
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
       1.1  การจัดท าแผนแม่บทชุมชน และส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การชุมชนทุกระดับ

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 จดัประชุมประชาคมและแผน เพือ่ใหประชาชนไดแสดงความ หมูที่ 1-15 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของประชาชนที่เขารวม ขอมูลเบือ้งตนปัญหาและความ อบต./อบจ.
ชุมชนตามโครงการ อบต. คิดเห็นและมีสวนรวมในการ ประชาคมไมนอยกวา 90% ตองการของประชาชนในพืน้ หนวยงานอื่นๆ
เคล่ือนที่พบประชาชนและจดัเก็บ ก าหนดแนวทางการพัฒนา ของประชาชนในพืน้ที่ ที่เพือ่ใชในการจดัท าแผน
ขอมูล จปฐ. ทองถิ่น พัฒนาทองถิ่น

2 อุดหนุนหนวยงานอื่น/องค์กรอื่น เพือ่สนับสนุนงบประมาณในการ อบต.โนนเมือง 200,000 200,000 200,000 200,000 มีกิจกรรมการพัฒนาอันเป็น เพือ่เป็นการสงเสริมและสนับสนุน อบต./อบจ.
จดักิจกรรม/สงเสริมกิจกรรมอัน ประโยชน์แก อปท. งบประมาณในการจดักิจกรรม หนวยงานอื่นๆ
เป็นประโยชน์แก อปท.

3 อุดหนุนสาธารณสุข เพือ่ใหประชาชนมีกิจกรรม  หมู 1-15 112,500 112,500 112,500 112,500 ประชาชนมีกิจกรรมรวมกับ ประชาชนมีกิจกรรมรวมกับ อบต.
มูลฐานหมูบาน ที่สรางสรรค์ใหกับสังคม สวนรวม สวนรวม
1.2  พัฒนาและส่งเสรมิอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 อุดหนุน/สงเสริมกลุมอาชีพ/ เพือ่เป็นการสงเสริมประชาชน กลุมอาชีพ/กลุมสตรี 300,000 300,000 300,000 300,000  -จ านวนกลุมอาชีพที่ไดรับการ ยกระดับเป็นสินคา OTOP ที่มี อบต./
กลุมพัฒนาสตรี และผลิตภัณฑ์ ในต าบลเป็นการสรางงานสราง ภายในต าบล    สงเสริมไมนอยกวา 90% คุณภาพ สตรีในต าบลโนนเมือง พัฒนาชุมชน
ชุมชนต าบลโนนเมือง/พลังงาน รายไดในชุมชน โนนเมือง  -รอยละของสตรีที่มีกิจกรรมท า มีกิจกรรมเสริม

2 สงเสริมกลุมอาชีพที่มีผลิตภัณฑ์ เพือ่มีกลุมตางๆในต าบลโนนเมือง กลุมอาชีพตางๆภาย 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของกลุมอาชีพที่มีความ ประชาชนมีรายไดเสริมและประ อบต./อบจ.
ชุมชน กลุมแมบานและกลุมอาชีพ มีความเขมแข็งในการประกอบอาชีพ ในต าบลโนนเมือง เขมแข็งไมนอยกวา 50% หยดัคาใชจายในการด าเนินการ หนวยงานอื่นๆ

3 จดัฝึกอบรมเพือ่พัฒนา เพือ่เพิม่ทักษะในการประกอบ กลุมอาชีพภาย 250,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนในต าบล กลุมอาชีพไดมีความรูและมี อบต./อบจ.
ศักยภาพของกลุมอาชีพและ อาชีพใหแกประชาชนในต าบล ในต าบลโนนเมือง ในการพัฒนาอาชีพไมนอยกวา ทักษะในการบริหารจดัการที่ดี หนวยงานอื่นๆ
สงเสริมอาชีพคนพิการ เพือ่ใหผูพิการและผูสูงอาย/ุ รอยละของผูพิการ ผูสูงอาย/ุ ผูพิการและผูสูงอาย/ุผูติดเชื้อและ
และผูสูงอาย/ุผูติดเชื้อและ ผูติดเชื้อและผูดอยโอกาสมีอาชีพ ผูติดเชื้อและผูดอยโอกาสมีราย ผูดอยโอกาสมีรายไดเสริมในการ
ผูดอยโอกาส และมีรายไดเสริม ไดเสริมไมนอยกวา 90 % เล้ียงชีพ

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

4 สนับสงเสริมกลุมตางๆ เชน กลุม เพือ่เป็นการสงเสริมประชาชน กลุมตางๆ ใน 100,000 100,000 100,000 100,000  -จ านวนกลุมตางๆที่ไดรับการ สมาชิกในกลุมสามารถมีรายได อบต./
ทอผา กลุมประมง กลุมเล้ียงปลา ในต าบลเป็นการสรางงานสราง ชุมชนภายในต าบล สงเสริมไมนอยกวา 50% เล้ียงครอบครัวได พัฒนาชุมชน
กลุมเล้ียงจิ้งหรีด กลุมทอเสือกก รายไดในชุมชน
กลุมปลูกเห็ดฟาง ฯลฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเมือง  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



1.3  พัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมการใชพลัง  -เพือ่สงเสริมการใชพลังงานทดแทน ชุมชนภายในต าบล 100,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของประชาชนในต าบล ชุมชนตระหนักถึงประโยชน์ขอดี อบต./อบจ.
งานทดแทน/การประหยดัพลัง ทองถิ่น  มีการใชพลังงานทดแทนและ ขอเสียและสามารถเลือกใชเทคโน หนวยงานอื่นๆ
งาน เชน เตาซุปเปอร์อั้งโล  -เพือ่ลดคาใชจายดานพลังงาน สามารถลดคาใชจายในครัว โลยทีี่เหมาะสมกับทองถิ่นไดอยาง
ผลิตเตายางประสิทธภิาพสูง  -เพือ่สงเสริมใหเกิดการสรางอาชีพ เรือนไมนอยกวา 70 % มีประสิทธภิาพ
โซลาเซลล์ ฯ ในชุมชน

2 หนึ่งต าบล 4 โชน 4 ตลาด เพือ่สงเสริมการผลิตสินคาและ ชุมชนภายในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพืน้ที่มีตลาดรองรับ ชุมชนมีรายไดจากการขายสินคา อบต./อบจ.
การสงออกผลผลิตในชุมชน ผลผลิตดานการเกษตรและผลิต และมีตลาดในชุมชน หนวยงานอื่นๆ

ภัณฑ์ในชุมชน
3 โครงการสงเสริมการปลูก  -เพือ่พัฒนาองค์ความรูเร่ือง เกษตรกรผูปลูกขาวใน 30,000 30,000 30,000 30,000 ของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขต  -เกษตรกรสามารถพัฒนาองค์ งานการเกษตร

ขาวเพือ่เพิม่ผลผลิต หลักเขตกรรมที่ถูกวธิใีหแก เขตต าบลโนนเมือง ต าบลโนนเมืองสามารถลด ความรูเร่ืองขาว ในเร่ืองหลัก
เกษตรกรผูปลูกขาว รายจายการผลิตและเพิม่ เขตกรรมตลอดจน ในเร่ืองโรค 
 -เพือ่เป็นการสงเสริมอาชีพ ปริมาณผลผลิตตอไรและ และแมลง
ลดรายจาย เพิม่รายไดใหกับ สามารถพัฒนาองค์ความรู  -เกษตรกรสามารถลดรายจาย

เกษตรกรผูปลูกขาว เร่ืองการปลูกขาว การผลิตและเพิม่ปริมาณผล
 -ใหเกษตรกรมีความรูความ ผลิตตอไร
เขาใจและสามารถน าไป  -เกษตรสามารถน าความรูไป
ปฏิบัติ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ปฏิบัติเพิม่ประสิทธภิาพการ
ในการผลิตขาวใหไดผลผลิต ผลิตและกอใหเกิดรายไดที่เพิม่
ตอไรเพิม่ขึ้น ขึ้นในครัวเรือน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

4 โครงการสงเสริมการปลูก  -เพือ่พัฒนาองค์ความรูเร่ือง เกษตรกรผูปลูกมัน 30,000 30,000 เกษตรกรผูปลูกมันส าปะหลัง  -เกษตรกรสามารถพัฒนาองค์ งานการเกษตร
มันส าปะหลังเพือ่เพิม่ หลักเขตกรรมที่ถูกวธิใีหแก ส าปะหลังในเขต ในเขตต าบลโนนเมืองสามารถ ความรูเร่ืองมันส าปะหลัง ต้ังแต
ผลผลิต เกษตรกรผูปลูกมันส าปะหลัง ต าบลโนนเมือง ลดรายจายการผลิตและเพิม่ การเตรียมดิน การปลูก การดู

ปริมาณผลผลิตตอไรและ แลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
สามารถพัฒนาองค์ความรู ตลอดการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว
เร่ืองมันส าปะหลัง

5 โครงการแปรรูปการเกษตร เพือ่เพิม่มูลคาผลผลิตทางการเกษตร หมูที่ 5,13 200,000 50,000 20,000  - ผลผลิตทางการเกษตรไดรับการ มีการพัฒนาผลผลิตทางการ งานการเกษตร
พัฒนา เกษตร

1.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครวั และหัตถกรรมไทย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริมอาชีพหัตถกรรมผูสูง เพือ่ใหผูสูงอาย/ุผูพิการมีงานท าและ ผูสูงอาย/ุผูพิการ 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผูสูงอายแุละผูพิการทุก ผูสูงอาย/ุผูพิการมีงานท าและมีราย อบต./อบจ.
อาย/ุผูพิการ มีรายไดและเพือ่เกิดความเพลิดเพลิน ในต าบลโนนเมือง คน มีรายไดเสริมและมีกิจกรรม ได ไมคิดวาอยูอยางโดดเด่ียวและ หนวนงานอื่น

ไมมีความเหงาและเศราซึมและเป็น ท ารวมกับคนอื่นๆ มีทักษะทางอาชีพ
การพัฒนาอาชีพของผูสูงอาย/ุผูพิการ

2 สงเสริมหัตถกรรมท าจากตอไม ประชาชนมีรายไดจากอาชีพเสริม หมูที่ 6  - 20,000  -  - ประชาชนมีรายไดเสริมจาก ประชาชนมีอาชีพเสริมสรางราย อบต./อบจ.
กิจกรรมที่ท ารวมกัน ไดใหกับครอบครัว หนวนงานอื่น

1.5 ส่งเสรมิและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ
1 อุดหนุนกลุมอาชีพที่จดทะเบียน  -เพือ่สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับ กลุมอาชีพในต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนกลุมอาชีพทุกกลุมได  -ประชาชนต าบลโนนเมืองมีอาชีพ อบต.

