        5,000       5,000       สุขภาพฟนที่ ทําใหมีสุขภาพ "
ภาพอนามัย ภาพอนามัย (59:5,000) สะอาดและแข็ง ฟนที่สะอดาและ

แรง แข็งแรง

15 โครงการเฝาระวังติดตาม เพ่ือใหเด็กมีภาวะ ตลอดป 5,000          5,000        5,000       5,000       เด็กมีโภชนาการ เด็กมีน้ําหนักและ "
ภาวะโภชนาการ โภชนาการตามเกณฑ ที่ผานเกณฑ สวนสูงตามเกณฑ

มาตรฐาน

16 โครงการศูนยเด็ก เพ่ือปองกันใหศูนยเด็ก ตลอดป 3,000          3,000        3,000       3,000       ศูนยเด็กปลอด เด็กปลอดภัย "
ปลอดโรค ปลอดจากโรคตางๆ โรค ไมเติดโรคตางๆ

จากศูนยเด็ก
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1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการประชุมใหญ เพ่ือใหเด็กและผูปก 1 ครั้ง 20,000        20,000      20,000     20,000     ความเขาในในการเด็กและผูปกครอง กองการศกึษา

ผูปกครอง ครองไดรับความรูและ (58:20,000) ศึกษาตอ ไดรับความรูและ (ศพด.)
แนวทางการศึกษาตอ แนวทางการ

ศึกษาตอ

18 โครงการปฐมนิเทศผู เพ่ือสรางความเขาใจ 1 ครั้ง 10,000        10,000      10,000     10,000     ความเขาใจที่ เกิดการมีสวนรวม "
ปกครอง อันดีระหวางครูและ (58:20,000) ดีระหวางครู ในการพัฒนาเด็ก

ผูปกครอง (59:10,000) กับผูปกครอง
(60:10,000)

19 โครงการจัดกิจกรรมวัน เพ่ือจัดกิจกรรมในวัน ตลอดป 50,000        50,000      50,000     50,000     พัฒนาการของ เด็กเขารวมกิจ "
สําคัญ สําคัญตางๆ (59:5,000) เด็กที่เพ่ิมข้ึน กรรมตางๆ ในวัน

(60:5,000) สําคัญเพื่อเสริม

พัฒนการ
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1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการเขารวมงาน เพ่ือกระตุนและสงเสริมสงผลงานของพนัก 50,000        50,000      50,000     50,000     คุณภาพของ พนักงานครูและ กองการศกึษา

มหกรรมการศึกษาทองถ่ิน ใหครูและนักเรียนมี งานครูและนนักเรียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การศกึษา นักเรียนมีความ (รร.เทศบาล
ระดับภาคตะวันออก การพัฒนาและแสดง เขารวมงานฯ ตื่นตัวและการ ตําบลโนนดินแดง)

เฉียงเหนือ ออกดานความรูความ พัฒนาความรู
สามารถในการพัฒนา ความสามารถ
การเรียนการสอน และปรับปรุง

การเรียนการสอน

ใหดีขึ้นเปนที่
ยอมรับและเชื่อ
ถือของชุมชน

21 โครงการแขงขันนักเรียน เพ่ือสงเสริมและกระตุนนักเรียนชั้นประถม 35,000        35,000      35,000     35,000     ความเปนเลิศ นักเรียนไดรับการ "
คนเกงของโรงเรียน ใหครูและนักเรียน ศึกษาปที่ 5 เขารวม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดานวิชาการ สงเสริมสูความ
ทองถ่ิน ตื่นตัวในการจัดการ แขงขันคนเกงทองถ่ิน เปนเลิศทาง

เรียนการสอน ระดับประเทศ วิชาการ
จํานวน 5 คน
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1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการจัดสงนักกีฬา เพ่ือสงเสริมพัฒนและ รวมแขงขันกีฬาฯ 100,000      100,000    100,000   100,000   ความเปนเลิศ มาตรฐานการ กองการศกึษา

เขารวมการแขงขันกีฬา ยกระดับมาตรฐานกีฬา ระดับภาคตะวันออก (60:100,000) ดานกีฬา กีฬาของนักเรียน (รร.เทศบาล
นักเรียนองคกรปกครอง ใหกับนักเรียน เฉียงเหนือ หรือสง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ที่สูงขึ้น ตําบลโนนดินแดง)

สวนทองถ่ินแหงประเทศ แขงขันระดับประเทศ
ไทย ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

23 โครงการสงเสริมศักยภาพ เพ่ือจัดหาปจจัยสนับ การจัดการศึกษา 218,000      218,000    218,000   218,000   คุณภาพของการ นักเรียนไดรับ "
การจัดการศึกษาทองถ่ิน สนุนการจัดการศึกษา ทองถ่ิน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) จัดการศึกษา โอกาสการศึกษา
คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีคุณภาพและ
คาใชจายในการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน เทาเทียมกัน
คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน
คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด
คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

24 โครงการสงเสริมศักยภาพ เพ่ือจัดหาปจจัยสนับ นักเรียนระดับประถม 41,000        41,000      41,000     41,000     คุณภาพของการ นักเรียนไดรับ "
การจัดการศึกษาทองถ่ิน สนุนการจัดการศึกษา ศึกษา จํานวน 41 คน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) จัดการศึกษา โอกาสการศึกษา
(ปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็ก ที่มีคุณภาพและ
ยากจน) เทาเทียมกัน
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1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการสนับสนุนคาใช เพ่ือใหโอกาสนักเรียน สนับสนุนคาใชจาย 1,067,350      1,067,350    1,067,350   1,067,350   ความเทาเทียม นักเรียนไดรับ กองการศกึษา

จายในการจัดการศึกษา ไดรับการศกึษาท่ีมี ในการจัดการศึกษา (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ในดานการ โอกาสการศึกษา (รร.เทศบาล
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ คุณภาพโดยเทาเทียมกัน ในโครงการเรียนฟรี ศึกษา ที่มีคุณภาพและ ตําบลโนนดินแดง)

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ป เทาเทียมกัน
คาจัดการเรียนการสอน
คาเครื่องแบบนักเรียน
คาหนังสือแบบเรียน
คาอุปกรณการเรียน
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

26 โครงการจัดซื้อวัสดุ เพ่ือใหนักเรียนมีวัสดุ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 100,000      100,000    100,000   100,000   อํานวยความ นักเรียนและครู "
สนับสนุนการจัดการเรียน ใชในการเรียนการ สื่อการเรียนการสอน สะดวกในการ มีวัสดุ อุปกรณ
การสอน สอนอยางเพียงพอ เครื่องใชสํานักงาน จัดการเรียน เครื่องใชสํานัก

วัสดุสิ้นเปลืองและ การสอน งานในการเรียน
วัสดุถาวร การสอน
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1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการปรับปรุงแผน เพ่ือทบทวนปรับปรุง แผนยุทธศาสตรการ 10,000        10,000      10,000     10,000     ประสิทธิภาพ มีแผนที่สอดคลอง กองการศกึษา

พัฒนาคุณภาพการศกึษา ยุทธศาสตรการจัดการ ศึกษา 1 เลม (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ของแผน กับปญหาความ (รร.เทศบาล
ศึกษา/แผนพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ตองการและนโย ตําบลโนนดินแดง)

สามป/แผนงบประมาณ 1 เลม บายของเทศบาล
แผนปฏิบัติการประจําป แผนงบประมาณ 

1 เลม
แผนปฏิบัติการประ
จําป 1 เลม

28 โครงการนิเทศการจัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมการนิเทศ 10,000        10,000      10,000     10,000     คุณภาพของ ครูสามารถจัด
การเรียนรู การจัดการเรียนการ ทุกชั้นเรียน ภาค (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) การศกึษา การเรียนการ

สอน เรียนละ 2 ครั้ง สอนไดอยางมี
จัดทําคูมือนิเทศภายใน ประสิทธิภาพ

29 โครงการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาระบบงาน ดําเนินการพัฒนา 20,000        20,000      20,000     20,000     ระบบงานท่ีได รร.มีระบบงาน "
การศึกษา ประกันคุณภาพโรงเรียน ระบบงานประกัน (59:14,700) มาตรฐาน ประกันคุณภาพ

ทั้งภายในและภายนอก คุณภาพ/ครูทุกคน (60:20,000) ทั้งภายในและ
ใหเข็มแข็ง ไดรับการนิเทศภาค (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ภายนอก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน เพ่ือสรางความสัมพันธ นักเรียน จํานวน 10,000        10,000      10,000     10,000     ฐานขอมูลใน ไดรูจักนักเรียน กองการศกึษา

ที่ดีระหวางครู กับนัก 320 คน (59:12,500) การพัฒนา เปนรายบุคคล (รร.เทศบาล
เรียนและผูปกครอง ผูปกครอง จํานวน (60:10,000) เพ่ือเปนขอมูลใน ตําบลโนนดินแดง)

320 คน (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) การพัฒนา

31 โครงการสงเสริมความ เพ่ือพัฒนานักเรียนให จัดกิจกรรมพัฒนา 40,000        40,000      40,000     40,000     ความเปนเลิศ นักเรียนไดรับการ "
เปนเลิศทางวิชาการ คิดเปน ทําเปน แกปญ การเรียนการสอน (59:30,000) ดานวิชาการ สงเสริมสูความ

หาไดและมุงสูความ ทางวิชาการทั้ง 8 (60:40,000) เปนเลิศทาง
เปนเลิศทางวิชาการ กลุมสาระการเรียนรู (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) วิชาการ

32 โครงการอานออกเขียนได เพ่ือเพ่ิมทักษะการอาน จัดกิจกรรมพัฒนา 20,000        20,000      20,000     20,000     พัฒนาการดาน นักเรียนไดรับการ "
การเขียนแกนักเรียน ทักษะการอานคลอง (60:20,000) การอานและ พัฒนดานการ

เขียนไดสวย กับ (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) การเขียน อานและการเขียน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมทักษะกระบวน มีกิจกรรมสงเสริม 40,000        40,000      40,000     40,000     ความเปนเลิศ นักเรียนไดรับการ กองการศกึษา

ทางดานคณติศาสตร การทางคณิตศาสตและความเปนเลิศทาง (59:20,000) ดานวิชาการ สงเสริมสูความ (รร.เทศบาล
และวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรแกนักเรียน คณิตศาสตรและ (60:20,000) เปนเลิศทาง ตําบลโนนดินแดง)

วิทยาศาสตรภาค (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) วิชาการ
เรียนละ 2 กิจกรรม

34 โครงการสงเสริมความเปน เพ่ือสงเสริมอัจฉริยภาพจัดแสดงความสามารถ 40,000        40,000      40,000     40,000     ความเปนเลิศดาน นักเรียนไดรับการ "
เลิศทางดานศิลปะ ดนตรี เพ่ือความเปนเลิศแก ดานศิลปะ ดนตรีและ (59:30,000) ศิลปะดนตรีและ สงเสริมสูความ
และกีฬา นักเรียนทางดานศิลปะ กีฬา ของเด็กนักเรียน (60:40,000) กีฬา เปนเลิศ

ดนตรีและกีฬา (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา)

35 โครงการเรียนรูวิถีตาม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียน จัดทําแหลงเรียนรู 20,000        20,000      20,000     20,000     เกิดแหลงเรียนรู นักเรียนสามารถ "
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รูตามหลักเศรษฐกิจ และพัฒนาแหลง (59:20,000) ในสถานศึกษา นํากลับไปใชใน

พอเพียงในบริเวณ เรียนรูที่มีอยูแลว (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ชีวิตประจําวันได
สถานศึกษา ภายในสถานศึกษา

36 โครงการเปดบานทาง เพ่ือสรุปผลการดําเนิน ครู บุคลากรทาง 30,000        30,000      30,000     30,000     ผลการดําเนินงานโรงเรียนไดนํา "
การศึกษา งานที่ผานมาของ การศึกษา ผูปกครอง (59:20,000) ของโรงเรียน เสนอสิ่งท่ีไดดํา

โรงเรียน นักเรียน ผูบริหาร (60:30,000) เนินงานในปการ
และบุคคลที่สนใจ (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ศึกษาที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการรับนักเรียนใหม เพ่ือวางแผนการรับ รับนักเรียนอนุบาล 10,000        10,000      10,000     10,000     จํานวนเด็กนักเรียน มีนักเรียนเขาใหม กองการศกึษา

นักเรียนเขาใหม จํานวน 75 คน (59:10,000) ครบตามเปาหมาย ครบตามเกณฑ (รร.เทศบาล
อ.1-ป.5 รับนักเรียนระดับ (60:10,000) ตําบลโนนดินแดง)

ประถมศึกษาปที่ (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา)

1-5 จํานวน 70 คน

38 โครงการสานสัมพันธบาน เพ่ือสรางความเขาใจ ผูปกครองนักเรียน 10,000        10,000      10,000     10,000     ความเขาใจ ครู ผูปกครอง "
โรงเรียนภาคเรียนที่ 1 อันดีระหวางครู (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ที่ดีระหวาง และผูบริหาร

ผูปกครอง และคณะ ครูและ มีสวนรวมใน
ผูบริหาร ผูปกครอง การวางแผน

พัฒนา

39 โครงการสานสัมพันธบาน เพ่ือสรางความเขาใจ ผูปกครองนักเรียน 10,000        10,000      10,000     10,000     ความเขาใจ ครู ผูปกครอง "
โรงเรียนภาคเรียนที่ 2 อันดีระหวางครู (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ที่ดีระหวาง และผูบริหาร