วสิาหกิจชุมชนและผานการ ครัวเรือนและชุมชน โนนเมือง รับการสนับสนุน เสริมสรางรายไดใหกับครัวเรือน พัฒนาชุมชน
ประเมินการด าเนินการด า  -เพือ่สงเสริมการท างานเป็นหมูคณะ และชุมชน
เนินกิจกรรมของกลุม และสรางความสามัคคีภายในต าบล  -ประชาชนรูจกัการท างานเป็นหมู

คณะและมีความสามัคคีในต าบล

1.6 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรพัย์ หรอืการรวมกลุ่มในรปูแบบอ่ืนๆ
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 อุดหนุนกองทุนสวสัดิการออม  เพือ่เป็นการสงเสริมใหกองทุนฯ ภายในต าบลโนนเมือง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สมาชิกไดรับสวสัดิการอยางทั่ว  -มีการจดัสวสัดิการใหสมาชิก อบต./อบจ.
ความดีเพือ่สังคมต าบลโนนเมือง ไดจดัสวสัดิการใหกับสมาชิกดวย ถึง 100% อยางทั่วถึง หนวยงานอื่นๆ

ความทั่วถึง และเพือ่พัฒนาศักยภาพ  -กองทุนฯไดเป็นศูนยเ์รียนรูและ
กองทุนฯใหเป็นศูนยเ์รียนรูและ แบบอยางกับต าบลใกลเคียง
แบบอยางกับต าบลใกลเคียง

2 จดัต้ังกลุม/อบรมสมุนไพรไทย เพือ่สรางแหลงเรียนรูเกี่ยวกับสมุน ภายในต าบลโนนเมือง 50,000  -  -  - ประชาชนต าบลโนนเมือง เป็นศูนยเ์รียนรูและแบบอยาง อบต./อบจ.
เพือ่สุขภาพ ไพรไทยและปราชญ์ชาวบาน ไดเรียนรูสมุนไพรไทย ของต าบลโนนเมืองและต าบลใกลเคียงหนวยงานอื่นๆ

3 ใชเคร่ืองมืออุปกรณ์การ เพือ่ลดภาระคาใชจายของ หมูที่ 2  - 20,000  -  - เกษตรกรไมนอยกวารอยละ เพือ่ใหเกษตรกรมีเคร่ืองมือ อบต./อบจ.

เกษตรในรูปแบบกลุม เกษตรกรในการซ้ือ 80 มีอุปกรณ์ใชในการท า ในการท าเกษตรกรรม หนวยงานอื่นๆ

อุปกรณ์การเกษตร การเกษตร
4 จดัต้ังกลุมตางๆ เชน เล้ียงโคเนื้อ, เพือ่เป็นอาชีพเสริมใหแกเกษตรกร หมูที่ 1-15 100,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีรายไดจากอาชีพเสริม เกษตรกรสามารถเล้ียงตัวเอง อบต./อบจ.

เล้ียงกบ, เล้ียงไก, ฯลฯ และครอบครัวไดเพราะมีรายได หนวยงานอื่นๆ

จากอาชีพเสริม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



5 จดัต้ังกลุมทอผา เพือ่เป็นอาชีพเสริมใหแกแมบานและ หมูที่ 1-14 50,000 20,000 10,000 10,000 แมบานและประชาชนทั่วไปมีราย แมบานและประชาชนทั่วไป อบต./อบจ.

ประชาชนทั่วไป ไดจากอาชีพเสริม สามารถเล้ียงตัวเองไดเพราะมี หนวยงานอื่นๆ

รายไดจากอาชีพเสริม
6 โครงการจดัต้ังกองทุนกลุมอาชีพ เพือ่เป็นการสงเสริมและพัฒนา หมูที่ 10  -  - 50,000  - กลุมอาชีพไดรับการพัฒนา กลมอาชีพไดรับการสงเสริม อบต./อบจ.

พรอมจดัอบรมใหความรูการ ศักยภาพกลุมอาชีพ ท าใหมีกลุมมีศักยภาพ หนวยงานอื่นๆ

บริหารจดัการกองทุน
1.7 การส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 กระถางปลูกผักลอยฟูาและ เพือ่ใหประชาชนมีผักสวนครัว หมูที่ 1-15 75,000 50,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนในต าบลมี ประชาชนมีผักปลอดสารพิษบริโภค อบต./อบจ.
สงเสริมการปลูกผักปลอด หรือผักสดสะอาดไดรับประ ผักสวนครัวที่สะอาดบริโภค ท าใหมีสุขภาพที่แข็งแรง หนวยงานอื่นๆ
สารพิษ ทานโดยไมตองเปลืองพืน้ที่ และมีความสะดวกในการเก็บ

ในการเพาะปลูก ผักสวนครัว

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

2 สงเสริมสนับสนุนโครงการ เพือ่ใหประชาชน รูจกั ประมาณตน หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนต าบลโนนเมือง ประชาชนมีอาหารปลอดสารพิษบริโภค อบต.
ตามแนวพระราชด าริ มีความพอเพียงในการด ารงชีวติ มีคุณภาพชีวติที่ดี มีอาหารที่พอ บริโภคท าใหมีสุขภาพที่แข็งแรง
เศรษฐกิจพอเพียง เพียง ในการด ารงชีพ

3 เล้ียงปลาในบอซีเมนต์ ใหมีความเป็นอยูที่ดีขึ้น หมูที่ 6,14 100,000 100,000 มีความเป็นอยูแบบเพียงพอ ประชาชนในชุมชนมีความเป็น อบต./อบจ.
ใชประกอบอาหารไดโดยไม อยูที่ดีขึ้น อยูดี กินดี หนวยงานอื่นๆ
ตองซ้ือ

4 โครงการเรียนรูสูปรัชญา เศรษฐ 1.เพือ่เป็นแนวทางในการ 1.นักเรียนมีเจตคติที่ดี 40,000 40,000 40,000 40,000 1.นักเรียนชั้น อ.1 - ป.6 1.นักเรียนมีความรูความ ร.ร.บานโนน
กิจพอเพียงในสถานศึกษาและ ประกอบอาชีพและการ ตอาชีพสุจริต จ านวนรอยละ 100 เขาใจวถิีชีวติเศรษฐกิจพอ ไหม-โนนศิลา
ชุมชน ด ารงชีวติตามแนวปรัชญา 2.นักเรียนมีหลัก เขารวมโครงการ เพียงและถายทอดความรู

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ 2.นักเรียนรอยละ 90 มี สูครอบครัวและชุมชน
2.เพือ่สงเสริมการจดัการ พอเพียงและถายทอด ทักษะวชิาขั้นพืน้ฐาน
เรียนการสอน ความรูสูครอบครัว

3.โรงเรียนและชุมชน
มีสวนรวมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

5 โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจ เพือ่สงเสริมการเรียนรูการด ารงตน นักเรียนโรงเรียน 50,000 50,000  -  - นักเรียนโรงเรียนบานโนนเมือง นักเรียนมีความรูและปฏิบัติตามหลักร.ร.บานโนน
พอเพียง บนวถิีพอเพียงตามหลักปรัชญาของ บานโนนเมือง ไดเรียนรูจากการฝึกปฏิบัติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได เมือง

เศรษฐกิจพอเพียง
6 โครงการจดัหาเมล็ดพันธข์าวเพือ่ เพือ่หาเมล็ดพันธข์าวที่มีคุณภาพ หมูที่ 4  -  - 50,000  - มีเมล็ดพันธข์าวที่มีคุณภาพใน เกษตรกรไดผลผลิตที่มีคุณภาพ อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



การเพาะปลูก ใหแกเกษตรกร การท าการเกษตร หนวยงานอื่นๆ

7 โครงการสงเสริมเกษตรผสมผสาน ชุมชนมีรายไดเพือ่ยกระดับคุณภาพ หมูที่ 5,13 20,000 มีความเป็นอยูแบบเพียงพอ ประชาชนในชุมชนมีความเป็น อบต./อบจ.

ชีวติ อยูที่ดีขึ้น อยูดี กินดี หนวยงานอื่นๆ

8 โครงการ 1 ไร 1 แสน เพือ่ใชพืน้ที่ที่มีอยูใหเกิดประโยชน์ หมูที่ 5,13 50,000 สามารถใชพืน้ที่ใหเกิดประโชยน์ สามารถใชพืน้ที่ใหเกิดประโชยน์ อบต./อบจ.

สูงสุด สูงสุด สูงสุด หนวยงานอื่นๆ

1.8 ส่งเสรมิสนับสนุนศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 จดัใหมีหองสมุดชุมชน เพือ่ใหประชาชนคนควาหา ภายในต าบลโนนเมือง 150,000  - จ านวนประชาชนที่เขารับบริการ แหลงเสริมความรูใหแกประชาชน อบต.
ความรูจากหนังสือประเภทตางๆ หองสมุด ไมนอยกวา 50% ทั่วไป หนวยงานอื่น

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

2 สงเสริม/พัฒนาแหลงเรียนรู  -เพือ่ใหผูที่สนใจเขารวมฝึกอบรม ภายในต าบลโนนเมือง 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชนที่เขารวมฝึก  -ชาวบานที่เขาอบรมมีความรูความ อบต.
ในชุมชนและฝึกอบรมดาน และน าความรูที่ไดกลับไปใชจริง อบรมและน ากลับไปใชจริง เขาใจดานเกษตรกรรมและน า หนวยงานอื่น
การเกษตรและสงเสริมเศรษฐ  -เพือ่พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ไมนอยกวา 50% ความรูกลับไปใชในพืน้ที่นาตัวเอง
กิจพอเพียงและพลังงานทดแทน  -มีแหลงเรียนรูใหประชาชนไดศึกษา

3 สงเสริมสนับสนุนชมรมผูสูงอายุ เพือ่ชวยใหผูสูงอายไุดท ากิจกรรมรวมกัน หมูที่ 6 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการรวมกันท าบุญชวยคา เป็นความพอใจของคนใน อบต./อบจ.

ท าศพใหสมาชิกในชุมชน ชุมชนที่ไดชวยเหลือกัน หนวยงานอื่นๆ
4 โครงการจดัการศูนยเ์รียนรูหลัก เพือ่เป็นศูนยเ์รียนรูในชุมชน หมูที่ 5,13  - 100,000  -  - จ านวนประชาชนที่เขารับบริการ แหลงเสริมความรูใหแกประชาชน อบต.

ไมนอยกวา 50% ทั่วไป หนวยงานอื่น
1.9 ส่งเสรมิและประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพือ่เผยแพรขอมูลขาวสารของ หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนที่ไดรับ  - มีนักทองเที่ยวที่ใหความสนใจ อบต./อบจ.
กิจกรรมที่สงเสริม สถานที่ทองเที่ยวในต าบลใหเป็นที่ ขอมูลขาวสารไมนอยกวา 50% มาเที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยว หนวยงานอื่นๆ
แหลงทองเที่ยวภายในต าบล แพรหลาย  - เกิดการสรางธรุกิจทองเที่ยว

ในชุมชนสรางงานสรางรายได
1.10 การพัฒนาผู้ประกอบการธรุกิจและบรกิารท่องเที่ยว

2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ
2 ระบบประปาหมูบานโซลา ลดคาใชจายในการบริหารจดัการ หมูที่ 1 100,000 100,000 100,000 บริโภคน้ าที่เพียงพอไมนอยกวา ตอความตองการ หนวยงานอื่นๆ

เซลล์ จ านวน 3 บอ ระบบประปาหมูบาน รอยละ 90

1.ศาลาประชาคา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



2.บานนายชาติชาย  จวิ
3.ลานเอนกประสงค์

3 กอสรางฝายเก็บน้ าและปรับ เพือ่พัฒนาแหลงน้ าไวใชเพือ่ ในเขตต าบลโนนเมือง 300,000  - มีกิจกรรมการพัฒนาแหลงน้ า มีแหลงน้ าเพือ่การเกษตรให อบต./อบจ.
ปรุง บ ารุง รักษาฝายกักเก็บ การเกษตร ไวใชเพือ่การเกษตร ประชาชนใชเป็นแหลงน้ า หนวยงานอื่นๆ
น้ าและฝายแมว ในระยะยาว

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

4 ขุดลอกแหลงน้ าเพือ่การ เพือ่เพิม่แหลงน้ าใหกับ ในเขตต าบลโนนเมือง 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการพัฒนาแหลงน้ าในพืน้ที่ เกษตรกรมีแหลงน้ าใชเพือ่ อบต./อบจ.
เกษตร เกษตรกรในพืน้ที่การเกษตร การเกษตร การเกษตร หนวยงานอื่นๆ

5 ขุดเจาะบอบาดาลเพือ่การ เพิม่แหลงน้ าใหเกษตรกรไวใช หมูที่ 1-15 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการพัฒนาแหลงน้ าในพืน้ที่ เกษตรกรมีน้ าไวใชในการท าการ อบต./อบจ.
เกษตรและอุปโภค บริโภค ในการเกษตรและเพือ่อุปโภคบริโภค การเกษตร เกษตรและอุปโภคบริโภคพอเพียง หนวยงานอื่นๆ

6 ขุดเจาะบอบาดาลเพือ่การเกษตร เพิม่แหลงน้ าใหเกษตรกรไวใช หมูที่ 2 500,000 400,000 มีการพัฒนาแหลงน้ าในพืน้ที่ เกษตรกรมีน้ าไวใชในการท าการ อบต./อบจ.
จ านวน 230 บอ ในการเกษตรและเพือ่อุปโภคบริโภค การเกษตร เกษตรและอุปโภคบริโภคพอเพียง หนวยงานอื่นๆ

7 ขุดเจาะบอบาดาลเพือ่การเกษตร เพิม่แหลงน้ าใหเกษตรกรไวใช หมูที่ 10 500,000  - 500,000 500,000 มีการพัฒนาแหลงน้ าในพืน้ที่ เกษตรกรมีน้ าไวใชในการท าการ อบต./อบจ.
จ านวน 30 บอ ในการเกษตรและเพือ่อุปโภคบริโภค การเกษตร เกษตรและอุปโภคบริโภคพอเพียง หนวยงานอื่นๆ

8 คาน้ ามันเชื้อเพลิงในการขุด เพือ่เป็นการพัฒนาแหลงน้ าไว ในเขตต าบลโนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 มีกิจกรรมการพัฒนาแหลงน้ า เกษตรกรมีแหลงน้ าใชเพือ่ อบต./อบจ.
เจาะบอบาลดาลและโครงการ ใชเพือ่การเกษตรและประโยชน์ ในพืน้ที่การเกษตร การเกษตร หนวยงานอื่นๆ
อื่นอันเป็นประโยชน์แก อปท. แก อปท.

9 ขุดลอกล าหวยมอตลอดสาย เพือ่ใหมีน้ ามีปริมาณเพียงพอ ภายในต าบลโนนเมือง 5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละประชากรที่ไดรับน้ าใน ราษฎรมีน้ าเพือ่อุปโภคบริโภค อบต./อบจ.
ตอการอุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภคเพียงพอ 90% และใชในการเกษตรกรรม หนวยงานอื่นๆ

10 น้ าประปาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหเกษตรกรมีน้ าไวใชในการ ภายในต าบลโนนเมือง 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนประชากรมีน าใชในการ เกษตรกรมีน้ าใชในการเกษตรที่ อบต./อบจ.
เกษตรอยางเพียงพอ เกษตรไมนอยกวา 90% พอเพียงพอท าใหมีผลผลิตเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ

11 กอสราง/ซอมแซมประตู เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 1-15 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
ระบายน้ าตามหวยหนอง น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ
คลองบึงภายในต าบล 100 ครัวเรือน

12 กอสรางฝายเก็บน้ าและปรับปรุง เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 2  - 100,000  -  -
บ ารุงฝายน้ าประมงหมูบาน น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม

13 ขุดลอกหวยแคนตลอดสาย เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 2,8,15 400,000 400,000  -  - เกษตรกรในพืน้ที่ไดรับการชวย ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
ระยะทาง 2 ก.ม. น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม เหลือไมนอยกวา 100 ครัวเรือน บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ

14 ขุดลอกหวยทับซีตอนลาง เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 2 200,000 200,000  -  - จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
ระยะทาง  2 ก.ม. น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ

100 ครัวเรือน
15 กอสรางบล็อกคอนเวร์ิส หวยทับ เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 2 100,000  -  -  - จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.

ซี นานางปราณี รมพันธ์ น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา50% บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ
(มาตรฐาน)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

16 กอสรางบล็อกคอนเวร์ิสหวยแคน เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 2 100,000  -  -  - จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
นานายสุวรรณ มาลี น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา50% บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ
(มาตรฐาน)

17 ขุดลอกหวยยางซ้ีน-ล าหวยมอ- เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 3 100,000 100,000 100,000  - เกษตรกรในพืน้ที่ไดรับการชวย ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
ล าหวยไร น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม เหลือไมนอยกวา 100 ครัวเรือน บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ

18 ท าฝายน้ าลนล าหวยมอ 2 จดุ เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 3 100,000 100,000 100,000  - เกษตรกรในพืน้ที่ไดรับการชวย ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
1.นานายบุญมี ศรีบุญเรือง น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม เหลือไมนอยกวา 100 ครัวเรือน บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ
2.นานางทองหนัก แสงคอม

19 กอสรางฝายน้ าลนขนาดเล็ก เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 3 300,000  -  - 300,000 เกษตรกรในพืน้ที่ไดรับการชวย ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
ในล าหวยมอ จดุฝายวงัหินโงน น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม เหลือไมนอยกวา 100 ครัวเรือน บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ
นานางสังวาลย์

20 กอสรางสะพานขามล าหวยมอ เพือ่ความสะดวกและปลอดภัย หมูที่ 3 100,000  -  -  - จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฏรไดไชสะพานในการสัญจร อบต./อบจ.
ตรงจดุฝากกกเด่ือ ในการขนยานสินคาเกษตร ความชวยเหลือไมนอยกวา ไปมา และสะดวกรวดเร็ว หนวยงานอื่นๆ

100 ครัวเรือน
21 กอสรางฝายน้ าลน ล าหวยมอ เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 6  -  -  - 200,000 จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.

จดุนานางไพรวลัย ์สมเพชร น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ
100 ครัวเรือน

22 ผนังกั้นน้ าล าหวยมอ นานาย เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่6 200,000  -  -  - จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
ฤทธเิดช สมเพ็ช น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ

100 ครัวเรือน
23 ขุดลอกหฃล าหวยมอจากนานาย เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่6 200,000  -  -  - จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.