ผูปกครอง และคณะ ครูและ มีสวนรวมใน
ผูบริหาร ผูปกครอง การวางแผน

พัฒนา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการวัดผลประเมินผล เพ่ือวัดผลประเมินคุณ จัดหาวัสดุอุปกรณ 15,000        15,000      15,000     15,000     เคร่ืองมือทางการ มีเครื่องมือวัด กองการศกึษา

จัดการศึกษาระดับอนุบาล ภาพการจัดการศึกษา สนับสนุนการจัดทํา (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ศึกษาที่ได และประเมินผล (รร.เทศบาล
ถึงประถมศึกษาภาคเรียน สรางเครื่องมือวัดผล ขอสอบและผลการ มาตรฐาน คุณภาพการจัด ตําบลโนนดินแดง)
ที่ 1 ประเมินผลที่มีคุณภาพ ประเมิลสําหรับปฐม การศกึษา

มาตรฐาน วัยและประถมศึกษา

41 โครงการวัดผลประเมินผล เพ่ือวัดผลประเมินคุณ จัดหาวัสดุอุปกรณ 15,000        15,000      15,000     15,000     เคร่ืองมือทางการ มีเครื่องมือวัด "
จัดการศึกษาระดับอนุบาล ภาพการจัดการศึกษา สนับสนุนการจัดทํา (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ศึกษาที่ได และประเมินผล
ถึงประถมศึกษาภาคเรียน สรางเครื่องมือวัดผล ขอสอบและผลการ มาตรฐาน คุณภาพการจัด
ที่ 2 ประเมินผลที่มีคุณภาพ ประเมิลสําหรับปฐม การศกึษา

มาตรฐาน วัยและประถมศึกษา

42 โครงการพัฒนาระบบจัด เพ่ือพัฒนาระบบการ จัดทําเอกสารจัดเก็บ 10,000        10,000      10,000     10,000     ระบบบันทึก มีหลักฐานการ "
เก็บผลสัมฤทธิ์ทางการ บันทึก การรายงานผล ผลสัมฤทธิ์ทางการ (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ขอมูล ศึกษาที่เปน
เรียนของนักเรียน และการสงตอขอมูล เรียนของนักเรียน ปจจุบัน ถูกตอง

ของนักเรียน ปถ.06
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการพัฒนามุมประ เพ่ือพัฒนามุมประ จัดหาสื่อการเรียนรู 60,000        60,000      60,000     60,000     พัฒนาการ นักเรียนปฐม กองการศกึษา

สบการณ สบการณสําหรับเด็ก ที่เปนรุปภาพ ดอกไม (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ที่ดีของเด็ก วัยไดรับการ (รร.เทศบาล
ปฐมวัยใหหลากหลาย รูปสัตว พัฒนาประสบ ตําบลโนนดินแดง)

ครอบคลุมตามหลัก การณสอดคลอง
สูตร กับมาตรฐานการ

ศึกษา

44 โครงการสืบสานเรียนรูวัน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียน 60,000        60,000      60,000     60,000     ความรูความ นักเรียนมีความ "
สําคัญของชาติและวัน การเรียนรูในวัน รูในโอกาสวันสําคัญ (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) เขาใจที่ดี รูความเขาใจ
สําคัญทางพระพุทธศาสนา สําคัญของ ชาติ ของชาติ ศาสนาและ และมีสวนรวม

ศาสนาและศิลป งานประเพณีตลอดป ในกิจกรรมวัน
วัฒนธรรมทองถ่ิน สําคัญไดอยาง

เหมาะสม

45 โครงการสืบสานเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนทราบ จัดกิจกรรมใหนักเรียน 4,800          4,800        4,800       4,800       ความรูความ นักเรียนเกิด "
วันไหวครู ถึงความเปนมาของ รูและเขาใจถึงความ (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) เขาใจที่ดี เจตคติที่ดีในการ

วันสําคัญอันเปนการ เปนมาและความ ดํารงไวซึ่งขนบ
เรียนรูขนบธรรมเนียม สําคัญของวันไหวครู ธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒน ประเพณีและ
ธรรมไทย วัฒนธรรมไทย
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งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงการสงเสริมสุขภาพ เพ่ือเปนการบริการใน จัดหายา เวชภัณฑ 5,000          5,000        5,000       5,000       ความพรอม นักเรียนไดรับ กองการศกึษา

กรณีท่ีเจ็บปวยเล็กนอยและอุปกรณประจํา (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ในการให การปฐมพยา (รร.เทศบาล
แกนักเรียนในโรงเรียน หองปฐมพยาบาล บริการ บาลเม่ือมีการ ตําบลโนนดินแดง)

เจ็บปวยเล็กนอย
ไดอยางทันทวงที

47 โครงการสงเสริมแสดขาว เพ่ือสงเสริมพัฒนาดาน จัดหาอุปกรณกีฬา 30,000        30,000      30,000     30,000     พัฒนาการ เสริมพัฒนาการ "
เกมส กีฬาของนักเรียน จัดหาสื่อสนับสนุน (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ที่ดีของเด็ก ดานกีฬาของ

การแขงขันกีฬา นักเรียน

48 โครงการประชาสัมพันธ เพ่ือประชาสัมพันธ จัดทําปายไวนิล 10,000        10,000      10,000     10,000     การสื่อสาร การสื่อสารระ "
โรงเรียน ขาวสารเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธขาว (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ประชาสัมพันธ หวางโรงเรียน

ศึกษา สารจากโรงเรียนถึง กับกลุมเปาหมาย

ผูปกครองและชุมชน ตรงตามจุดมุง
หมายมีประสิทธิ
ภาพ
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งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
49 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไดเรียน นักเรียนโรงเรียน 100,000      100,000    100,000   100,000   พัฒนาการ นักเรียนไดศึกษา กองการศกึษา

นอกสถานที่ รูจากประสบการณ เทศบาลตําบล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ที่ดีของเด็ก แหลงเรียนรูนอก (รร.เทศบาล
จริงและแสวงหาความ โนนดินแดงทุกคน 40,000        40,000      40,000     40,000     สถานที่ ตําบลโนนดินแดง)

รูดวยตนเอง เขารวมโครงการ (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา)

50 โครงการเดินทางไกล เพ่ือสงเสริมกิจกรรม นักเรียนชั้นประถม 5,000          5,000        5,000       5,000       นักเรียนมีคุณ นักเรียนมีคุณ "
ลูกเสือสํารอง พัฒนาผูเรียนตามหลัก ศึกษาปที่ 1-3 (60:5,000) ลักษณะอันพึง ลักษณะอันพึง

สูตร (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ประสงค ประสงคตามที่
โรงเรียนกําหนด

51 โครงการอยูคายพักแรม เพ่ือจัดกิจกรรมเขาคาย นักเรียนชั้นประถม 28,000        28,000      28,000     28,000     นักเรียนมีคุณ นักเรียนมีคุณ "
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือ-เนตรนารี ศึกษาปที่ 4,5 (60:15,000) ลักษณะอันพึง ลักษณะอันพึง

(รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) (รายไดสถานศึกษา) ประสงค ประสงคตามที่
โรงเรียนกําหนด

52 โครงการเขาคายภาษา เพ่ือใหเด็กไดเรียนรู นักเรียนระดับประถม 25,000        25,000      25,000     25,000     พัฒนาการดาน นักเรียนมีความ "
อังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น ศึกษาเขารวมกิจกรรม (58:20,000) ภาษาอังกฤษ เขาใจเก่ียวกับ

(59:20,000) ที่เพ่ิมขึ้น การใชภาษา
(60:20,000) อังกฤษ
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน)
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งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
53 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จัดอบรมคุณธรรม 15,000        15,000      15,000     15,000     นักเรียนมีคุณ นักเรียนมีคุณ กองการศกึษา

จริยธรรม จริยธรรมและคุณ จริยธรรมใหกับ (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน) ลักษณะอันพึง ลักษณะอันพึง (รร.เทศบาล
ลักษณะที่พึงประสงค นักเรียน ประสงค ประสงคตามที่ ตําบลโนนดินแดง)
แกนักเรียน โรงเรียนกําหนด

54 กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เด็กปฐมวัยทุกคน 20,000        20,000      20,000     20,000     พัฒนาการที่ เด็กปฐมวัยไดรับ "
ของเด็กปฐมวัยใหครบ ไดรับประสบการณ (60:30,000) เพ่ิมขึ้น การพัฒนาการ
ทุกดาน เรียนรู การเตรียม (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน) ทุกดาน

ความพรอมพัฒนา
การทุกดานเต็ม
ศักยภาพ

55 โครงการสงเสริมการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ นักเรียนไดรับการ 13,000        13,000      13,000     13,000     พัฒนาการที่ นักเรียนสามารถ "
เรียนรูเทคโนโลยีสารสน การเรียนการสอน พัฒนาตนเองตาม (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) (กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน) เพ่ิมขึ้น เขาถึงความรู
เทศ โดยนําสื่อเทคโนโลยี ศักยภาพ ขอมูล สารสน

มาใชในการจัดการ เทศ นวัตกรรม
เรียนการสอน สื่อการเรียน

การสอน
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1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
56 โครงการฝกอบรมและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 1 ครั้ง 500,000      500,000    500,000   500,000   ศักยภาพของ ทําให อสม.ไดรับ กองสาธารณสุข

ศึกษาดูงานอาสาสมัคร ในการปฏิบัติงานของ (60:450,000) อสม. เพ่ิมขึ้น การพัฒนาศักย
สาธารณสุขมูลฐาน อาสาสมัครสาธารณสุข ภาพ
ชุมชนในเขตเทศบาล

57 โครงการถนนคนเดิน เพ่ือใหประชาชนได 36 ครั้ง 30,000        30,000      30,000     30,000     สุขภาพของ ประชาชนมีสุข "
บริโภคผักปลอดสารพิษ (60:30,000) ประชาชนท่ีดีข้ึน ภาพชีวิตที่ดีข้ึน

จากการบริโภค
ผักปลอดสารพิษ

58 โครงการพัฒนางาน เพ่ือพัฒนา แกไขปญหา12 ชุมชน 90,000        90,000      90,000     90,000     ปญหาดาน ทําใหการ "
สาธารณสุขมูลฐานในเขต สาธารณสุขในเขต (58:180,000) สาธารณสุขไดรับ สาธารณสุขใน
เทศบาล เทศบาล (59:90,000) การแกไข ชุมชนเกิดการ

พัฒนา

59 โครงการควบคุมและปอง เพ่ือปองกันโรคไขเลือด 12 ชุมชน 250,000      250,000    250,000   250,000   ผูปวยโรคไข ทําใหประชาชน "
กันโรคไขเลือดออก ออกและแมลงพาหะ (58:220,000) เลือดออกลดลง เขตเทศบาล
โรคท่ีมียุงและแมลงพาหะ นําโรคอ่ืน ๆ ระบาดสู (59:220,000) ปลอดภัยจากไข
นําโรค ประชาชน (60:220,000) เลือดออกและ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60 โครงการควบคุมและปอง เพ่ือปองกันโรคพิษ 12 ชุมชน 60,000        60,000      60,000     60,000     ผูปวยดวยโรค ทําใหประชาชน กองสาธารณสุข

กันโรคพิษสุนัขบา สุนัขบา (58:60,000) พิษสุนัขบาลดลง ในเขตเทศบาลไม
(59:60,000) เปนโรคพิษสุนัข
(60:60,000) บา

61 โครงการปองกันและ เพ่ือปองกันและควบ 12 ครั้ง 50,000        50,000      50,000     50,000     ผูปวยดานโรค ควบคุมไมใหเกิด "
ควบคุมโรคระบาดตาม คุมโรคระบาดตาม (58:30,000) ระบาดฯ ลดลง โรคระบาดตาม
ฤดูกาล ฤดูกาลตาง ๆ เชน (59:20,000) ฤดูกาล

ไขหวัดนก เลปโตสไป (60:20,000)
โรซีส มือเทาปาก

62 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 3 ครั้ง 90,000        -            -           -           ประชาชนมี ประชาชนมี "
สําหรับสรางเสริมสุขภาพ ในการออกกําลังกาย สุขภาพแข็งแรงสถานที่และเครื่อง

ทุกรูปแบบ ขึ้น ออกกําลังกาย

63 โครงการศูนยการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 12 ชุมชน 60,000        60,000      60,000     60,000     ศักยภาพของ อสม. มีความ "
อสม. ของ อสม. ใหมีความรู (58:60,000) อสม. เพ่ิมขึ้น เชี่ยวชาญใน

(59:60,000) บทบาทและ
(60:60,000) หนาที่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
64 โครงการรณรงคคุมครอง เพ่ือใหประชาชนมี 12 ชุมชน 60,000        60,000      60,000     60,000     สุขภาพของ ประชาชนมี กองสาธารณสุข

ผูบริโภคดานอาหารและ ความรูควาเขาใจในการ ประชาชนท่ีดีข้ึน ความรูความเขา
วัตถุอันตราย เลือกบริโภคอาหาร ใจในการเลือก

ที่ปลอดภัย บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

65 โครงการจัดซื้อวัสดุ เพ่ือใหมีอุปกรณใน 12 ชุมชน 72,000        72,000      72,000     72,000     อุปกรณ ประชาชนได "
อุปกรณดานการรักษา การปฐมพยาบาล การแพทย รับการรักษา
พยาบาล เบื้องตนในชุมชน พยาบาลเบื้อง

ตนกอนนําสง
แพทย

66 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสงเสริมการออก 3 ครั้ง 80,000        80,000      80,000     80,000     สงเสริมการ ประชาชนมีการ "
ในการสรางเสริมสุขภาพ กําลังกาย ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย
ของประชาชน มากขึ้น

67 โครงการแกไขปญหาภาวะ เพ่ือปองกันปญหา 12 ชุมชน 100,000      100,000    100,000   100,000   ภาวะโภชนา เด็กบริโภคอาหาร "
โภชนาการในเด็กอายุ โภชนาการบกพรอง การเด็ก ไดถูกตองและ

ต่ํากวา 6 ป ในเด็กอายุต่ํากวา เหมาะสมกับวัย

6 ป
77

1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
68 โครงการสงเสริมสุขภาพ เพ่ือสงเสริมสุขภาพ 12 ชุมชน 100,000      100,000    100,000   100,000   หญิงตั้งครรภ หญิงตั้งครรภและ กองสาธารณสุข

หญิงตั้งครรภและ หญิงตั้งครรภและ หลังคลอดใหดูแล

หลังคลอด หลังคลอดใหดูแล สุขภาพตนเองได

สุขภาพตนเองได อยางถูกตอง

อยางถูกตอง

69 โครงการสงเสริมสุขภาพ เพ่ือสงเสริมสุขภาพ 12 ชุมชน 60,000        60,000      60,000     60,000     สุขภาพ ผูสูงอายุไดรับ "
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุใหดูแล ผูสูงอายุ การดูแลดาน

สุขภาพของตนเองได สุขภาพอยาง
อยางถูกตอง ถูกตองเหมาะสม

70 โครงการฝกอบรมการ เพ่ือสงเสริมการักษา 12 ชุมชน 70,000        70,000      70,000     70,000     ฝกนวดแผน ประชาชนมี "
นวดแผนไทย พยาบาลทางเลือก ไทย ทางเลือกในการ

ใหมใหกับประชาชน รักษาพยาบาล
จากการเจ็บปวย
ที่หลากหลาย

78
1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
71 โครงการสงเสริมและ เพ่ือปองกันปญหาดาน 12 ชุมชน 40,000        40,000      40,000     40,000     ประชากร ประชากรกลุม กองสาธารณสุข

พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพและอนามัย กลุมเสี่ยง เสี่ยงไดรับการ
ประชากรกลุมเสี่ยงดาน ของประชาชนกลุม บริการดาน
สาธารณสุข เสี่ยงจากการปฏิบัติ สาธารณสุขที่

บัติงาน ถูกตอง มีคุณ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึน

72 โครงการอบรมใหความรู เพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3 ครั้ง 30,000        30,000      30,000     30,000     พนักงานผู พนักงานมีความ "
และตรวจสุขภาพพนักงาน ควบคุมและปองกัน ปฏิบัติงาน ปลอดภัยในการ
สําหรับผูปฏิบัติงานใน โรคท่ีเกิดจกาการ ในกลุมเสี่ยง ปฏิบัติและไม
กลุมเสี่ยง ปฏิบัติงาน เปนพาหะของ

โรคตดิตอ

73 โครงการสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือใหประชาชนได 12 ชุมชน 90,000        90,000      90,000     90,000     สุขภาพของ ประชาชนใน "
(ตลาด/แผงลอย/ บริโภคสินคาที่ได ประชาชน เขตเทศบาลมี
รานอาหาร/รานขายของชํา มาตรฐาน สุขภาพที่ดี

74 โครงการมหกรรมอาหาร เพ่ือใหประชาชนได 1 ครั้ง 50,000        50,000      50,000     50,000     สุขภาพของ ประชาชนใน "
ปลอดภัย บริโภคสินคาที่ได ประชาชน เขตเทศบาลมี

มาตรฐาน สุขภาพที่ดี
79

1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
75 โครงการสุขาภิบาลตลาด เพ่ือใหตลาดสด 36 ครั้ง 10,000        10,000      10,000     10,000     สุขภาพของ ประชาชนใน กองสาธารณสุข

สะอาดถูกหลักอนามัย ประชาชน เขตเทศบาลมี
สุขภาพที่ดี

76 โครงการสงเสริมการสราง เพ่ือบําบัดน้ําเสีย 3 ครั้ง 30,000        30,000      30,000     30,000     บอดักไขมัน น้ําเสียผานการ "
บอดักไขมันในอาคาร เบื้องตนจากบานเรือน บําบัดเบื้องตน

และสถานประกอบการ กอนปลอยลงสู
ธรรมชาติ

77 โครงการสํารวจสภาพ เพ่ือสํารวจปญหา 6 ครั้ง 30,000        30,000      30,000     30,000     การสํารวจ ลดปญหาน้ําเสีย "
ปญหาการจัดการคุณภาพ และจัดการน้ําเสีย สภาพน้ําเสีย ในเขตเทศบาล
น้ําเสียในเขตเทศบาล

78 โครงการปองกันการติด เพ่ือลดปญหาการติดเช้ือ 1 ครั้ง 60,000        60,000      60,000     60,000     ปญหาการติดเชื้อเด็กและเยาวชน "
เชื้อ HIV ในเด็กและ HIV ในเด็กและเยาชน HIV ลดลง รูจักโรค HIV
เยาวชน และรูวิธีการปอง

กันไมใหเกิดปญหา

80
1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
79 โครงการเผาระวังคณุภาพ เพ่ือใหน้ําบริโภคใน ในเขตเทศบาล 520,000      520,000    520,000   520,000   คุณภาพน้ําผาน น้ําบริโภคในเขต กองสาธารณสุข

น้ําบริโภคในเขตเทศบาล เขตเทศบาลมีคุณภาพ มาตรฐานที่ เทศบาลมีคุณภาพ

ที่ไดมาตรฐาน กําหนด ผานเกณฑมาตร

ฐานที่กําหนด

11,002,150       10,912,150     10,912,150    10,912,150    

81

1.2  แนวทางการพัฒนา  สรางคานิยม จิตสํานึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน และประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

รวม 79  โครงการ



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวันเฉลิมพระชน เพ่ือเทิดพระเกียรติ เด็ก เยาวชนและ 200,000      200,000    200,000   200,000   ประชาชนท่ีเขาทําใหประชาชน สํานักปลัด

มพรรษา คุณของพระบาทสมเด็จ ประชาชนท่ัวไป (58:200,000) รวมโครงการ ไดรวมถวาย
พระเจาอยูหัว (59:200,000) ความจงรักภักดี

(60:200,000)

2 โครงการวันเฉลิมพระชน เพ่ือเทิดพระเกียรติ เด็ก เยาวชนและ 150,000      150,000    150,000   150,000   ประชาชนท่ีเขาทําใหประชาชน  "
มพรรษา 12 สิงหาคม คุณของพระบาทสมเด็จประชาชนท่ัวไป (58:50,000) รวมโครงการ ไดรวมถวาย

พระบรมราชินีนาถ (59:100,000) ความจงรักภักดี
(60:150,000)

3 โครงการสงเสริมการเขา เพ่ือปลูกฝงการเขาวัด 1 ครั้ง 20,000        20,000      20,000     20,000     ประชาชนเขาวัดประชาชนมีจิต กองการศกึษา
วัดปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรม เพ่ิมมากขึ้น สํานึกในการเขา

วัดปฏิบัติธรรม

4 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 1 ครั้ง 100,000      100,000    100,000   100,000   การมีคณุธรรม เสริมสรางคุณ "
และจริยธรรม และจริยธรรมใหแก (58:100,000) และจริยธรรม ธรรมและจริย

พนักงานและประชาชน (59:100,000) ธรรมใหเพ่ิมข้ึน
ทั่วไป (60:50,000)
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1.2  แนวทางการพัฒนา  สรางคานิยม จิตสํานึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน และประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 1 ครั้ง 20,000        20,000      20,000     20,000     การมีคณุธรรม เสริมสรางคุณ กองการศกึษา

และจริยธรรมเด็กนักเรียน และจริยธรรมใหแก (58:5,000) และจริยธรรม ธรรมและจริย
เด็กนักเรียน (59:10,000) ธรรมใหเพ่ิมข้ึน

6 โครงการวันแมแหงชาติ เพ่ือปลูกจิตสํานึก 1 ครั้ง 20,000        20,000      20,000     20,000     ความมีจิตสํานึกเด็กมีจิตสํานึก "
ความกตัญูรูคณุใน (58:15,000) ในพระคุณของแมความกตัญู
พระคุณของแม (59:5,000) รูคุณในพระคุณ

(60:5,000) ของแม

7 โครงการมารยาทไทย เพ่ือปลูกฝงมารยาท 1 ครั้ง 20,000        -            -           -           มารยาทที่ดี เด็กไดรูเก่ียวกับ "
ที่ดีในการอยูรวมกัน งาม มารยาทที่ดีใน
ในสังคม การอยูรวมกัน

530,000     510,000   510,000   510,000   
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1.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  7  โครงการ



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผู เพ่ือสรางหลักประกัน ใหการสงเคราะห 9,630,000      9,630,000    9,630,000   9,630,000   จํานวนผูสูงอายบุรรเทาความ กองสวัสดิการ

สูงอายุ ดานรายไดแกผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ ที่ไดรับการสง เดือดรอนให สังคม
ที่มีสิทธ์ิในเขตเทศบาล เคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน

2 สงเคราะหเบ้ียยังชีพ เพ่ือสรางหลักประกัน ใหการสงเคราะห 3,523,200      3,523,200    3,523,200   3,523,200   จํานวนผูพิการ บรรเทาความ   "
คนพิการ ดานรายไดแกผูพิการ เบี้ยยังชีพแกผูพิการ ที่ไดรับการสง เดือดรอนให

ที่มีสิทธ์ิในเขตเทศบาล เคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน

3 สงเคราะหเบ้ียยังชีพ เพ่ือสรางหลักประกัน ใหการสงเคราะห 120,000      120,000    120,000   120,000   จํานวนผูปวยเอดสบรรเทาความ   "
ผูปวยเอดส ดานรายไดแกผูปวยเอดส เบ้ียยังชีพแกผูปวยเอดส ที่ไดรับการสง เดือดรอนให

ที่มีสิทธ์ิในเขตเทศบาล เคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสมีคุณ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึน
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1.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว

งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการฝกอบรมและ เพ่ือใหผูสูงอายุไดทราบ12 ชุมชน 200,000      200,000    200,000   200,000   ผูสูงอายุมีคุณ ผูสูงอายุเห็นถึง กองสวัสดิการ

ศึกษาดูงานคณะกรรมการ ถึงบทบาทหนาที่ของ (60:250,000) ภาพชีวิตที่ดี ความสําคัญ สังคม
ชมรมผูสูงอายุเทศบาล ตนเอง ขึ้น ของตนเองและ
ตําบลโนนดินแดง ไมเปนภาระของ

ผูอื่น

5 โครงการฝกอบรมและ เพ่ือใหผูสูงอายุไดมี 12 ชุมชน 200,000      200,000    200,000   200,000   ผูสูงอายุมีคุณ ผูสูงอายุเห็นถึง   "
จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ กิจกรรมรวมกัน (58:150,000) ภาพชีวิตที่ดี ความสําคัญ

(59:150,000) ขึ้น ของตนเองและ
(60:100,000) ไมเปนภาระของ

ผูอื่น

6 โครงการฝกอบรมสงเสริม เพ่ือเสริมสรางให ชุมชนหมูที่ 6 โนนฯ -              -            -           50,000     ผูสูงอายุมีคุณ ผูสูงอายุมีคุณ   "
อาชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีรายไดและ ภาพชีวิตที่ดี ภาพชีวิตและมี

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น รายไดเพ่ิมขึ้น
ไมเปนภาระแก
ลูกหลาน
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1.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว

งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการสํารวจขอมูล เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 12 ชุมชน 10,000        10,000      10,000     10,000     มีขอมูลไว มีขอมูลไวเพื่อ กองสวัสดิการ

ผูดอยโอกาส,ผุยากไร, ไวเพ่ือการความชวย เพ่ือใหการ ใหความชวย สังคม
ผูพิการ,เด็กที่ไมมีผูอุปการะ เหลือ ชวยเหลือ เหลือและพัฒนา
ผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเอง คุณภาพชีวิต
ไมได

8 โครงการขึ้นทะเบียนผู เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 12 ชุมชน 10,000        10,000      10,000     10,000     มีขอมูลไว มีขอมูลไวเพื่อ   "
สูงอายุ,ผูพิการ,และผู ไวใหความชวยเหลือ เพ่ือใหการ ใหความชวย
ปวยเอดส ตามสิทธิ์ที่จะไดรับ ชวยเหลือ เหลือและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

13,693,200       13,693,200     13,693,200    13,743,200    
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1.6  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  8  โครงการ



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝกอบรมและ เพ่ือใหคณะกรรมการ 12 ชุมชน 500,000      500,000    500,000   500,000   ศักยภาพของ คณะกรรมการ กองสวัสดิการ