สุพัฒน์ จนิารักษ์-นางบ าเพ็ญ น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ
สีดาเคน 100 ครัวเรือน

24 ขุดลอกฝายบานตอนบน เนื้อที่ เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 8 300,000  - จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
10 ไร น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ

100 ครัวเรือน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

25 ขยายสระหนองตาไก เพือ่ขยายแหลงน้ าใชในการอุปโภค หมูที่ 7  -  - 100,000 100,000 รอยละของเกษตรกรมีน้ าที่เพียง ประชาชนมีน้ าไวใชในการอุปโภค อบต./อบจ.
บริโภค พอเพิม่ขึ้น 50% บริโภคและเพือ่การเกษตรพอเพียง หนวยงานอื่นๆ

26 ขุดลอกล าหวยมอตอนบน-บาน เพือ่ขยายแหลงน้ าใชในการอุปโภค หมูที่ 8,15 100,000  - รอยละของเกษตรกรมีน้ าที่เพียง ประชาชนมีน้ าไวใชในการอุปโภค อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



มอเล้ียว บริโภค พอเพิม่ขึ้น 50% บริโภคและเพือ่การเกษตรพอเพียง หนวยงานอื่นๆ
27 ขุดลอกล าหวยมอตอนลาง-บาน เพือ่ขยายแหลงน้ าใชในการอุปโภค หมูที่ 8,15 100,000  - รอยละของเกษตรกรมีน้ าที่เพียง ประชาชนมีน้ าไวใชในการอุปโภค อบต./อบจ.

ภูพระ บริโภค พอเพิม่ขึ้น 50% บริโภคและเพือ่การเกษตรพอเพียง หนวยงานอื่นๆ
28 อางเก็บน้ าเพือ่การเกษตร เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 9  - 200,000 จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.

ล าหวยมอตอนบน น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ
50 ครัวเรือน

29 ขุดลอกล าหวยมอ ระยะทาง เพือ่มีน้ าไวใชในการเกษตรอยาง หมูที่ 9  - 200,000 รอยละของเกาตรกรมีน้ าไวใช เกษตรกรมีน้ าใชในการเกษตรที่ อบต./อบจ.
1,000 เมตร จากนาพอสังวาลย์ เพียงพอ ในการเกษตรเพิม่ขึ้น 50% เพียงพอตอความตองการ หนวยงานอื่นๆ
 - นาพอคะนอง  พันธุ์เดช

30 ติดต้ังทอเหล่ียม คสล.โนนเปรม เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 10 200,000  - จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
ชัย-บานโนนงาม 1 จดุ น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ
นาพอขุน สีหาทับ 100 ครัวเรือน

31 กอสรางบล็อกคอนเวร์ิส เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 13 100,000  - รอยละของเกษตรกรมีน้ าไวใช ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
จดุนานางใส  บุญกวาง น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ในการเกษตรเพิม่ขึ้น 50% บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ

32 ขุดลอกล าหวยโจด เพือ่ชวยใหมีแหลงน้ าเพือ่ หมูที่ 6 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ าเพียงพอใน ประชาชนจะไดใชน้ าเพือ่การ อบต./อบจ.
การเกษตร การท าการเกษตร เกษตรไดเพียงพอ หนวยงานอื่นๆ

33 ขุดลอกคลองล าหวยมอ เพือ่เก็บกักน้ าและรักษา หมูที่ 3,6 200,000  - รอยละประชากรที่ไดรับน้ า ราษฎรมีน้ าเพือ่อุปโภค อบต./อบจ.
ปริมาณน้ าไวในปริมาณ ในการอุปโภค บริโภค บริโภคและใชในการ หนวยงานอื่นๆ
ที่เหมาะสม เพียงพอ 90% เกษตรกรรม

34 ขุดลอกล าหวยไรตอนบน ระยะ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค หมูที่  4 500,000  -  -  - มีการพัฒนาแหลงน้ าในพืน้ เกษตรกรมีน้ าไวใชในการ อบต./อบจ.

ทาง 1 กม. บริโภคและใชเพือ่การ ที่การเกษตร ท าการเกษตรอยางพอเพียง หนวยงานอื่นๆ

เกษตร
35 ขุดลอกล าหวยไรตอนกลาง ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค หมูที่  4  - 500,000  -  - มีการพัฒนาแหลงน้ าในพืน้ เกษตรกรมีน้ าไวใชในการ อบต./อบจ.

ระยะทาง 1 กม. บริโภคและใชเพือ่การ ที่การเกษตร ท าการเกษตรอยางพอเพียง หนวยงานอื่นๆ

เกษตร

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

36 ขุดลอกล าหวยไรตอนลาง ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค หมูที่  4  -  -  - 800,000 มีการพัฒนาแหลงน้ าในพืน้ เกษตรกรมีน้ าไวใชในการ อบต./อบจ.

ระยะทาง 1.5 กม. บริโภคและใชเพือ่การ ที่การเกษตร ท าการเกษตรอยางพอเพียง หนวยงานอื่นๆ

เกษตร
37 ขุดลอกสระมิยาซาวา เพือ่ใหมีสระเก็บน้ าไวใชตอไป หมูที่ 6 100,000 100,000  -  - ประชาชนมีน้ าเพียงพอใน ประชาชนจะไดใชน้ าเพือ่การ อบต./อบจ.

การท าการเกษตร เกษตรไดเพียงพอ หนวยงานอื่นๆ

38 โครงการกอสรางฝายน้ าลน ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค หมูที่ 8  - 100,000  -  - มีการพัฒนาแหลงน้ าในพืน้ เกษตรกรมีน้ าไวใชในการ อบต./อบจ.

นานางพันธุ์ บุญเลิศ บริโภคและใชเพือ่การเกษตร ที่การเกษตร ท าการเกษตรอยางพอเพียง หนวยงานอื่นๆ
39 ขุดลอกล าหวยมอจาก เพือ่เก็บกักน้ าและรักษา หมูที่ 8 200,000  - 200000 200000 รอยละประชากรที่ไดรับน้ า ราษฎรมีน้ าเพือ่อุปโภค อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



โนนผักหวาน-มอเล้ียว ปริมาณน้ าไวในปริมาณ ในการอุปโภค บริโภค บริโภคและใชในการ หนวยงานอื่นๆ
2,000 เมตร ที่เหมาะสม เพียงพอ 90% เกษตรกรรม

40 แหลงน้ าเพือ่การเกษตร เพือ่เก็บกักน้ าและรักษา หมูที่ 1-15 200,000  - รอยละประชากรที่ไดรับน้ า ราษฎรมีน้ าเพือ่อุปโภค อบต./อบจ.
ปริมาณน้ าไวในปริมาณ ในการอุปโภค บริโภค บริโภคและใชในการ หนวยงานอื่นๆ
ที่เหมาะสม เพียงพอ 90% เกษตรกรรม

41 ซอมแซมฝายชลอน้ า เพือ่เป็นแหลงเก็บน้ าใน หมูที่ 9  -  - 200000 200000 มีการพัฒนาแหลงน้ าในพืน้ เกษตรกรมีแหลงน้ าใช อบต./อบจ.
เพือ่การเกษตร หนาแลง ที่การเกษตร เพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ

42 ขุดลอกคลองดานทาง เพือ่เป็นแหลงน้ าเพือ่การ หมูที่ 9  -  - 200000 200000 มีการพัฒนาแหลงน้ าในพืน้ เกษตรกรมีแหลงน้ าใช อบต./อบจ.
ทิศเหนือ-ทิศใต เกษตร ที่การเกษตร เพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ

43 ขุดลอกหวยนมสาว เพือ่เป็นแหลงน้ าเพือ่การ หมูที่ 12  -  - 500000 200000 มีการพัฒนาแหลงน้ าในพืน้ เกษตรกรมีแหลงน้ าใช อบต./อบจ.
เกษตร ที่การเกษตร เพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ

44 ขุดลอกพรอมขยายหวยทับซี เพือ่ใหเกษตรกรมีน้ าไวใช หมูที่ 10 100,000 100,000 จ านวนประชากรมีน้ าใช เกษตรกรมีน้ าใชในการเกษตร อบต./อบจ.

ในการเกษตรอยาง ในการเกษตรไมนอยกวา ที่เพียงพอท าใหมีผลผลิต หนวยงานอื่นๆ

เพียงพอ รอยละ 80 เพิม่ขึ้น
45 โครงการลอกคลองหวยยางซ้ีน เพือ่ใหเกษตรกรมีน้ าไวใช หมูที่ 14  - 200,000  -  - จ านวนประชากรมีน้ าใช เกษตรกรมีน้ าใชในการเกษตร อบต./อบจ.

จากนาพอเรือง ศรีกุลวงค์-นานาย ในการเกษตรอยาง ในการเกษตรไมนอยกวา ที่เพียงพอท าใหมีผลผลิต หนวยงานอื่นๆ
หวงั มุกอาษา ระยะทาง 2 กม. เพียงพอ รอยละ 80 เพิม่ขึ้น

46 โครงการพัฒนาแหลงน้ าสาธารณะ เพือ่ใหเกษตรกรมีน้ าไวใช หมูที่ 5,13 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชากรมีน้ าใช เกษตรกรมีน้ าใชในการเกษตร อบต./อบจ.