ศึกษาดูงานคณะกรรมการ ชุมชนไดทราบ (60:250,000) ชุมชนเพ่ิมข้ึน ชุมชนมีศักภาพ สังคม
ชุมชน ถึงบทบาทหนาที่ของ ในการทํางาน

ตนเอง เพ่ือสังคมและ
สวนรวม

500,000     500,000   500,000   500,000   
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สรุป

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  1  โครงการ



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  พัฒนาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการทองเที่ยว
2.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ืออนุรักษสืบสาน 1 ครั้ง 200,000     200,000   200,000   200,000   การอนุรักษ ประชาชนมีความ กองการศึกษา

ลอยกระทง ประเพณีใหคงอยูสืบไป (58:300,000) ประเพณีอันดีงาม รักหวงแหนและ
(59:250,000) อนุรักษประเพณี
(60:250,000) อันดีงามใหคง

อยูสืบไป

2 โครงการจัดงานวันข้ึน เพ่ือรักษาขนบธรรม 1 ครั้ง 5,000         5,000       5,000       5,000       การอนุรักษ รวมกันสงเสริม "
ปใหม เนียมประเพณีใหคงอยู (58:5,000) ประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ

สืบไป (59:5,000) ประเพณีของไทย
(60:5,000)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณและที่ผานมา



2.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือรักษาขนบธรรม 1 ครั้ง 250,000     250,000   250,000   250,000   การอนุรักษ ประชาชนมีความ กองการศึกษา

สงกรานต เนียมประเพณีใหคงอยู (58:350,000) ประเพณีอันดีงาม รักหวงแหนและ
สืบไป (59:250,000) อนุรักษประเพณี

(60:250,000) อันดีงามใหคง
อยูสืบไป

4 โครงการจัดงานวันเขา เพ่ืออนุรักษสืบสาน 1 ครั้ง 200,000     200,000   200,000   200,000   การอนุรักษ ประชาชนมีความ "
พรรษา ประเพณีใหคงอยูสืบไป (58:200,000) ประเพณีอันดีงาม รักหวงแหนและ

(59:200,000) อนุรักษประเพณี
อันดีงามใหคง
อยูสืบไป

5 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ืออนุรักษสืบสาน 1 ครั้ง 150,000     150,000   150,000   150,000   การอนุรักษ รวมกันสงเสริม "
บุญบั้งไฟ ประเพณีใหคงอยูสืบไป (58:250,000) ประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ

(59:150,000) ประเพณีใหคงอยู
สืบไป

805,000     805,000   805,000  805,000   
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งบประมาณและที่ผานมา

รวม  5  โครงการ



2.6  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และผลิตภัณฑชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดตั้งศูนยหัตกรรม เพ่ือสงเสริมการทอ 1 แหง -             50,000     -           -           ประชาชนมีรายไดมีผาไหมวาง กองสวัสดิการ

ทอผาไหมชุมชนบาน ผาไหมของชุมชน ตอคนเพ่ิมข้ึน จําหนายเพ่ิม สังคม
นอยสะแกกวน หมูที่ 3 รายไดใหกับ
ตําบลสมปอย ประชาชน

2 โครงการสงเสริมอาชีพ เพ่ือใหประชาชนมีราย ชุมชนหมูที่ 1 -             -           -           50,000     ประชาชนมี ประชาชนมีอาชีพ "
ดานหัตกรรม ไดเพ่ิมมากขึ้น รายไดเพ่ิมขึ้น และรายไดเพ่ิมข้ึน
เครื่องประดับ

-             50,000     -          50,000     
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งบประมาณและที่ผานมา

รวม  2  โครงการ



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
3.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรกรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝกอบรมเศรษฐกิจ เพ่ือสงเสริมใหแตละ ชุมชนหมูที่ 2 -         50,000   -         -         ครัวเรือนที่เขา ครัวเรือนสามารถ กองสวัสดิการ

พอเพียงตามรอยพระ ครัวเรือนลดภาระคา รวมโครงการ ลดคาใชจายและ สังคม
ราชดิ ใชจาย สามารถลดคาใช เพ่ิมรายได

จายได

2 โครงการสงเสริมอาชีพ เพ่ือสงเสริมใหแตละ ชุมชนหมูที่ 3 นอยฯ -         -         -         50,000   ครัวเรือนที่เขา ครัวเรือนสามารถ   "
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนลดภาระคา รวมโครงการ ลดคาใชจายและ

ใชจาย สามารถลดคาใช เพ่ิมรายได
จายได
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



3.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรกรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมใหแตละ ชุมชนหมูที่ 6 หนองฯ -         -         50,000   -         ครัวเรือนที่เขา ครัวเรือนสามารถ กองสวัสดิการ

ตามแนวพระราชดําริ ครัวเรือนลดภาระคา รวมโครงการ ลดคาใชจายและ สังคม
ใชจาย สามารถลดคาใช เพ่ิมรายได

จายได

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมใหแตละ ชุมชนหมูที่ 6 หนองฯ -         -         50,000   -         ครัวเรือนที่เขา ครัวเรือนสามารถ   "
ตามแนวพระราชดําริ ครัวเรือนลดภาระคา รวมโครงการ ลดคาใชจายและ

ใชจาย สามารถลดคาใช เพ่ิมรายได
จายได

5 โครงการสงเสริมใหคนใน เพ่ือสงเสริมใหแตละ ชุมชนหมูที่ 6 โนนฯ 50,000   -         -         -         ครัวเรือนที่เขา ครัวเรือนสามารถ   "
ชุมชนปลูกพืชผักสวนครัว ครัวเรือนลดภาระคา รวมโครงการ ลดคาใชจายและ
ปลอดสารพิษบริโภค ใชจาย สามารถลดคาใช เพ่ิมรายได

จายได

6 โครงการกลุมอาชีพปลูก เพ่ือสงเสริมใหแตละ ชุมชนหมูที่ 7 50,000   -         -         -         ครัวเรือนที่เขา ครัวเรือนสามารถ   "
ผักปลอดสารพิษ ครัวเรือนลดภาระคา รวมโครงการ ลดคาใชจายและ

ใชจาย สามารถลดคาใช เพ่ิมรายได
จายได

100,000   50,000     100,000   50,000     
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งบประมาณและที่ผานมา

รวม  6  โครงการ



3.2  แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝกอบรมทอเสื่อ เพ่ือใหประชาชนมี ชุมชนหมูที่ 2 -         -         50,000   ประชาชนท่ีเขา ประชาชนมีรายได กองสวัสดิการ

กกขั้นกาวหนาและ รายไดเพ่ิมมากขึ้น รวมโครงการมี เพ่ิมมากขึ้น สังคม
อุปกรณทอเสื่อกก รายไดตอคน

เพ่ิมขึ้น

2 โครงการสงเสริมดาน เพ่ือใหประชาชนมี ชุมชนหมูที่ 3 -         -         -         50,000   ประชาชนท่ีเขา ประชาชนมีรายได   "
อาชีพจักรสานตะกรา รายไดเพ่ิมมากขึ้น รวมโครงการมี เพ่ิมมากขึ้น
ดวยวัสดุจากไมไผ รายไดตอคน

เพ่ิมขึ้น

3 โครงการฝกอบรมกลุม เพ่ือใหประชาชนมี ชุมชนหมูที่ 7 -         -         -         50,000   ประชาชนท่ีเขา ประชาชนมีรายได   "
อาชีพทําดอกไมประดิษฐ รายไดเพ่ิมมากขึ้น รวมโครงการมี เพ่ิมมากขึ้น
(ดอกไมจันทน) รายไดตอคน

เพ่ิมขึ้น

4 โครงการฝกอบรมอาชีพ เพ่ือใหประชาชนมีราย ชุมชนหมูที่ 9 -         -         -         50,000   ครัวเรือนที่เขา ครัวเรือนสามารถ   "
ดานการเลี้ยงไกพันธไข ไดเพ่ิมมากขึ้น รวมโครงการมี ลดคาใชจายและ

รายไดเพ่ิมขึ้น เพ่ิมรายได
-         -         -         200,000      
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งบประมาณและที่ผานมา

รวม  4  โครงการ



3.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการ เพ่ือสํารวจปญหาและ 3 ครั้ง 30,000   30,000   30,000   30,000   การจัดการน้ํา ลดปญหาน้ําเสีย กองสาธารณสุข

น้ําเสียในเขตเทศบาล จัดการน้ําเสีย เสียที่ไดมาตรฐาน ในเขตเทศบาล

2 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือใชเปนแหลงน้ํา กวาง 5 ม. 350,000 -         -         -         แหลงน้ําใช ทําใหประชาชน   "
กะเบา หมูที่ 6 บานหนอง ในการอุปโภคและ ยาว 250 ม. ประโยชน ในชุมชนมีแหลง
สะแกกวน บริโภคของชุมชน ลึก 1.50 ม. น้ําเพ่ือใช

ประโยชน 

380,000   30,000     30,000     30,000     
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

4.  ยุทธศาสตร  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
     4.1  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝกทบทวน เพ่ือทบทวนและเพ่ิม 1 ครั้ง 200,000    200,000   200,000   200,000   ประสิทธิภาพ ทําใหการปฏิบัติ งานปองกันฯ

อปพร. ประสิทธิภาพในการ (58:100,000) ของ อปพร. หนาที่ของ อปพร.

ปฏิบัติหนาที่ของ (59:100,000) มีประสิทธิภาพ

อปพร. (60:150,000)

2 โครงการฝกซอมแผน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 1 ครั้ง 20,000      20,000     20,000     20,000     ประสิทธิภาพใน ทําใหปฏิบัติ   "
ปองกันและบรรเทา ในการปฏิบัติหนาที่ (58:20,000) การปฏิบัติงาน หนาที่ไดอยางมี
สาธารณภัยประจําป ของเจาหนาที่ปองกัน (60:120,000) ประสิทธิภาพ

และบรรเทาสาธารณภัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



     4.1  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสนับสนุน เพ่ือให อปพร.ได 1 ครั้ง 10,000      10,000     10,000     10,000     ประสิทธิภาพ ทําให อปพร. งานปองกันฯ

กิจกรรมวัน อปพร. ตระหนักถึงบทบาท (58:30,000) ของ อปพร. เห็นความสําคัญ
หนาที่ของตนเอง (59:10,000) ในหนาที่และ

(60:10,000) มีความเสียสละ

4 โครงการขับขี่ปลอดภัย เพ่ือใหประชาชนมี 2 ครั้ง 20,000      20,000     20,000     20,000     อุบัติเหตุบนทอง ทําใหประชาชน   "
ความปลอดภัยในการ (58:50,000) ถนนลดลง ที่สัญจรบนทอง
สัญจรบนทองถนน (59:10,000) ถนนเกิดความ

(60:10,000) ปลอดภัย

5 โครงการฝกอบรมให เพ่ือใหผูประกอบการ 1 ครั้ง 50,000      -           -           -           ผูประกอบการ ผูประกอบการ งานเทศกิจ
ความรูระเบียบกฎหมาย กิจการรานคารู รานคารูระเบียบ รานคามีความรู
เก่ียวกับพอคาแมคาและ ระเบียบกฎหมายที่ และไมทําผิด
กิจการรานคา เก่ียวของ ระเบียบ

6 โครงการจัดหาปายบอก เพ่ือใหการจราจร เขตเทศบาล 100,000    -           100,000   -           อุบัติเหตุบนทอง ทําใหการจราจร   "
สถานที่ราชการ/ปายจราจร เกิดความเปนระเบียบ ถนนลดลง เปนระเบียบและ
และปรับปรุงปายจราจร ลดอุบัติเหตุได

400,000      250,000     350,000      250,000      
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รวม  6  โครงการ



     4.2  แนวทางการพัฒนา  ปองกันและแกปญหายาเสพติดการทุจริตและปญหาคอรัปชั่น
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

1 โครงการบําบัดรักษาและ เพ่ือบําบัด รักษาและ 3 ครั้ง 60,000       60,000      60,000       60,000       ผูติดสารเสพติดได ผูติดสารเสพติด กองสาธารณสุข
ฟนฟูผูติดสารเสพติด ฟนฟูผูติดสารเสพติด รับการบําบัด ลด ละ เลิก จาก

สิ่งเสพติดและ
สามารถดํารง
ชีวิตในสังคมได
อยางปกติ

2 โครงการปองกันและแกไข เพ่ือปองกันและแกไข 3 ครั้ง 100,000    100,000   100,000   100,000   ลดปญหายา ปญหายาเสพติด   "
ปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติด (58:30,000) เสพติด ลดนอยลง

(59:30,000)

(60:127,500)

3 โครงการคนหา เฝาระวัง เพ่ือเผาระวังปองกัน 3 ครั้ง 50,000      50,000     50,000     50,000     ลดปญหายา ไมมีผูติดสาร   "
สอดสองผูติดสารเสพติด ผูติดสารเสพติดรายใหม เสพติด เสพติดรายใหม

เกิดขึ้น

4 โครงการอบรมเยาวชน เพ่ือปองกันปญหายา 3 ครั้ง 40,000      40,000     40,000     40,000     ลดปญหายา ปญหายาเสพติด   "
ตอตานยาเสพติด เสพติดในกลุมเยาวชน เสพติด ลดนอยลง