ในการเกษตรอยาง ในการเกษตรไมนอยกวา ที่เพียงพอท าใหมีผลผลิต หนวยงานอื่นๆ

เพียงพอ รอยละ 80 เพิม่ขึ้น

2.2 ส่งเสรมิการอนุรกัษ์และการฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 จดัฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ เพือ่สรางผูน าในการอนุรักษ์ ภายในต าบลโนนเมือง 50,000  - จ านวนผูน าในการอนุรักษ์ มีอาสาสมัครในการดูแล อบต./อบจ.
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ขึ้นไม ทรัพยากรธรรมชาติและ หนวยงานอื่นๆ
แวดลอม นอยกวา 70% ส่ิงแวดลอม

2 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระ เพือ่อนุรักษ์ปุาไมและทรัพยากร ภายในเขตต าบล 50,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนปุาไมที่เพิม่ขึ้นไมนอย ประชาชนเห็นความส าคัญของ อบต./อบจ.
เกียรติในที่สาธารณะ ธรรมชาติ โนนเมือง กวารอยละ 50% ทรัพยากรปุาไม หนวยงานอื่นๆ

3 จดัท าแนวกั้นไฟปุาชุมชน เพือ่ปูองกันไมใหไฟปุาไหมลุกลาม ปุาชุมชนโนนเมือง 100,000  - จ านวนไฟปุาที่ลดลงไมนอย ทรัพยากรธรรมชาติและปุาได อบต./อบจ.
และกิจกรรมควบคุมไฟปุา ในเขตปุา และในเขตชุมชน กวารอยละ 50% รับการดูแลรักษามากขึ้น หนวยงานอื่นๆ

4 จกัท าแนวกั้นไฟรอบปุา เพือ่ปูองกันไมใหไฟปุาไหมลุกลาม หมูที่  3 100,000  - จ านวนไฟปุาที่ลดลงไมนอย ทรัพยากรธรรมชาติและปุาได อบต./อบจ.
สาธารณะ ในเขตปุา และในเขตชุมชน กวารอยละ 50% รับการดูแลรักษามากขึ้น หนวยงานอื่นๆ

5 กอสรางที่ท าการศูนยเ์รียนรู เพือ่สรางใหเป็นแหลงเรียนรูเร่ือง หมูที่ 8 150,000  - ประชาชนในพืน้ที่ต าบลโนนเมือง  - ประชาชนไดใชประโยชน์ อบต./อบจ.
ปุาบะโมก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีจติส านึกรักทรัพยากรธรรมกชาตจากทรัพยากรธรรมชาติปุาไม หนวยงานอื่นๆ

6 สงเสริมใหใชปุยอินทรีย์ ลดการใชสารเคมีและ ภายในต าบลโนนเมือง 100,000 100,000 ไดผลผลิตที่ปลอดสารพิษ ไมเป็นอันตรายตอประชาชน อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ลดสารพิษฟืน้ฟูดิน หนวยงานอื่นๆ

7 โครงการยาฆาหญาชีวภาพ ลดการใชสารเคมีและ หมูที่ 12 20,000 20,000 ไดผลผลิตที่ปลอดสารพิษ ไมเป็นอันตรายตอประชาชน อบต./อบจ.
ลดสารพิษฟืน้ฟูดิน หนวยงานอื่นๆ

8 จดัหาเมล็ดพันธุ์ขาวที่ดี ไดเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ หมูที่ 1-15 200,000  - ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ ไดผลผลิตที่มีคุณภาพ อบต./อบจ.
มีคุณภาพ ขายไดราคาดี หนวยงานอื่นๆ

ไมเป็นอันตรายตอประชาชน

9 สงเสริมใหใชสมุนไพร ลดการใชสารเคมีและลด หมูที่ 1-15 500,000  - ไมเป็นอันตรายตอประชาชน ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ อบต./อบจ.
ในการก าจดัศัตรูพืช สารพิษ ใชวสัดุธรรมชาติ หนวยงานอื่นๆ

2.3 ส่งเสรมิการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริม/สนับสนุน/จดัอบรม เพือ่ใหจดัเก็บขยะอยางถูกวธิสีราง โรงเรียน,สถานที่ 300,000 300,000 รอยละของประชากรทุกครัว ชุมชนมีความสะอาด ปลอดขยะ อบต.
การคัดแยกขยะและจดัต้ัง มูลคาเพิม่จากขยะ ราชการและชุมชน เรือนมีการจดัเกบขยะอยางถูก
ธนาคารขยะ ภายใน อตบ.โนนเมือง  วธิไีมนอยกวา 70%

2 จดัซ้ือถังเก็บขยะเปียก,แหง เพือ่ใหมีถังขยะเพียงพอตอการ ภายในต าบลโนนเมือง 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือนที่มีถังขยะใช ประชาชนจดัเก็บขยะที่ถูก อบต.
เก็บขยะในชุมชน ไมนอยกวา 90% สุขลักษณะ

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

3 จดัซ้ือเตาเผาขยะ/สรางเตาเผา เพือ่ลดการเกิดมลพิษในพืน้ที่ พืน้ที่ในเขต 50,000 50,000 รอยละของการเกิดมลพิษใน ประชาชนในพืน้ที่ลดความเส่ียง อบต.
ขยะ อปท. ต าบลโนนเมือง พืน้ที่ลดลง ไมนอยกวา 50% จากมลพิษทางอากาศ

4 โครงการปูองกันการเผาตอซัง เพือ่ลดการเกิดมลพิษในพืน้ที่ พืน้ที่ในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของการเกิดมลพิษใน ประชาชนในพืน้ที่ลดความเส่ียง อบต.
ขาวและการเผาไรออย อปท. ต าบลโนนเมือง พืน้ที่ลดลง ไมนอยกวา 50% จากมลพิษทางอากาศ

5 จดัหาที่ทิ้งขยะภายในต าบล เพือ่ใหประชาชนภายในต าบลได ภายในต าบลโนนเมือง 1,000,000 1,000,000 200,000 200,000 รอยละของครัวเรือนมีสถานที่ ประชาชนมีสถานที่ทิ้งขยะ ท าให อบต.
โนนเมือง มีสถานที่ทิ้งขยะมีการจดัเก็บขยะ ทิ้งขยะไมนอยกวาละ 70% ไมเกิดมลพิษในหมูบาน

ที่ถูกสุขลักษณะ
6 โครงการเกษตรกรใสใจปลอด เพือ่ใหเกษตรกรตระหนักถึงอัน ภายในต าบลโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชากรลดใชสารเคมี ประชาชนสุขภาพดี ปลอดภัย อบต.

ภัยจากสารเคมี ตรายจากการใชสารเคมีในการเกษตร ลดลงรอยละ 50% จากสารเคมีจากการเกษตร
7 สงเสริมการน าขยะมาท า เพือ่ไมใหขยะมีมากเกินไป หมูที่ 6 10,000 10,000 20,000 20,000 ไมเผาขยะใหเกิดมลพิษทาง ประชาชนไดปุยใช อบต./อบจ.

ปุยหมัก อากาศ รักษาส่ิงแวดลอม ชวยประหยดัรายจายได หนวยงานอื่นๆ

8 โครงการขับเคล่ือนระบบเกษตร ฟืน้ฟูระบบนิเวศใหยัง่ยนืและผูผลิต ภายในต าบลโนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในต าบลหันมาท าการ  -เกษตรกรมีความรูความเขาใจ งานการเกษตร
อินทรีย์ ผูบริโภคมีสุขภาพอนามัยที่ดี เกษตรแบบอินทรีเพิม่ขึ้น 40% ในระบบเกษตรอินทรียสู์

มาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ดอยาง
ถูกตองและเกิดความยัง่ยนืใน
อาชีพเกษตรอินทรียใ์นอนาคต

2.4 พัฒนาและดูแลรกัษาที่สาธารณะ เพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน
ตัวชี้วดั หนวยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 เท คสล.รอบลานกีฬาพรอมปู เพือ่ใหประชาชนมีสถานที่ออกก าลัง หมูที่ 6  - 100,000 จ านวนประชากรที่ไดออกก า ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี อบต.
กระเบือ้ง กายและใชประโยชน์จากลานกีฬา ลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพแข็งแรง ฝุุนลดลง

2 ท าสนามกีฬาตอตาน เพือ่ใหเยาวชนไดมีสนาม หมูที่ 9 200,000  - เยาวชนและประชาชนที่ไดออก เยาวชนและประชาชนมี อบต./อบจ.

ยาเสพติดของหมูบาน กีฬาตอตานยาเสพติด ก าลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง คุณภาพชีวติที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรงหนวยงานอื่นๆ

3 โครงการกอสรางลานเอนก เพือ่ใหมีสถานที่ในการจดักิจกรรม หมูที่ 9  -  - 200,000  - ชุมชนมีลานเอนกประสงค์ไวใช มีลานเอนกประสงค์ใชในการจดั อบต./อบจ.

ประสงค์ ของหมูบาน ประโยชน์ กิจกรรมตางๆของชุมชน หนวยงานอื่นๆ

2.5  พัฒนาปรบัปรงุภูมิทัศน์ชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  - เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ บริเวณพืน้ที่สาธารณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ต าบลมี่ภูมิทัศน์ที่สวยงามใชเป็น  - ประชาชนใชเป็นที่พักผอน อบต./อบจ.
อางเก็บน้ าล าหวยมอ ทัศนียภาพใหสวยงาม ในเขตต าบลโนนเมือง สถานที่พักผอนในต าบล หยอนใจและออกก าลังกาย หนวยงานอื่นๆ

 - เพือ่ใชเป็นสถานที่พักผอน  - มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมความ
สวยงามตามธรรมชาติ

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพือ่ใชเป็นสถานที่พักผอนหยอน ที่ท าการ อบต. 200,000  - มีสถานที่พักผอนหยอนใจใน มีสถานพักผอนหยอนใจภายใน อบต./อบจ.
ภายใน อบต. ใจภายใน อบต. อบต. อบต. หนวยงานอื่นๆ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนา เพือ่ใชเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ หนาที่ท าการ อบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 มีสถานที่พักผอนหยอนใจใน ใชเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ อบต./อบจ.
อบต.โนนเมือง เป็นแหลงทองเที่ยวและออกก าลังกาย ต าบลโนนเมือง เป็นแหลงทองเที่ยว/ออกก าลังกาย หนวยงานอื่นๆ

3 โครงการจดัท าซุมปูายทางเขา เพือ่เพิม่ทัศนียภาพของหมูบานให หมูที่ 1-15 300,000 300,000 300,000 100,000 ต าบลมีทัศนียภาพภายในหมู ชุมชนมีความสวยงามสรางความ อบต./อบจ.
หมูบาน ปูายต าบล มีความสวยงาม บานมีความสวยงาม สนใจใหกับผูที่ผานไปมา หนวยงานอื่นๆ

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระประ  - เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ หมูที่ 2  -  - 500,000 500,000 พืน้ที่ในต าบลมีทัศนียภาพที่ ประชาชนใชเป็นสถานที่พักผอน อบต./อบจ.
มงแมบาน ทัศนียภาพใหสวยงาม สวยงามใชเป็นที่พักผอนหยอน หยอนใจและออกก าลังกาย หนวยงานอื่นๆ

 - เพือ่ใชเป็นสถานที่พักผอน ใจ รวมถึงการสรางรายไดเสริมภาย
ในครัวเรือน

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า  - เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ หมูที่ 6  -  - 200,000  - พืน้ที่ในต าบลมีทัศนียภาพที่ ประชาชนใชเป็นสถานที่พักผอน อบต./อบจ.
ในหมูบานและอางเก็บน้ าล าหวย ทัศนียภาพใหสวยงาม สวยงามใชเป็นที่พักผอนหยอน หยอนใจและออกก าลังกาย หนวยงานอื่นๆ
มอ  - เพือ่ใชเป็นสถานที่พักผอน ใจ รวมถึงการสรางรายไดเสริมภาย

ในครัวเรือน
6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายหมูบาน/  - เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ หมูที่ 1-15 500,000 500,000 100,000 100,000 พืน้ที่ในต าบลไดรับการพัฒนา ประชาชนใชเป็นสถานที่พักผอน อบต./อบจ.

สระหมูบาน ทัศนียภาพใหสวยงาม ปรับปรุงใหสวยงาม หยอนใจและออกก าลังกาย หนวยงานอื่นๆ
7 ปรับภูมิทัศน์ศาลารมเยน็ เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ หมูที่ 14 200,000  -  - - พืน้ที่ในชุมชนไดรับการ ประชาชนใชเป็นสถานที่พัก อบต./อบจ.

ทัศนียภาพใหสวยงาม พัฒนาปรับปรุงใหสวยงาม ผอนหยอนใจและออกก าลังกาย หนวยงานอื่นๆ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



8 ปรับภูมิทัศน์ศาลา SML เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ หมูที่ 14 200,000  -  -  - พืน้ที่ในชุมชนไดรับการ ประชาชนใชเป็นสถานที่พัก อบต./อบจ.

ทัศนียภาพใหสวยงาม พัฒนาปรับปรุงใหสวยงาม ผอนหยอนใจและออกก าลังกาย หนวยงานอื่นๆ
9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ หมูที่ 14  -  - 50,000  - พืน้ที่ในชุมชนไดรับการ ประชาชนใชเป็นสถานที่พัก อบต./อบจ.

ทัศนียภาพใหสวยงาม พัฒนาปรับปรุงใหสวยงาม ผอนหยอนใจและออกก าลังกาย หนวยงานอื่นๆ
10 โครงการหนาบานนาอยู เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ หมูที่ 5,13  -  - 50,000  - พืน้ที่ในชุมชนไดรับการ ท าใหภูมิทัศน์และ อบต./อบจ.

ทัศนียภาพใหสวยงาม พัฒนาปรับปรุงใหสวยงาม ทัศนียภาพใหสวยงาม หนวยงานอื่นๆ
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ
11 โครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยว เพือ่ใชสถานที่การเกษตรใหเป็น หมูที่ 5,13 80,000 80,000 80,000 80,000 มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร อบต./อบจ.

เชิงเกษตร แหลงทองเที่ยว ภายในต าบล ภายในต าบล หนวยงานอื่นๆ
12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ หมูที่ 10 500,000 500,000 100,000 100,000 พืน้ที่ในต าบลไดรับการพัฒนา ประชาชนใชเป็นสถานที่พักผอน อบต./อบจ.

2แหง(สระ รพช.ประจ าหมูบาน) ทัศนียภาพใหสวยงาม ปรับปรุงใหสวยงาม หยอนใจและออกก าลังกาย หนวยงานอื่นๆ
2.6  ปรบัปรงุและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึง  - เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ หมูที่ 11 200,000  - พืน้ที่ในต าบลมีทัศนนียภาพ บึงพลาญชัยมีความสวยงาม อบต./อบจ.
บึงพลาญชัย/จางเหมาเจาหนาที่ ทัศนียภาพใหสวยงาม ที่สวยงาม และเหมาะเป็นสถานที่พักผอน หนวยงานอื่นๆ
ดูแลรักษา หยอนใจ

2 การอบรมใหความรูแกผูประกอบ ใหความรูแกผูประกอบการเกี่ยวกับ ภายในต าบลโนนเมือง 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูประกอบการไดรับความรูและ ผูประกอบการมีรานที่ถูก อบต./อบจ.
การรานคา รานอาหารแผลงลอย รานคาที่ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดถูกสุขลักษณะ สุขลักษณะ หนวยงานอื่นๆ

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลงทอง เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพภายในต าบลโนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 พืน้ที่ในต าบลมีภูมิทัศน์ที่สวย ต าบลโนนเมืองมีทัศนียภาพที่ อบต./อบจ.
เที่ยว (ที่สาธารณะ) ใหสวยงาม งาม สวยงามเหมาะแกการทองเที่ยว หนวยงานอื่นๆ

3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน
3.1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 กอสรางทอ/รองระบายน้ า เพือ่ระบายน้ าไดสะดวกปูอง หมูที่ 1-15 500,000 500,000 500,000 500,000 การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหาน้ าทวมขัง ,มลพิษ อบต./อบจ.
ภายในต าบล/ขยายเขตและ กันน้ ากัดเซาะถนนช ารุดเสีย สะดวกลดการกัดเซาะถนน ดานกล่ินและแหลงเพาะพันธุ์ หนวยงานอื่นๆ
วางทอระบายน้ าภายในต าบล หาย ช ารุด สัตวพ์าหะน าโรคติดตอ

2 กอสรางรองระบายน้ าภายในหมู เพือ่ระบายน้ าไดสะดวกปูอง หมูที่ 6 300,000  -  -  - การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหาน้ าทวมขัง ,มลพิษ อบต./อบจ.
บาน กันน้ ากัดเซาะถนนช ารุดเสีย สะดวกลดการกัดเซาะถนน ดานกล่ินและแหลงเพาะพันธุ์ หนวยงานอื่นๆ

หาย ช ารุด สัตวพ์าหะน าโรคติดตอ
3 กอสรางรองระบายน้ าแบบมี เพือ่ระบายน้ าไดสะดวกปูอง หมูที่ 6 100,000  -  -  - การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหาน้ าทวมขัง ,มลพิษ อบต./อบจ.

ฝาปิด 40x60 ม.ภายในหมูบาน กันน้ ากัดเซาะถนนช ารุดเสีย สะดวกลดการกัดเซาะถนน ดานกล่ินและแหลงเพาะพันธุ์ หนวยงานอื่นๆ
หาย ช ารุด สัตวพ์าหะน าโรคติดตอ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ า เพือ่ระบายน้ าไดสะดวกปูอง หมูที่ 8,15  - 100,000  -  - การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหาน้ าทวมขัง ,มลพิษ อบต./อบจ.
บานนางเหมือน เกณฑ์ชัยภูมิถึง กันน้ ากัดเซาะถนนช ารุดเสีย สะดวกลดการกัดเซาะถนน ดานกล่ินและแหลงเพาะพันธุ์ หนวยงานอื่นๆ
นานางนวล เสนานิคม ขนาด หาย ช ารุด สัตวพ์าหะน าโรคติดตอ
 40*100 จ านวน 10 ทอ

4 กอสรางรองระบายน้ าและบอพัก เพือ่ระบายน้ าไดสะดวกปูอง หมูที่ 10  -  - 200,000  - การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหาน้ าทวมขัง ,มลพิษ อบต./อบจ.
2 จดุ 1. บานนายมลเทียน กิ่งพุม กันน้ ากัดเซาะถนนช ารุดเสียหาย สะดวกลดการกัดเซาะถนน ดานกล่ินและแหลงเพาะพันธุ์ หนวยงานอื่นๆ
2. ศาลาประชาคม ม. 10 ช ารุด สัตวพ์าหะน าโรคติดตอ

5 ปรับปรุงทอระบายน้ าตามส่ี เพือ่ไมใหเกิดการอุดตันทอระบายน้ า หมูที่ 1-15 200,000 200,000 100,000 100,000  ทอระบายน้ าไมเกิดการอุดตัน ชุมชนไดรับการพัฒนาปรับปรุง อบต./อบจ.
แยกตางๆ ไมเป็นแหลงเพาะพันธุ์ยงุลาย ไมเป็นแหลงเพาะพันธุ์ยงุลาย ใหสะอาดลดแหลงเพาะพันธเ์ชื้อโรคหนวยงานอื่นๆ

6 โครงการวางทอเมนต์ พีวซีี500ม. เพือ่ระบายน้ าไดสะดวกปูอง หมูที่ 7  - 250,000  -  - การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหาน้ าทวมขัง ,มลพิษ อบต./อบจ.
บานนายโฮม เบาทอง-บานพอ กันน้ ากัดเซาะถนนช ารุดเสีย สะดวกลดการกัดเซาะถนน ดานกล่ินและแหลงเพาะพันธุ์ หนวยงานอื่นๆ
สวาง ทิพเนตร หาย ช ารุด สัตวพ์าหะน าโรคติดตอ

7 โครงการท ารองระบายน้ า จาก เพือ่ระบายน้ าไดสะดวกปูอง หมูที่ 7  - 350,000  -  - การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหาน้ าทวมขัง ,มลพิษ อบต./อบจ.
ศพด.ภูพระ-บานนายภาสุข กันน้ ากัดเซาะถนนช ารุดเสีย สะดวกลดการกัดเซาะถนน ดานกล่ินและแหลงเพาะพันธุ์ หนวยงานอื่นๆ
ไชยศรี ระยะทาง 400 ม. หาย ช ารุด สัตวพ์าหะน าโรคติดตอ

6 โครงการฝังทอระบายน้ าพรอม เพือ่ระบายน้ าไดสะดวกปูอง หมูที่ 13  -  - 400,000 250,000 การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหาน้ าทวมขัง ,มลพิษ อบต./อบจ.
ขยายไหลทาง จากบานนายจอย กันน้ ากัดเซาะถนนช ารุดเสีย สะดวกลดการกัดเซาะถนน ดานกล่ินและแหลงเพาะพันธุ์ หนวยงานอื่นๆ
หนา ศพด.โนนเมือง หาย ช ารุด สัตวพ์าหะน าโรคติดตอ

7 ประปาผิวดิน เพือ่ใหประชาชนไดมีน้ าเพือ่การอุป หมูที่ 8 250,000  - ประชาชนมีน้ าใชเพือ่การ ชาวบานมีน้ าสะอาดที่ใชในการ อบต./อบจ.
โภคบริโภคที่เพียงพอ อุปโภค บริโภค อุปโภค บริโภค หนวยงานอื่นๆ

8 ประปาด่ืมได เพือ่ใหประชาชนในชุมชนมีน้ าที่ หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 ต าบลมีน้ าประปาด่ืมไดรอยละ ชาวบานมีน้ าสะอาดที่ใชในการ อบต/อบจ.