250,000      250,000     250,000      250,000      
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รวม  4  โครงการ



     4.3  แนวทางการพัฒนา  จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวมกับชุมชน/หมูบานและหนวยงานอ่ืน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเวทีประชาคม เพ่ือใหประชาชนไดมี 12 ชุมชน 20,000      20,000     20,000     20,000     แผนพัฒนา ประชาชนมีสวน กองวิชาการและ

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา สวนรวมในการวางแผน (58:30,000) ทองถ่ิน รวมในการพัฒนา แผนงาน
สี่ปของเทศบาลตําบล พัฒนาทองถ่ิน (59:20,000) เทศบาล
โนนดินแดง (60:20,000)

2 โครงการจัดเก็บขอมูล เพ่ือเก็บรวมรวมขอมูล 12 ชุมชน 10,000      10,000     10,000     10,000     ขอมูลทองถ่ิน มีฐานขอมูลไวเพ่ือ   "
พ้ืนฐานชุมชน ของทองถ่ิน การพัฒนา

30,000        30,000       30,000        30,000        
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รวม  2  โครงการ



     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ือใหมีอาคารสถานที่ 1 หลัง -            5,000,000   -           -           อาคารงานปองกัน มีสถานท่ีปฏิบัติ งานปองกันฯ

งานปองกัน สําหรับปฏิบัติงาน งานดานการปอง

กันและบรรเทา
สาธารณภัย

2 โครงการติดตั้งเหล็กดัด เพ่ือความปลอดภัย ศพด./รร.ทต. 100,000    -           -           -           ความปลอดภัย เด็กนักเรียน กองการศึกษา
ประตูหนาตางและกันสาด ในอาคารเรียน โนนดินแดง ของเด็กนักเรียน มีความปลอดภัย

มากขึ้น

3 โครงการติดตั้งสัญญาณ เพ่ือเปนสัญญาณเตือน ศพด./รร.ทต. 30,000      -           -           -           เด็กรูจักตรงเวลา สรางการรูจัก "
ออดอัตโนมัติ ใหเด็กไดทํากิจกรรม โนนดินแดง ความตรงเวลาให

ตาง ๆ กับเด็กนักเรียน

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือใหมีอาคารเรียนที่ ศพด./รร.ทต. 200,000    200,000   200,000   200,000   ความปลอดภัย เด็กนักเรียน "
อาคารเรียน ปลอดภัย โนนดินแดง ของเด็กนักเรียน มีความปลอดภัย

มากขึ้น
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งบประมาณและที่ผานมา



     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการติดตั้งเครื่อง เพ่ือใชทํากิจกรรมของ ศพด. 50,000      -           -           -           การเขารวมกิจ เด็กเขารวมกิจ กองการศึกษา

ขยายเสียง เด็กนักเรียน กรรม กรรมมากขึ้น

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือความสวยงาม ศพด./รร.ทต. 100,000    100,000   100,000   100,000   ความสวยงาม ภูมิทัศนมีความ "
โนนดินแดง สวยงาม

7 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ือใหมีหองไวสําหรับ 1 หลัง 500,000    -           -           -           สถานที่เก็บวัสดุ มีสถานท่ีเก็บ "
เก็บพัสดุ เก็บวัสดุอุกรณตางๆ ที่ไดมาตรฐาน วัสดุที่ไดมาตรฐาน

8 โครงการไฟฟาสองสวาง เพ่ือความปลอดภัย รร.ทต. -            200,000   -           -           ความปลอดภัย เด็กนักเรียน "
ถนนภายในโรงเรียน ในโรงเรียน โนนดินแดง ของเด็กนักเรียน มีความปลอดภัย

มากขึ้น

100

งบประมาณและที่ผานมา



     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร ก้ันหองติดเครื่อง 400,000    400,000   400,000   400,000   อาคารเพียงพอ อาคารเรียนมี กองการศึกษา

สถ.ศพด.3 โรงเรียน สถ.ศพด.3 ใหพรอมใช ปรับอากาศ จํานวน สําหรับจัดการ ความพรอมเอ้ือ (รร.เทศบาล
เทศบาลตําบลโนนดินแดง งานและสรางแหลง 3 หอง เรียนรู ตอการจัดการ ตําบลโนนดินแดง)

เรียนรูภายในสถาน ศึกษา

ศึกษา

10 โครงการกอสรางโรง เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดมี 1 หลัง -            1,000,000   -           -           โรงอาหาร โรงเรียนมีโรง "
อาหาร โรงอาหารที่ถูกสุข ที่ไดมาตรฐาน อาหารที่ถูกสุข

ลักษณะ ลักษณะ

11 โครงการจัดทําปายชื่อ เพ่ือใหผูมาติดตอราช 1 แหง 200,000    -           -           -           ปายชื่อโรงเรียน ผูมาติดตอราช "
โรงเรียนเทศบาลตําบล การไดรับความสะดวก การไดรับความ
โนนดินแดง สะดวก

12 โครงการปรับปรุงประตู เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 1 แหง 30,000      -           -           -           ความปลอดภัย โรงเรียนมีประตู "
และรั้วโรงเรียนเทศบาล และสวยงามแกสถานที่ ที่อยูในสภาพที่
ตําบลโนนดินแดง ราชการ ปลอดภัยและ

สวยงาม
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     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการจัดทําเสาธงชาติ เพ่ือใหนักเรียนระดับ เสาธงชาติและสนาม 100,000    -           -           -           สนามปฏิบัติกิจ มีเสาธงและสนามกองการศึกษา

และสนามปฏิบัติกิจกรรม ประถมศึกษาไดมีสถาน ปฏิบัติกิจกรรมหนา กรรมที่ไดมาตร ปฏิบัติกิจกรรม (รร.เทศบาล
ระดับประถมศึกษา ที่ปฏิบัติกิจกรรมหนา เสาธง 1 แหง ฐาน หนาเสาธงใหกับ ตําบลโนนดินแดง)

เสาธง นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

14 โครงการจัดทําอางลาง เพ่ือใหมีสถานท่ีลางหนา อางลางหนา แปรงฟน 50,000      -           50,000     -           อางลางหนาที่ มีอางลางหนา "
หนาแปรงฟนของนักเรียน แปรงฟนที่เพียงพอ 12 กอก จํานวน ไดมาตรฐาน แปรงฟนที่เพียง

2 ตัว พอและไดมาตร
ฐาน

15 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือซอมแซมอาคาร ปรับปรุงซอมแซม 200,000    200,000   200,000   200,000   อาคารที่ได อาคารเรียน "
อาคารเรียนและอาคาร เรียนใหมีความมั่นคง อาคารเรียนที่ชํารุด (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนมาตรฐาน ประกอบมีความ
ประกอบ ความปลอดภัย จํานวน 1 หลัง มั่นคงปลอดภัย

ทีสีอาคาร 1 หลัง สวยงาม
เปลี่ยนบานประตู
อุปกรณหองน้ํา
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     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการสรางสระวายน้ํา เพ่ือสอนและฝกหัดให สระวายน้ํา ขนาด 2,000,000 -           -           -           สระวายน้ํา เด็กนักเรียนและ กองการศึกษา

เพ่ือการศกึษา เด็กนักเรียนและเยาวชน4 x 25 เมตร เยาวชนในโรง (รร.เทศบาล
ในโรงเรียนและในชุมชน ลึก 1.5 เมตร เรียนและในชุมชน ตําบลโนนดินแดง)

สามารถวายน้ําเปนจน สามารถวายน้ํา
เอาชีวิตรอดจากการ เปนจนเอาชีวิต
ประสบเหตุทางน้ํา รอดจากการ

ประสบเหตุ
ทางน้ํา

17 โครงการจัดตั้งสถาน เพ่ือชวยเหลือและ 1 แหง 5,000,000 -           -           -           สถานธนานุบาล ประชาชนมี กองชาง
ธนานุบาล บรรเทาความเดือดรอน แหลงอํานวย

ใหกับประชาชนใหมี ความสะดวกใน
แหลงเงินกูสําหรับ ดานการเงิน
ประกอบอาชีพในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา
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     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการปรับปรุงตอเติม เพ่ือรองรับการบริการ 1 แหง 3,253,000 -           -           -           อาคาร มีสถานท่ีรองรับ กองชาง

ดัดแปลงอาคารเอนก ประชาชน การบริการ
ประสงคเทศบาลตําบล ประชาชนอยาง
โนนดินแดง เพียงพอ

19 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1.2 ม. 1,220,000 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร วางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 250 ม. สะดวกและ
พรอมบอพัก คสล. ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
ราชดําเนิน หมูท่ี 4 วางทอ Ø 0.80 ม.

พรอมบอพัก

20 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1.8 ม. 1,921,000 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร วางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 525 ม. สะดวกและ
พรอมบอพัก คสล. ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สุขาภิบาล 402 หมูที่ 4 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก
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     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1.2 ม. 1,356,000 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

จราจร วางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 450 ม. สะดวกและ
พรอมบอพัก คสล. ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สุขาภิบาล 11 หมูที่ 13 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

22 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 2 ม. 752,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร
จราจร วางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 198 ม. สะดวกและ
พรอมบอพัก คสล. ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สุขาภิบาล 24 หมูที่ 7 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

23 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1.4 ม. 999,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร วางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 283 ม. สะดวกและ
พรอมบอพัก คสล. ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สุขาภิบาล 22 หมูที่ 7 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก
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     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1.2 ม. 780,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

จราจร วางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 235 ม. สะดวกและ
พรอมบอพัก คสล. ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สุขาภิบาล 18 หมูที่ 6 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

25 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1.2 ม. 2,340,000 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร วางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 698 ม. สะดวกและ
พรอมบอพัก คสล. ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สุขาภิบาล 9 หมูที่ 13 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

26 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1.2 ม. 1,594,000 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร วางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 475 ม. สะดวกและ
พรอมบอพัก คสล. ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สุขาภิบาล 12 หมูที่ 5 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

106

งบประมาณและที่ผานมา



     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1.2 ม. 1,943,000 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

จราจร วางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 566 ม. สะดวกและ
พรอมบอพัก คสล. ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สุขาภิบาล 7 หมูที3่ โนนฯ วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

28 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1.2 ม. 1,641,000 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร วางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 487 ม. สะดวกและ
พรอมบอพัก คสล. ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สุขาภิบาล 5 หมูที่ 2 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

29 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1.1 ม. 1,773,000 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร วางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 410 ม. สะดวกและ
พรอมบอพัก คสล. ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สุขาภิบาล 10 หมูที่ 5 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก
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     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนได กวาง 5 ม. 3,874,000 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

คสล. ถนนบานนอยสะแก มาตรฐาน ยาว 1,125 ม. สะดวกและ
กวน 7 เชื่อมทางหลวง หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
348 หมูที่ 3 ต.สมปอย

31 โครงการกอสรางหลังคา เพ่ือปองกันและบรรเทา 1 แหง -            -           500,000   500,000   หลังคาคลุมทาง ทําใหบรรเทา   "
คลุมทางเดิน โรงเรียน แดด และฝน เดิน ความรอนจาก
เทศบาลตําบลโนนดินแดง แสงแดด และ

ปองกันฝน

32 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึน 1 หลัง -            8,000,000   -           -           อาคาร มีอาคารเรียนที่   "
เรียนโรงเรียนเทศบาล ของเด็กนักเรียน สามารถรองรับ
ตําบลโนนดินแดง เด็กที่เพ่ิมข้ึนได

33 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ือใหมีอาคาร 1 หลัง -            -           25,000,000     -           อาคาร มีสถานที่ไวสําหรับ   "
สํานักงานเทศบาล สํานักงานที่ไดมาตรฐาน ประชาชนติดตอ

ราชการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือใหมีอาคาร 1 หลัง -            -           500,000   -           อาคาร มีสถานที่ไวสําหรับ กองชาง

สํานักงานเทศบาล สํานักงานที่ไดมาตรฐาน ประชาชนติดตอ
ราชการ

35 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนได กวาง 6 ม. 480,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
คสล.ถนนหนาวัดโนนดินแดง มาตรฐาน ยาว 160 ม. สะดวกและ
เหนือ หมูที่ 1 หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

36 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. 332,500    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล.และวางทอ มาตรฐาน ยาว 95 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
703 ฝงตะวันออก หมูที่ 2 วางทอ Ø 0.60 ม.