สะอาดไวใชอุปโภค บริโภค 90 ของจ านวนประชากร อุปโภค บริโภค หนวยงานอื่นๆ

9 ซอมแซมระบบประปาหมูบาน เพือ่ใหประชาชนในชุมชนมีน้ าที่ หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 ต าบลมีน้ าประปาด่ืมไดรอยละ ชาวบานมีน้ าสะอาดที่ใชในการ อบต/อบจ.

สะอาดไวใชอุปโภค บริโภค 90 ของจ านวนประชากร อุปโภค บริโภค หนวยงานอื่นๆ

10 ซอมแซมถังเก็บน้ า (ถังเก็บ เพือ่ใหประชาชนมีน้ าไวใชในการ หมูที่ 1  - 350000  -  - จ านวนครัวเรือนมีน้ าอุปโภค ประชาชนมีน้ าด่ืมที่สะอาดและ อบต./อบจ.
แบบฟุตบอล) อุปโภค บริโภคที่เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ 200 ครัวเรือน เพียงพอตอความตองการ หนวยงานอื่นๆ

11 กอสรางโรงเก็บน้ าด่ืม เพือ่ใหประชาชนมีน้ าไวใชในการ หมูที่ 2  -  - 200,000 จ านวนครัวเรือนมีน้ าอุปโภค ประชาชนมีน้ าด่ืมที่สะอาดและ อบต./อบจ.
อุปโภค บริโภคที่เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ 200 ครัวเรือน เพียงพอตอความตองการ หนวยงานอื่นๆ

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

12 เคร่ืองกรองน้ าประจ าหมูบาน เพือ่ใหชาวบานมีน้ าที่สะอาดใชใน หมูที่ 4 100,000  -  -  - จ านวนครัวเรือนมีน้ าอุปโภค ชาวบานมีน้ าในการอุปโภค และ อบต/อบจ.
การอุปโภค บริโภค บริโภคที่เพียงพอ 200 ครัวเรือน บริโภคอยางพอเพียง หนวยงานอื่นๆ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



13 สรางหอประปา จดุบานนายบุญ เพือ่ใหชาวบานมีน้ าที่สะอาดใชใน หมูที่ 6  - 250,000  -  - จ านวนครัวเรือนมีน้ าอุปโภค ชาวบานมีน้ าในการอุปโภค และ อบต/อบจ.
เสนานิคม การอุปโภค บริโภค บริโภคที่เพียงพอ 150ครัวเรือน บริโภคอยางพอเพียง หนวยงานอื่นๆ

14 สรางโรงประปาด่ืมได ประจ า เพือ่ใหประชาชนในชุมชนมีน้ าที่ หมูที่ 10 100,000  -  -  - ต าบลมีน้ าประปาด่ืมไดรอยละ ชาวบานมีน้ าสะอาดที่ใชในการ อบต/อบจ.
หมูบาน สะอาดไวใชอุปโภค บริโภค 90 ของจ านวนประชากร อุปโภค บริโภค หนวยงานอื่นๆ

15 กอสรางรองระบายน้ าภายในหมู เพือ่ระบายน้ าไดสะดวกปูอง หมูที่ 4 200,000  -  -  - การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหาน้ าทวมขัง ,มลพิษ อบต./อบจ.
บาน กันน้ ากัดเซาะถนนช ารุดเสีย สะดวกลดการกัดเซาะถนน ดานกล่ินและแหลงเพาะพันธุ์ หนวยงานอื่นๆ

หาย ช ารุด สัตวพ์าหะน าโรคติดตอ
16 ขยายทอประปาภายในหมูบาน เพือ่ใหประชาชนมีน้ าที่สะอาดใชใน หมูที่ 6 100,000  -  -  - จ านวนครัวเรือนมีน้ าเพียงพอ ประชาชนในพืน้ที่มีคุณภาพชีวติ อบต./อบจ.

จากบานพอบุญ เสนานิคม 300 การอุปโภคบริโภค ในการอุปโภค บริโภค ที่ดีขึ้นและไดรับความสะดวก หนวยงานอื่นๆ
ม. วดัเกาะแกว 500 ม.
บานแมแจมรียง 200 ม.

17 ขยายทอประปา/เปล่ียนทอ เพือ่น ามาทดแทนทอเกาที่ช า หมูที่ 1-15 500,000 300,000 300,000 200,000 มีทอประปาที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีน้ าเพือ่ใชในการ อบต./อบจ.
ประปาภายในหมูบาน รุดเสียหาย ลดการช ารุดเสียหาย อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ หนวยงานอื่นๆ

18 โซลาเซลเพือ่ประปาหมูบาน ลดคาใชจายในการบริหารจดัการ หมูที่ 1-15 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนประชาชนที่ไดรับการ ชาวบานในชุมชนมีน้ าที่เพียงพอ อบต./อบจ.
โภคบริโภคที่เพียงพอ บริโภคน้ าที่เพียงพอไมนอยกวา ตอความตองการ หนวยงานอื่นๆ

รอยละ 90
19 ปรับปรุงระบบโซลาเซลล์หมูบาน ลดคาใชจายในการบริหารจดัการ หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนที่ไดรับการ ชาวบานในชุมชนมีน้ าที่เพียงพอ อบต./อบจ.

โภคบริโภคที่เพียงพอ บริโภคน้ าที่เพียงพอไมนอยกวา ตอความตองการ หนวยงานอื่นๆ
รอยละ 90

20 กอสรางประปาหอสูงแบบ เพือ่ใหประชาชนมีน้ าไวใช หมูที่ 1-15 350,000  - 200,000  - จ านวนประชาชนที่ไดรับการ ชาวบานในชุมชนมีน้ าที่เพียงพอ อบต./อบจ.
มาตรฐาน อุปโภค บริโภคที่เพียงพอตอ บริโภคน้ าที่เพียงพอไมนอยกวา ตอความตองการ หนวยงานอื่นๆ

ความตองการ รอยละ 90

21 ขยายเขตทอประปา จากหนอง เพือ่ใหประชาชนมีน้ าไวใช หมูที่ 1 100,000  - จ านวนประชาชนที่ไดรับการ ชาวบานในชุมชนมีน้ าที่เพียงพอ อบต./อบจ.
แตเขาหมูบาน อุปโภค บริโภคที่เพียงพอตอ บริโภคน้ าที่เพียงพอไมนอยกวา ตอความตองการ หนวยงานอื่นๆ

ความตองการ รอยละ 90

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

22 โครงการเปุาทอน้ าประปาภายใน ประชาชนไดมีน้ าประปาที่สะอาด  หมูที่ 1-15 500,000 500,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชนที่ไดรับการ ชาวบานในชุมชนมีน้ าที่เพียงพอ อบต./อบจ.
หมูบาน(ท าความสะอาดทอ) ปลอดภัย บริโภคน้ าที่เพียงพอไมนอยกวา ตอความตองการ หนวยงานอื่นๆ

รอยละ 90

23 กอสราง/ซอมแซมระบบประปา เพือ่ใหประชาชนมีน้ าประปาใชใน หมูที่ 1-15 500,000 500,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนไดรับการ ประชาชนมีน้ าประปาไชในการ อบต./อบจ.
การอุปโภค บริโภคที่เพียงพอตอ อุปโภค บริโภคน้ าที่เพียงพอ อุปโภค บริโภคที่เพียงพอ หนวยงานอื่นๆ
ความตองการ ไมนอยกวารอยละ 90%

24 ซอมแซมเปล่ียนถาย เพือ่น ามาทดแทนทอเกา หมูที่ 9 100,000  -  -  - มีทอประปาที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีน้ าเพือ่ใชในการ อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ทอน้ า พีวซีี รอบหมู ที่ช ารุดเสียหาย ลดการช ารุดเสียหาย อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ หนวยงานอื่นๆ

บาน
25 ลงทอระบายน้ าที่ขาง เพือ่ระบายน้ าไดสะดวก หมูที่ 10 200,000  -  -  - การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหาน้ าทวมขัง,มลพิษ อบต./อบจ.

ศาลาประชาคมพรอม สะดวก ดานกล่ินและแหลงเพาะพันธุ์ หนวยงานอื่นๆ
ถมดิน 50 เมตร สัตวพ์าหะน าโรคติดตอ

26 วางทอประปารอบหมูบาน เพือ่ใหประชาชนมีน้ าสะอาด หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมีน้ าเพียง ประชาชนในพืน้ที่มีคุณภาพ อบต./อบจ.

ใชในการอุปโภค บริโภค พอในการอุปโภค บริโภค ชีวติที่ดีขึ้นและไดรับความสะดวก หนวยงานอื่นๆ

27 กอสรางรองระบายน้ าและเปล่ียน เพือ่ระบายน้ าไดสะดวก หมูที่ 11  - 200,000  -  - การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหามลพิษดานกล่ิน อบต./อบจ.