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. 250,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

จราจร คสล.และวางทอ มาตรฐาน ยาว 65 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
902 หมูที่ 3 โนนดินแดง วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

38 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนได กวาง 4 ม. 915,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
คสล. ถนนเชื่อมคลอง มาตรฐาน ยาว 335 ม. สะดวกและ
ชนประทาน4 หมูที่ 4 หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

39 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. 250,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล. และวางทอ มาตรฐาน ยาว 70 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
1402 ชวงถนนสุขาภิบาล วางทอ Ø 0.60 ม.
10 ถึง 12 หมูที่ 5 พรอมบอพัก
(บานซันยา ธรรมโชติ ถึง
รานเนื้อยางตังๆหมูกะทะ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. 336,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

จราจร คสล. และวางทอ มาตรฐาน ยาว 96 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
1801 หมูที่ 6โนนดินแดง วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

41 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 5 ม. 250,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล.และวางทอ มาตรฐาน ยาว 50 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
1602/1 หมูที่ 6 โนนฯ วางทอ Ø 0.60 ม.
(หนาบานพอบุญตา ชุมพล พรอมบอพัก
ไปถึงบานประสงค ครอบบัวบาน)

42 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. 1,183,000 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล.และวางทอ มาตรฐาน ยาว 338 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
20 หมูที่ 6 โนนฯ วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการสรางถนน คสล. เพ่ือใหถนนได กวาง 5 ม. 875,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

พรอมติดตั้งไฟฟาสองสวาง มาตรฐาน ยาว 350 ม. สะดวกและ
2 จุด บริเวณดานขาง หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
โกดังดํารงศิลปฝงตะวันตก พรอมติดตั้งไฟฟา
(หลังบานประธานสภา) สองสวาง

44 โครงการติดตั้งกลองวงจร เพ่ือความปลอดภัย กลองวงจรปด 500,000    ความปลอดภัย ความปลอดภัย   "
ปด CCTV บริเวณจุดเสี่ยง ในชุมชน ในเขตเทศบาล ในชุมชน
ในเขตเทศบาล

45 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. 1,095,500 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล.และวางทอ มาตรฐาน ยาว 313 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
23 หมูที่ 9 วางทอ Ø 0.60 ม.

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

46 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. 490,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง
จราจร คสล. และวางทอ มาตรฐาน ยาว 140 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
1103 หมูที่ 13 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

47 โครงการกอสรางราง ลดปญหาน้ําทวมขัง รางระบายน้ํา 500,000    -           -           -           ลดปญหาน้ําทวม น้ําทวมขังลดลง   "
ระบายน้ําในหมูบาน ในชุมชน
ซอย 1 (คุณนันทนภัส 
จําปาทอง) ถึง ซอย 4
(หนาโรงเรียน) ม.3 นอยฯ

48 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. -            250,000   -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
คสล. ถนนสุขาภิบาล 1 มาตรฐาน ยาว 550 ม. สะดวกและ
หมูที่ 1 หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

49 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. -            192,000   -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล.และวางทอ มาตรฐาน ยาว 55 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
903 หมูที่ 3 โนนดินแดง วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการขยายเขตไฟฟา เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง ขยายเขตไฟฟา -            200,000   -           -           ไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีไฟฟา กองชาง
ถนนสุขาภิบาล 1404 ใชอยางทั่วถึง
(บานนางลวด เพชรจันทร)
ถึงคิสตจักร หมูที่ 5

51 โครงการขยายเขตประปา มีประปาใชอยางทั่วถึง ขยายเขตประปา -            200,000   -           -           น้ําประปา ประชาชนมีน้ํา   "
ถนนสุขาภิบาล 1404 ประปาใชอยาง
(บานนางลวด เพชรจันทร) ทั่วถึง
ถึงคิสตจักร หมูที่ 5

52 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนได กวาง 6  ม. -            1,158,000   -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
คสล.ขยายผิวจราจรพรอม มาตรฐาน ยาว 386 ม. สะดวกและ
วางทอระบายน้ําถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สี่แยกสุขาภิบาล 24 ไป วางทอพรอมบอพัก
รร.รมเกลาบุรีรัมย พรอมบอพัก
หมูที่ 7

53 โครงการขยายเขตไฟฟา เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง ขยายเขตไฟฟา -            200,000   -           -           ไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีไฟฟา   "
ชุมชนสลัม ซอย 13/1 ใชอยางทั่วถึง
หมูที่ 8
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนได กวาง 4  ม. -            200,000   -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

คสล. (หลังบานพอจันด)ี มาตรฐาน ยาว 100 ม. สะดวกและ
หมูที่ 9 หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

55 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. -            2,429,000   -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล.และวางทอ มาตรฐาน ยาว 694 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
13 หมูที่ 13 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

56 โครงการขยายเขตประปา มีประปาใชอยางทั่วถึง ขยายเขตประปา -            300,000   -           -           น้ําประปา ประชาชนมีน้ํา   "
รอบหมูบาน(ฝงทิศเหนือ) ประปาใชอยาง
หมูที่ 3 นอยฯ ทั่วถึง

57 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. -            900,000   -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
วางทอระบายน้ํา ถนน มาตรฐาน ยาว 258 ม. สะดวกและ
1,3,4  หมูที่ 6 หนองฯ หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

วางทอ Ø 0.60 ม.
พรอมบอพัก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
58 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. -            -           182,000   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

จราจร คสล.และวางทอ มาตรฐาน ยาว 52 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
101 หมูที่ 1 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

59 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือใหถนนได กวาง 1  ม. -            -           2,440,800   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
วางทอระบายน้ําถนน มาตรฐาน ยาว 678 ม. สะดวกและ
สุขาภิบาล7  หมูที่ 3 หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
(ติดคลองมะนาวดานทิศใต) วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

60 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือใหถนนได กวาง 1.20 ม. -            -           986,400   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
พรอมวางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 274 ม. สะดวกและ
ถนนราชดําเนิน 3 หมูที่ 4 หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

วางทอ Ø 0.60 ม.
พรอมบอพัก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือใหถนนได กวาง 5  ม. -            -           988,000   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

แอสฟลติก ถนนสุขาภิบาล มาตรฐาน ยาว 520 ม. สะดวกและ
10 หมูที่ 5 หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

วางทอ Ø 0.60 ม.
พรอมบอพัก

62 โครงการวางทอระบายน้ํา เพ่ือใหถนนได กวาง 1.20  ม. -            -           597,600   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
สุขาภิบาล 1401 มาตรฐาน ยาว 166 ม. สะดวกและ
(หนาบานนายสมศรี โพธ์ิไข หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
ถึงแยกบานนางหมุด บุตรนามรกั) วางทอ Ø 0.60 ม.
หมูที่ 6 พรอมบอพัก

63 โครงการวางทอระบายน้ํา เพ่ือใหถนนได กวาง 1.20  ม. -            -           702,000   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
สุขาภิบาล 1403/1 แยก มาตรฐาน ยาว 195 ม. สะดวกและ
บานนายตง สิงหาภักดี หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
ถึงแยกบานนางปอม กาลพัฒน วางทอ Ø 0.60 ม.
หมูที่ 6 พรอมบอพัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

64 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนได กวาง 1.20  ม. -            -           1,216,800   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง
คสล.ขยายผิวจราจร มาตรฐาน ยาว 338 ม. สะดวกและ
วางทอระบายน้ํา ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
สุขาภิบาล 20 ลงไปถนน วางทอ Ø 0.60 ม.
ละหานทราย-ตาพระยา พรอมบอพัก
(บานปอม) หมูที่ 7

65 โครงการขยายเขตไฟฟา เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง ขยายเขตไฟฟา -            -           300,000   -           ไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีไฟฟา   "
จากบานพอจันดี ไปถึง ใชอยางทั่วถึง
ประปา หมูที่ 9

66 โครงการขยายผิว เพ่ือใหถนนได กวาง 1 ม. -            -           339,500   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร คสล.และวางทอ มาตรฐาน ยาว 97 ม. สะดวกและ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
1102 หมูที่ 13 วางทอ Ø 0.60 ม.

พรอมบอพัก

67 โครงการขยายเขตไฟฟา เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง ขยายเขตไฟฟา -            -           300,000   -           ไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีไฟฟา   "
ถนนตอจากพิมานอิน ใชอยางทั่วถึง
เขาชุมชน หมุที่ 3 นอยฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
68 โครงการวางทอระบายน้ํา เพ่ือใหถนนได กวาง 1-1.20 ม. -            -           -           558,000   ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

พรอมบอพักถนนสุขาภิบาล มาตรฐาน ยาว 155 ม. สะดวกและ
502 หมูที่ 1 หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

วางทอ Ø 0.60 ม.
พรอมบอพัก

69 โครงการสรางรางระบาย เพ่ือลดปญหาน้ําทวมขัง ยาว  117 ม. -            -           -           140,000   ระบายน้ําไดดี การระบายน้ํา   "
น้ําถนนสุขาภิบาล 1202 สะดวกลดปญหา

(ตรงขามบานนางจํานงค น้ําทวมขัง
ทําทวี) หมูที่ 5

70 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือใหถนนได กวาง 1.20 ม. -            -           -           360,000   ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
วางทอบอพักถนน มาตรฐาน ยาว 100 ม. สะดวกและ
สุขาภิบาล 402 (บาน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
นายสุพจน สีชัยตุง) วางทอ Ø 0.60 ม.
ฝงทิศตะวันออก หมูที่ 5 พรอมบอพัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
71 โครงการวางทอระบายน้ํา เพ่ือใหถนนได กวาง 1.20 ม. -            -           -           360,000   ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

ถนนสุขาภิบาล 1802 มาตรฐาน ยาว 99 ม. สะดวกและ
แยกบานนายเฉลิม หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
เปามะโน ถึงแยกบานนาง วางทอ Ø 0.60 ม.
สมพาส ทองอาจ หมูท่ี 6 พรอมบอพัก

72 โครงการกอสรางสนาม เพ่ือใหประชาชนมี 1 แหง -            -           -           25,500,000     สนามกีฬา ประชาชนมีสถาน   "
กีฬาบริเวณสวนแกะ สถานที่ออกกําลังกาย ที่ออกกําลังกาย
หมูที่ 9

73 โครงการขยายเขตประปา มีประปาใชอยางทั่วถึง ขยายเขตประปา -            -           -           300,000   น้ําประปา ประชาชนมีน้ํา   "
ฝงคลองมะนาว หมูที่ 13 ประปาใชอยาง

ทั่วถึง
74 โครงการขยายเขตไฟฟา เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง ขยายเขตไฟฟา -            -           -           300,000   ไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีไฟฟา   "

ภายในหมูบาน หมูที่ 6 ใชอยางทั่วถึง
หนองฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

75 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนได กวาง 6 ม. 3,341,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง
คสล. และวางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 514 ม. (ประสานแผน) สะดวกและ
ถนนหลังศูนยราชการ หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
หมูที่ 4,5 วางทอ Ø 1 ม.

พรอมบอพัก

76 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนได กวาง 5 ม. 6,350,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
คสล. และวางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 1,165 ม. (ประสานแผน) สะดวกและ
ถนนหนาวัดโนนดินแดง หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
เหนือ เชื่อมทางหลวง วางทอ Ø 0.80 ม.
348 หมูที่ 1 พรอมบอพัก

77 โครงการกอสรางสันชลอ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ ภายในเขตเทศบาล 250,000    -           -           -           อุบัติเหตุลดลง ทําใหการสัญจร   "
ความเร็วในเขตเทศบาล ในการสัญจรไปมา ไปมาเกิดความ

ปลอดภัย

78 โครงการปรับปรุงปายชื่อ เพ่ือปรับปรุงปายชื่อ ภายในเขตเทศบาล -            150,000   -           -           ปายถนนที่ได ทําใหปายชื่อ   "
ถนนในเขตเทศบาล ถนนใหอยูในสภาพ มาตรฐาน ถนนในเขต

ที่ไดมาตรฐาน เทศบาล
ไดมาตรฐาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 โครงการปรับปรุงทาง เพ่ือใหถนนได ภายในเขตเทศบาล 150,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง
เชื่อมถนนเทศบาลกับ มาตรฐาน สะดวกและ
ทางหลวง 348 ปลอดภัย

80 โครงการซอมบํารุงถนน เพ่ือซอมบํารุงใหได ในเขตเทศบาล 500,000    250,000   200,000   200,000   ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
ทางระบายน้ํา ทางเทา มาตรฐานเพ่ิมความ สะดวกและ

ปลอดภัยในการ ปลอดภัย
สัญจรไปมา

81 โครงการจัดทําปายหลัก เพ่ือใหทราบแนวเขต ภายในเขตเทศบาล -            150,000   -           -           แนวเขตชัดเจน ทําใหประชาชน   "
เขตเทศบาล ทราบแนวเขต

82 โครงการจัดทําผังเมือง เพ่ือกําหนดแนวทาง ภายในเขตเทศบาล -            -           100,000   -           คูมือการพัฒนา ทําใหทองถ่ิน   "
รวม การพัฒนาทองถ่ิน เมือง มีทิศทางการ

พัฒนาที่ชัดเจน

83 โครงการติดตั้งไฟเตือน เพ่ือลดอุบัติเหตุบน 20 จุด -            -           350,000   -           อุบัติเหตุลดลง ทําใหการสัญจร   "
จราจร ทองถนน ไปมาเกิดความ

ปลอดภัย
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     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
84 โครงการขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา ในเขตเทศบาล -            500,000   -           -           ประชาชนมีไฟฟา ทําใหมีไฟฟาใช กองชาง

สาธารณะในเขตเทศบาล ใหครอบคลุม ใช ครอบคลุมทุก
ชุมชน

85 โครงการขยายเขตทอเมน เพ่ือขยายเขตประปา ภายในเขตเทศบาล -            650,000   -           -           ประชาชนมี ทําใหมีน้ําประปา   "
ประปา ใหครอบคลุม น้ําประปาใช ใชครอบคลุม

ทุกชุมชน

86 โครงการปรับปรุงทาง เพ่ือความสะดวกใน ในเขตเทศบาล -            150,000   -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
เชื่อมถนนเทศบาลกับ การสัญจร สะดวกและ
ทางหลวง 348 ปลอดภัย

87 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว บริเวณสํานักงานและ -            350,000   -           -           มีพ้ืนที่สีเขียว ทําใหภายใน   "
บริเวณสํานักงานและ ภายในบริเวณสํานักงาน อาคารประกอบ เพ่ิมขึ้น บริเวณสํานักงาน

อาคารประกอบ มีสภาพแวดลอม
ที่ดีและสวยงาม
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     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
88 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ือใหกลุมทอผาไหม ชุมชนหมูที่ 4 -            2,000,000   -           -           มีอาคารของ ประชาชนมีราย กองสวัสดิการ

กลุมทอผาไหม มีสถานท่ีในการสาธิต กลุมทอผาไหม ไดเพ่ิมข้ึน
การทอผาและแสดง
สินคาพ้ืนบาน

89 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ือใหมีศูนยบริการ 1 แหง -            -           3,500,000   -           ศูนยบริการ มีศูนยบริการ กองสาธารณสุข
ศูนยบริการสาธารณสุข สาธารณสุขไวบริการ สาธารณสุข สาธารณสุขไว
เทศบาล ประชาชน บริการประชาชน

อยางทั่วถึง

90 โครงการจัดทําแผงปาย เพ่ือจัดระเบียบปาย 6 ปาย 100,000    -           -           -           ความเปนระเบียบ มีความเปน   "
ติดประกาศ โฆษณาในเขตเทศบาล ระเบียบและ

สวยงาม

50,554,000    25,329,000   39,153,100    29,118,000    
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รวม  90  โครงการ



     4.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงสุขา เพ่ือใหสิ่งแวดลอมใน 12 ชุมชน 60,000      60,000     60,000     60,000     สิ่งแวดลอมที่ดี สิ่งแวดลอมใน กองสาธารณสุข

ภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน ชุมชนสะอาดและเปน ชุมชนสะอาดและ

ระเบียบเรียบรอย เปนระเบียบ
ดูสวยงาม

2 โครงการปลูกปาตาม เพ่ืออนุรักษฟนฟู 1 ครั้ง 50,000      50,000     50,000     50,000     ตนไมท่ีเพ่ิมขึ้น มีทรัพยากรตนไม   "
พระราชดําริ ทรัพยากรปาไม ที่เพ่ิมขึ้น

3 โครงการจัดทําพลังงาน เพ่ือลดปริมาณการใช 2 ครั้ง -            -           500,000   -           มีพลังงานทดแทน มีพลังงานทดแทน   "
ทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ ใช ใชและลดมลพิษ

และลดมลพิษจากการ ในชุมชน
ใชพลังงานไมสะอาด

110,000      110,000     610,000      110,000      
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รวม  3  โครงการ



     4.6  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงสภาพแวดลอมและพัฒนาภูมิทัศนบานเมือง

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกไมยืนตน เพ่ือใหมีภูมิทัศนที่ ตลอดป 50,000      50,000     50,000     50,000     ภูมิทัศนที่สวยงาม มีภูมิทัศนที่ กองสาธารณสุข

ไมดอกไมประดับ สวยงาม สวยงาม

50,000        50,000       50,000        50,000        
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รวม  1  โครงการ



     4.7  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการขยะ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื้อถังรองรับ เพ่ือใหมีถังรองรับ 1 ครั้ง 90,000      90,000     90,000     90,000     ความสะอาดของ มีถังขยะเพียงพอ กองสาธารณสุข

มูลฝอยในชุมชน มูลฝอยในชุมชน ชุมชน สําหรับรองรับ
ขยะในชุมชน

2 โครงการรณรงคประชา เพ่ือสรางจิตสํานึกให 12 ชุมชน 50,000      50,000     50,000     50,000     ปญหาขยะลดลง ปริมาณมูลฝอยใน   "
สัมพันธการคัดแยกมูล ประชาชนไดตระหนัก (58:50,000) เขตเทศบาลลดลง

ฝอยในชุมชน ถึงปญหาขยะมูลฝอย (59:50,000)

(60:50,000)

3 โครงการหนาบานนามอง เพ่ือสงเสริมการมีสวน 12 ชุมชน 60,000      60,000     60,000     60,000     ความสะอาดของ ประชาชนมีสวน   "
ชุมชนนาอยู รวมในการรักษาความ (60:30,000) ชุมชน รวมในการรักษา

สะอาดของชุมชน ความสะอาด

4 โครงการจางเหมาทํา เพ่ือสนับสนุนการดูแล 12 ชุมชน 1,650,000 1,650,000   1,650,000   1,650,000   ความสะอาดของ ประชาชนมีสวน   "
ความสะอาดชุมชน รักษาความสะอาดและ (58:1,180,000) ชุมชน รวมในการรักษา

สงเสริมการมีสวนรวม ความสะอาด
ในชุมชน
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     4.7  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการขยะ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการศูนยบริหารจัด เพ่ือบริหารจัดการขยะ 1 แหง 100,000    -           -           -           ความสะอาดของ ลดปริมาณขยะ กองสาธารณสุข

การขยะชุมชนบนวิถี นําของเสียที่เหลือ (58:100,000) ชุมชน มูลฝอยในชุมชน
ความพอเพียง กลับมาใชประโยชน (59:50,000) และประชาชน

(60:30,000)

6 โครงการกอสรางถังหมัก เพ่ือใหมีการจัดการ 2 แหง -            -           1,200,000   -           กอสรางถังหมัก มีการจัดการขยะ   "
สุขาภิบาล ขยะมูลฝอยไดอยางมี มูลฝอยอยางเปน

ประสิทธิภาพ ระบบ

7 โครงการจัดหาพื้นที่ เพ่ือใหมีพ้ืนที่ไวสําหรับ 1 แหง 1,000,000 -           -           -           พ้ืนที่ทิ้งขยะ มีการจัดการขยะ   "
สําหรับการจัดการขยะ ทิ้งและจัดการขยะ มูลฝอยอยางเปน

มูลฝอยของเทศบาล ระบบ

2,950,000   1,850,000  3,050,000   1,850,000   
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รวม  7  โครงการ



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคการ

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

1 โครงการวันทองถิ่นไทย เพ่ือระลึกถึงการกอตั้ง 1 ครั้ง 15,000       15,000    15,000      15,000      จิตสํานึกที่เพ่ิมข้ึน ทําใหบุคลากร สํานักปลัด
อปท. (59:15,000) ตอ อปท. อปท. มีจิตสํานึก

(60:15,000) ตอหนาที่ของ
ตนเอง

2 โครงการวันเทศบาล เพ่ือระลึกถึงการจัดตั้ง 1 ครั้ง 30,000       30,000    30,000      30,000      จิตสํานึกและ ทําใหเกิดความ   "
เทศบาล (59:30,000) ความสามัคคี รักความสามัคคี

(60:30,000) เพ่ิมขึ้น ในหมูคณะ
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5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

3 โครงการฝกอบรมและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 1 ครั้ง 450,000     450,000  450,000    450,000    บุคลากรมี ทําใหบุคลากร สํานักปลัด
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม ในการปฏิบัติงานของ (60:450,000) ประสิทธิภาพใน มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพในการ บุคลากร การปฏิบัติงานที่ ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ิมขึ้น
ของเทศบาล

4 โครงการอบรมการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 50,000       50,000    50,000      50,000      บุคลากรมี การปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข
บริการสูความเปนเลิศ ของบุคลากรในการ ประสิทธิภาพใน มีระบบ มีการ

ปฏิบัติงานใหเปน การปฏิบัติงานที่ บริการรวดเร็ว
ระบบ มีความทันสมัย เพ่ิมขึ้น ทันสมัยและ
รวดเร็วและมีคุณภาพ มีคุณภาพ

545,000     545,000  545,000   545,000   
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รวม  4  โครงการ



5.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา

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

1 โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ือจัดการฝกอบรมให ครูและบุคลากร 50,000       50,000    50,000      50,000      หลักสูตรที่ได ครูและบุคลากร กองการศกึษา
การจัดทําหลักสูตร ความรูเรื่องการจัดทํา ทางการศึกษา มาตรฐาน ทางการศึกษา

หลักสูตร สามารถทําหลัก
สูตรไดตามมาตร

2 โครงการพัฒนาครูและ เพ่ือพัฒนาครูและ ครูและบุคลากร 30,000       30,000    30,000      30,000      สมรรถนะของ ครูและบุคลากร   "
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรใหมีความรู ทางการศึกษา บุคลากรทาง ทางการศึกษาได

ประสบการณท่ีจะนํามา การศกึษาเพ่ิมขึ้นรับการพัฒนา
พัฒนาในการจัดการ ฐานที่กําหนด
เรียนการสอน

3 โครงการพัฒนาครูและ เพ่ือสนับสนุนใหครู ครูและบุคลากรทุกคน 54,000       54,000    54,000      54,000      สมรรถนะของ ครูและบุคลากร   "
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของ ไดรับการพัฒนาตาม บุคลากรทาง ทางการศึกษาได

โรงเรียนมีความรูและ เกณฑคุรุสภา การศึกษาเพ่ิมขึ้น รับการพัฒนา
ประสบการณท่ีจะนํามา ฐานที่กําหนด
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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5.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา

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

4 โครงการจัดหาคูมือครู เพ่ือรายวิชาที่ครูสอน รายวิชาที่ครูสอนไม 5,000         5,000       5,000        5,000        ประสิทธิภาพ ครูที่ไมตรงกับ กองการศกึษา
ไมตรงกับวิชาเอกที่ ตรงกับวิชาเอกที่จบ ในการสอน วิชาเอกที่จบมา
จบมา ไดรับมอบหมาย มาไดรับมอบหมายให มีคูมือการสอน
ใหทําการสอน ทําการสอน จํานวน ในรายวิชาที่ได

10 คน รับมอบหมาย
ใหทําการสอน

5 โครงการสงเสริมการจัด เพ่ือสงเสริมสนับสนุน ครูทุกระดับชั้น 10,000       10,000    10,000      10,000      ประสิทธิภาพ มีความรูความ   "
ทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดทําแผนการจัด จํานวน 9 คน ในการสอน สามารถในการ

การเรียนรูที่เนาการ จัดทําแผนจัด
มีสวนรวมของซิปา การเรียนรู
โมเดล

149,000     149,000  149,000   149,000   
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รวม  5  โครงการ



5.3  แนวทางการพัฒนา  ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการ

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

1 โครงการเรงรัดและ เพ่ือเพ่ิมรายไดของ 1 ครั้ง 30,000       30,000    30,000      30,000      จํานวนภาษีที่ สามารถจัดเก็บ กองคลัง
สํารวจผูอยูในขายตอง เทศบาล (58:20,000) เก็บไดเพ่ิมขึ้น ภาษีไดครบ
ชําระภาษี (59:20,000) ทุกราย

(60:20,000)

30,000       30,000    30,000     30,000     
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5.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมหลักประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

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

1 โครงการเลือกตั้งผูบริหาร/เพ่ือใหประชาชนได นายกเทศมนตรี 500,000     500,000  500,000    500,000    ประชนที่มีสิทธิ์ ทําใหไดจํานวน สํานักปลัด
สมาชิกสภาทองถ่ิน ใชสิทธิในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถ่ิน (59:600,000) มาใชสิทธิ์ ของผูบริหารและ

ตามที่กฏหมายกําหนด (60:200,000) เลือกตั้ง สมาชิกสภาครบ
ตามที่กําหนด

500,000     500,000  500,000   500,000   
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แบบ ผ. 02

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

1.1  แนวทางการพัฒนา  การบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองครวม

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 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือใหเด็กมีโภชนาการ 2 แหง 2,988,000     3,028,000   3,068,000  3,108,000  เด็กมีโภชนาการ เด็กมีน้ําหนักและ กองการ ร.ร.อนุบาล
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ดีและครบถวน ที่ผานเกณฑ สวนสูงผานเกณฑ ศึกษา โนนดินแดง

มาตรฐาน ร.ร.บานนอย
สะแกกวน

2 โครงการสืบสานดนตรี เพ่ือใหนักเรียนเรียนรู จัดกิจกรรมดนตรี 292,000        -              -             -             ความภูมิใน นักเรียนเรียนรู   " ร.ร.อนุบาล
และนาฎศิลปไทย อยางมีความสุขโดย และนาฎศิลปใน ในทองถิ่นตน อยางมีความนสุข โนนดินแดง

ใชกิจกรรมดนตรีและ โรงเรียน
นาฎศิลป

3,280,000       3,028,000    3,068,000    3,108,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  2  โครงการ



1.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว

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 โครงการจัดหารายไดเพ่ือ เพ่ือชวยเหลือสังคมและเหลากาชาด 20,000       20,000     20,000     20,000     ประชาชนไดรับ ประชาชนมี สํานักปลัด เหลากาชาด

จัดกิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมสาธารณกุศล จังหวัดบุรีรัมย (58:20,000) ความชวยเหลือ คุณภาพชีวิต จังหวัดบุรีรัมย

ตาง ๆ ตามภารกิจของ ตาง ๆ ของจังหวัด (59:20,000) เพ่ิมขึ้น ที่ดีข้ึน
เหลากาชาดจังหวัด บุรีรัมย (60:20,000)

บุรีรัมย

20,000           20,000         20,000         20,000         
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รวม  1  โครงการ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  พัฒนาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการทองเที่ยว
2.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

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 โครงการอุดหนุนประ เพ่ืออนุรักษสืบสาน 1 ครั้ง 20,000       20,000     20,000     20,000     การอนุรักษ ประชาชนมีความ กองการ ที่ทําการ
เพณีข้ึนเขาพนมรุง ประเพณีใหคงอยูสืบไป (58:20,000) ประเพณีอัน รักหวงแหนและ ศึกษา ปกครอง

(59:20,000) ดีงาม อนุรักษประเพณี จังหวัวด
(60:20,000) อันดีงามใหคง บุรีรัมย

อยูสืบไป

2 โครงการจัดงานอนุรักษ เพ่ือสรางจิตสํานึกของ 1 ครั้ง 10,000       10,000     10,000     10,000     การอนุรักษ ประชาชนมีความ   "   "
ประเพณีวัฒนธรรม คนบุรีรัมยใหเกิดความ (60:00,000) ประเพณีอัน รักหวงแหนและ
เมืองบุรีรัมย(งานสถา จงรักภักดีในสถาบัน ดีงาม อนุรักษประเพณี
ปนาเมืองแปะ) และอนุรักษศิลปวัฒน อันดีงามใหคง

ธรรมประเพณีโบราณ อยูสืบไป
ใหคงอยู

30,000           30,000         30,000         30,000         
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รวม  2  โครงการ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
3.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรกรรม

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 โครงการอนุรักษพลังงาน เพ่ือสรางถานท่ีเก็บ 1 แหง 160,000     -           -           -           การคดัแยก ลดปริมาณขยะ กองการ รร.รมเกลา
พัฒนาสิ่งแวดลอมและ และคัดแยกขยะ ขยะ และสามารถ ศึกษา บุรีรัมย
การจัดการขยะ นําไปใชประ

โยชนได

160,000         -               -               -               
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รวม  1  โครงการ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

4.  ยุทธศาสตร  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
     4.2  แนวทางการพัฒนา  ปองกันและแกปญหายาเสพติดการทุจริตและปญหาคอรัปชั่น

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 โครงการ เยาวชนรุนใหม เพ่ือสรางภูมิคุมกันยา 1 ครั้ง 30,000         -           -           -           ลดปญหายา ปญหายาเสพติด กองการ รร.รมเกลา
ตานภัยยาเสพติด เสพติดใหนักเรียน เสพติด ลดนอยลง ศึกษา บุรีรัมย
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แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

4.  ยุทธศาสตร  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
     4.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสรางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเปนธรรม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนได กวาง 6 ม. 3,341,000      -         -         -         ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจรกองชาง

คสล. และวางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 514 ม. (ประสานแผน) สะดวกและ
ถนนหลังศูนยราชการ หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
หมูที่ 4,5 วางทอ Ø 1 ม.

พรอมบอพัก

2 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนได กวาง 5 ม. 6,350,000      -         -         -         ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
คสล. และวางทอระบายน้ํา มาตรฐาน ยาว 1,165 ม. (ประสานแผน) สะดวกและ
ถนนหนาวัดโนนดินแดง หนา 0.15 ม. ปลอดภัย
เหนือ เชื่อมทางหลวง วางทอ Ø 0.80 ม.
348 หมูที่ 1 พรอมบอพัก

9,691,000   -        -        -        
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รวม  2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 08

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในภารกิจ โตะเอนกประสงค 50,000      -            50,000      -            สํานักปลัด

ของเทศบาล หนาโฟเมกา 20 ตัว

2   "   "   " เพ่ือใชในภารกิจ เต็นสผาใบโครงเหล็ก 150,000    -            -            -              "
ของเทศบาล จํานวน 5 หลัง

3   "   "   " เพ่ือติดตั้งในอาคาร เครื่องปรับอากาศขนาด 56,000      -            -            -              "
สํานักงานเทศบาล 18,000 BTU

จํานวน 2 เครื่อง

4   "   " ครุภัณฑโฆษณาและ เพ่ือใชในภารกิจ โทรทัศน แอล อี ดี 92,000      -            -            -            กองวิชาการ
เผยแพร ของเทศบาล (LED TV)ขนาด 60 นิ้ว และแผนงาน

จํานวน 2 เครื่อง
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องมิลติมีเดีย -            -            -            33,000 กองวิชาการ

เผยแพร ของเทศบาล โปรเจคเตอร และแผนงาน
ขนาด 3,000 ANSI
Lumens จํานวน 1
เครื่อง

6   "   " ครุภัณฑไฟฟาและ เพ่ือติดตั้งในชุมชน เสียงตามสาย 3 จุด -            150,000    -            -              "
วิทยุ

7   "   " ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,500        -            -            -              "
ของเทศบาล (nkjet printer)

สําหรับกระดาษขนาด
A3 จํานวน 1 เครื่อง

8   "   "   " เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร -            12,000      -            -              "
ของเทศบาล ชนิด LED สี แบบ

Network
จํานวน 1 เครื่อง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องคอมพิวเตอร -            -            29,000      -            กองวิชาการ

ของเทศบาล สําหรับงานประมวลผล และแผนงาน
แบบที่ 2 จํานวน 
1 เครื่อง

10   "   " ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในงานปฏิบัติ เครื่องคอมพิวเตอร 32,000      -            -            -            กองคลัง
การระบบบัญชี โนตบุก สําหรับงาน
คอมพิวเตอร สํานักงาน จํานวน 2
(e-lssa) เครื่อง

11   "   "   " เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 16,000      -            -            -              "
ของเทศบาล ชนิด LED ขาวดํา แบบ

Network แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง

12 การรักษาความสงบ   " ครุภัณฑดับเพลิง เพ่ือใชในการดับ หัวฉีดดับเพลิง 20,000      20,000      20,000      20,000      งานปองกันฯ
ภายใน เพลิง จํานวน 2 หัว

13   "   "   " เพ่ือใชในการดับ สายดับเพลิงขอตอ 50,000      50,000      50,000      50,000        "
เพลิง (เปนสายดับเพลิงแบบ (60:50,000)

ผาใบสีแดงขนาด 2.5
นิ้ว ยาว 20 เมตร
จํานวน 5 เสน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง เพ่ือใชในการดับ ทอดูดน้ําดับเพลิงสีดํา 15,000      15,000      15,000      15,000      งานปองกันฯ

ภายใน เพลิง พรอมขอตอทองเหลือง
และตะแกรง ขนาด 3
นิ้ว ยาว 6 เมตร

15   "   " ครุภัณฑโฆษณาและ เพ่ือใชในภารกิจ กลองถายภาพนิ่ง 9,000        -            -            -              "
เผยแพร ของเทศบาล ระบบดิจิตอล

ความละเอียด 16 
ลานพิกเซล จํานวน
1 ตัว

16   "   " ครุภัณฑงานบาน เพ่ือใชในสํานักงาน ตูเย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต 9,000        -            -            -              "
งานครัว จํานวน 1 เครื่อง

17   "   " ครุภัณฑโรงงาน เพ่ือใชในภารกิจ แมแรงตะเฆ ขนาด 15,000      -            -            -              "
ของเทศบาล 3 ตัน จํานวน 1 ตัว

18   "   " ครุภัณฑไฟฟาและ เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องรับสงวิทยุระบบ 30,000      -            -            -              "
วิทยุ ของเทศบาล VHF/FM ชนิดประจําที่

40 วัตต จํานวน 1
เครื่อง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติ โตะทํางาน จํานวน 33,000      -            -            -            กองการศึกษา

งาน 3 ชุด

20   "   "   " เพ่ือใชในสํานักงาน เครื่องปรับอากาส 80,000      -            -            -              "
ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน ขนาด 36,000
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

21   "   " ครุภัณฑงานบาน เพ่ือใหนักเรียนได เครื่องกรองน้ํา ขนาด 280,000    -            -            -              "
งานครัว มีน้ําดื่มที่สะอาด 3 ถังกรอง พรอม

เครื่องปมน้ําและถัง
สํารองน้ําขนาด 1,000
ลิตร จํานวน 2 ถัง

22   "   " ครุภัณฑโฆษณาและ เพ่ือใชในการจัด โทรทัศน แอล อี ดี 62,000      -            -            -              "
เผยแพร การเรียนการสอน (LED TV)ขนาด 50 นิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพ่ือใชในการจัด เครื่องมัลติมีเดีย 58,000      -            -            -            กองการศึกษา

เผยแพร การเรียนการสอน โปรเจคเตอร XGA
ขนาด 4,000 ANSI
Lumens จํานวน 1 ชุด

24   "   "   " เพ่ือใชในการจัด จอรับภาพ ขนาด 150 20,000      -            -            -              "
การเรียนการสอน นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

25
  "   " ครุภัณฑไฟฟาและ เพ่ือใชในการจัด เครื่องเลนซีด-ีดีวีดี -            6,000        -            -              "

วิทยุ การเรียนการสอน จํานวน 2 ชุด

26   "   " ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการจัด ชุดคอมพิวเตอร 735,000    -            -            -              "
การเรียนการสอน จํานวน 30 ชุด

พรอมโตะเกาอี้

27   "   " ครุภัณฑอ่ืนๆ เพ่ือเสริมพัฒนาการ เครื่องเลนเด็กกลางแจง 300,000    -            -            -              "
ใหกับเด็ก จํานวน 1 ชุด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพ่ือใชเปนเครื่องมือ เครื่องมือทางการแพทย 100,000    -            100,000    -            กองสาธารณสุข

หรือการแพทย ในการปฏิบัติภารกิจ

29   "   "   " เพ่ือใชเปนเครื่องมือ เครื่องตรวจวัดระดับ -            5,000        -            -              "
ในการปฏิบัติภารกิจ น้ําตาล

30   "   " ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือใชในภารกิจ รถบรรทุก (ดีเซล) 787,000    -            -            -              "
และขนสง ของเทศบาล ขนาด 1 ตัน 2,400

ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบดับเบิ้ลแคบ
จํานวน 1 คัน

31   "   " ครุภัณฑงานบาน เพ่ือใชในสํานักงาน เครื่องทําความเย็น 3,200        -            -            -              "
งานครัว แบบใชขวด จํานวน

1 เครื่อง

32   "   " ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร -            29,000      -            -              "
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 1
เครื่อง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร -            -            -            21,000      กองสาธารณสุข

โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1
เครื่อง

34   "   "   " เพ่ือใชในสํานักงาน เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 12,000      -            -            -              "
ชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 1
เครื่อง

35   "   " ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องตัดหญาแบบ 50,000      -            -            -              "
ของเทศบาล สายสะพาย จํานวน

5 เครื่อง

36   "   "   " เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องพนหมอกควัน 85,000      -            -            -              "
ของเทศบาล จํานวน 1 เครื่อง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 สรางความเขมแข็ง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องคอมพิวเตอร 21,000      -            -            -            กองสวัสดิการ

ของชุมชน ของเทศบาล โนตบุก สําหรับงาน สังคม
ประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง

38   "   "   " เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ 7,900        -            -            -              "
ของเทศบาล ชนิด LED ขาวดํา

39 จํานวน 1 เครื่อง
  "   "   " เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องสํารองไฟฟา 6,400        -            -            -              "

ของเทศบาล ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง

40   "   " ครุภัณฑโฆษณาและ เพ่ือใชในภารกิจ กลองถายภาพนิ่ง 7,000        -            -            -              "
เผยแพร ของเทศบาล ระบบดิจิตอล

ความละเอียด 14 
ลานพิกเซล จํานวน
1 ตัว

41   "   " ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในสํานักงาน เครื่องเจาะกระดาษ 12000 -            -            -              "
เขาเลม จํานวน 1
เครื่อง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 การศาสนา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในสํานักงาน เครื่องปรับอากาส 40,000      -            -            -            กองการศึกษา

วัฒนธรรมและ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
นันทนาการ แขวน ขนาด 36,000

บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
43   "   " ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร 22,000      -            -            -              "

จํานวน 1 เครื่อง
44 เคหะและชุมชน   " ครุภัณฑกอสราง เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องปมลมแบบลูกสูบ -            35,000      -            -            กองชาง

ของเทศบาล 5 แรงมา จํานวน 1
45 เครื่อง

  "   "   " เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องตบดิน จําวน 1 -            22,000      -            -              "
ของเทศบาล เครื่อง

46   "   "   " เพ่ือใชในภารกิจ เครื่องสกัดคอนกรีต -            25,000      -            -              "
ของเทศบาล ขนาด 1200 W 

จํานวน 1 เครื่อง

47   "   "   " เพ่ือใชในภารกิจ สวานไฟฟา 1 เครื่อง -            8,500        -            -              "
ของเทศบาล
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยาน เพ่ือใชในภารกิจ รถจักรยานยนต -            35,000      -            -            กองชาง

พาหนะและขนสง ของเทศบาล ขนาดไมนอยกวา 120
cc 1 สูบ เครื่องยนต
เบนซิน 1 คัน

49   "   " ครุภัณฑไฟฟาและ เพ่ือใชในภารกิจ ลําโพงฮอล 4 ตัว -            42,000      -            -              "
วิทยุ ของเทศบาล

รวม 3,274,000 454,500    264,000    139,000    
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