ทอระบายน้ าตามส่ีแยกในชุมชน ปูองกันน้ ากัดเซาะถนน สะดวกลดการกัดเซาะถนน และแหลงเพาะพันธสั์ตว์ หนวยงานอื่นๆ

จ านวน 10 จดุ ช ารุดเสียหาย ช ารุด พาหะน าโรคติดตอ
28 โครงการรองระบายน้ าพรอม เพือ่ระบายน้ าไดสะดวก หมูที่ 14 100,000  การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหามลพิษดานกล่ิน อบต./อบจ.

บอพัก จ านวน 5 สาย ปูองกันน้ ากัดเซาะถนน สะดวกลดการกัดเซาะถนน และแหลงเพาะพันธสั์ตว์ หนวยงานอื่นๆ

1.บานพอค าเสา อาสาสะนา- ช ารุดเสียหาย ช ารุด พาหะน าโรคติดตอ
ศาลาประชาคม ทั้ง 2 ฝ่ัง
2.แยกบานพอพงษ-์สามแยกม.4
ระยะทาง 800 ม. ทั้ง 2 ฝ่ัง
3.บานนิกร รัตนเพชร-บานนาย
สมจติร ทาตา ทั้ง 2 ฝ่ัง
4.บานนายสุบิน เรืองศรี-บาน
นายเคน อวนพรมมา ทั้ง 2 ฝ่ัง
บานนางละออง-บานนายสมัย
พรมมีบุญ 500 ม. ทั้ง 2 ฝ่ัง

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

29 วางทอพรอมบอพัก เพือ่ระบายน้ าไดสะดวก หมู 13 100,000 100,000  -  - การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหามลพิษดานกล่ิน อบต./อบจ.

60*60 และขยายไหล ปูองกันน้ ากัดเซาะถนน สะดวกลดการกัดเซาะถนน และแหลงเพาะพันธสั์ตว์ หนวยงานอื่นๆ

ทางรอบหมูบานทุกเสน ช ารุดเสียหาย ช ารุด พาหะน าโรคติดตอ
ทาง 30*100

30 โครงการทอระบายน้ า 3 จดุ เพือ่ระบายน้ าไดสะดวก หมูที่ 14 100,000  -  - การระบายน้ าไดรับความ ลดปัญหามลพิษดานกล่ิน อบต./อบจ.

1.บานนายสมจติ มหาราช ปูองกันน้ ากัดเซาะถนน สะดวกลดการกัดเซาะถนน และแหลงเพาะพันธสั์ตว์ หนวยงานอื่นๆ

จ านวน 7 ทอ 40*100 ช ารุดเสียหาย ช ารุด พาหะน าโรคติดตอ
2.บานนานสมหมาย ศรีโพรแทน
จ านวน 6 ทอ 40*100
3.บานนายแดง ภูงามนิล จ านวน
40 ทอ 60*100

31 เพิม่ทอประปาภายใน เพือ่ใหประชาชนมีน้ า หมูที่ 15 100,000  -  -  - จ านวนครัวเรือนมีน้ าเพียง ประชาชนในพืน้ที่มีคุณภาพ อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
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หมูบาน โดยการเชื่อม สะอาดใชในการอุปโภค พอในการอุปโภค บริโภค ชีวติที่ดีขึ้นและไดรับความ หนวยงานอื่นๆ
ตอทอสงน้ าประปาจาก บริโภค สะดวก
บอที่1 ถึงบอที่2

32 กอสราง/ซอมแซมถนนโดยการ เพือ่ผูสัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 1-15 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการกอสรางซอมแซมถนน ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
ลงหินคลุก/ดินลูกรังเพือ่การ สะดวกไมเสียเวลานการเดินทาง เพือ่การเกษตรไมนอยกวา 90% การใชสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
เกษตรภายในต าบล

33 กอสรางถนนลูกรังมาตรฐาน เพือ่ผูสัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 2 500,000 500,000  -  - ราษฎรไดรับความสะดวกใน ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
โนนมวง-หวยโจด ระยะทาง สะดวกไมเสียเวลานการเดินทาง การใชสัญจรไปมา การใชสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
6 กม.

34 ซอมแซมถนนดวยการเกษตร เกษตรกรไดความสะดวกในการ หมูที่ 2 500,000  -  -  - มีการกอสรางซอมแซมถนน ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
โดยถนนลูกรังเสนโนนมวง-โนน สัญจร เพือ่การเกษตรไมนอยกวา 90% การใชสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
เมือง ระยะทาง 4 กม.

35 ซอมแซมถนนเพือ่การเกษตร เกษตรกรไดความสะดวกในการ หมูที่ 2 200,000 มีการกอสรางซอมแซมถนน ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
เสนโนนมวง-โนนงาม ระยะทาง สัญจร เพือ่การเกษตรไมนอยกวา 90% การใชสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
1.4 กม.

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

36 ซอมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ผูสัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 3 500,000  - มีการกอสรางซอมแซมถนน ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
3สาย 1.จากวดัปุาสุขส าราญธรรม สะดวก ไมเสียเวลาในการ เพือ่การเกษตรไมนอยกวา การใชสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
ถึง สามแยกมวงใตโนนสงวน 4 กม. เดินทาง รอยละ 90
2.จากสามแยกสิบเกาโปุง -นา
นายเหล่ียม ตะโนนทอง
3.จากสามแยกวดัเทพมงคลนิมิตร
ถึงสามยกนานางล าใย อวนพรมมา

36 ซอมแซมถนนเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับ หมูที่ 3 500,000 500,000  -  - จ านวนของประชาชนที่ไดรับ ประชาชนและผูที่สัญจรไปมาได อบต/อบจ.
โนนไหม-หนองโก-โนนเสถียร ความสะดวกในการสัญจร ความสะดวกไมนอยกวา  100 รับความสะดวกในชวงหนาแลง หนวยงานอื่นๆ
สิบเกาโปุง ครัวเรือน และหนาฝน

37 ซอมแซมถนนเพือ่การเกษตร เพือ่ใหเกษตรกรไดรับความสะดวก หมูที่ 4  -  - 100,000  - จ านวนของประชาชนที่ไดรับ ประชาชนและผูที่สัญจรไปมาได อบต/อบจ.
ในการสัฐจร ความสะดวกไมนอยกวา  100 รับความสะดวกในชวงหนาแลง หนวยงานอื่นๆ

ครัวเรือน และหนาฝน
38 ซอมแซมถนนเพือ่การเกษตร เพือ่ใหประชาชนที่ใชเสนทาง หมูที่ 6  -  - 100,000  - มีการกอสรางถนนลูกรังมาตร ผูที่สัญจรไปมามีความสะดวกและ อบต./อบจ.

เสนตางค า-วดัหนองกรุง ไดรับความสะดวกและมีความ ฐาน ระยะทาง 6,000 เมตร ในการน าผลผลิตออกสูตลาดได หนวยงานอื่นๆ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น รับความสะดวกและรวดเร็ว

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพือ่ใหประชาชนที่ใชเสนทาง หมูที่ 6  -  - 100,000  - มีการกอสรางถนนลูกรังมาตร ผูที่สัญจรไปมามีความสะดวกและ อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ในหมูบานเสนรอบบานดานทิศ ไดรับความสะดวกและมีความ ฐาน ระยะทาง 6,000 เมตร ในการน าผลผลิตออกสูตลาดได หนวยงานอื่นๆ
เหนือบานนายเฉลิม นนทะน า ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น รับความสะดวกและรวดเร็ว
กวาง 4 ม. ยาว 50 ม.

40 ถนน คสล.บานพอประทาย- เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 7  -  - 250,000  - ถนนเพือ่การเกษตร ระยะทาง ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
นาพอโอวาท ราชบาศรี ความสะดวกในการสัญจร 700 เมตร ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
ระยะทาง 300 เมตร

41 โครงการถนนเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 7  -  - 350,000  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
บานพอโฮม เบาทอง-สาธารณะ ความสะดวกในการสัญจร 70 ไดรับความสะดวกในการ ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ

สัญจรไป-มา
42 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวร์ิส เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 10 100,000  -  -  - จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.

มาตรฐาน ถนนโนนเปรมชัย- น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา50% บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ
หวยโจด บริเวรสระ รพช.

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

43 ซอมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดย เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 7  -  - 500,000  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
การลงหินคลุก 4 สาย ความสะดวกในการสัญจร 70 ไดรับความสะดวกในการ ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
1.นานายอวน จารีต-ตะเคียนทอง สัญจรไป-มา
2.โนนผักหวาน-ตะเคียนทอง
3.โนนผักหวาน-ตางค า
4.โนนผักหวาน-มอเล้ียว

44 ซอมแซมบล็อกคอนเวร์ิส เพือ่เก็บกักน้ าและรักษาปริมาณ หมูที่ 6  -  -  - 50,000 จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ไดรับ ราษฎรมีแหลงน้ าไวอุปโภค อบต./อบจ.
น้ าไวในปริมาณที่เหมาะสม ความชวยเหลือไมนอยกวา50% บริโภคและเพือ่การเกษตร หนวยงานอื่นๆ

45 ยกระดับถนนลูกรังบานมอเล้ียว- เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 9 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนไมนอยกวารอยละ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
บานโนนผักหวาน ความสะดวกในการสัญจร 70 ไดรับความสะดวกในการ ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
ระยะทาง 3000 ม. สัญจรไป-มา

46 ถนนลูกรังเพือ่การเกษตร 3 สาย เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 9  -  -  - 100,000 ประชาชนไมนอยกวารอยละ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
1.มอเล้ียว-บะโมก ความสะดวกในการสัญจร 70 ไดรับความสะดวกในการ ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
2.จากโรงเรียน-นาพอบุญจนัทร์ สัญจรไป-มา
ถมมา
3.จากโรงเรียน-นาพอบุญเลิศ
มาลา

47 ซอมแซมถนนเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 10  - 250,000 250,000 ประชาชนไมนอยกวารอยละ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
จากส่ีแยกปลัดศรี -บานโนนงาม ความสะดวกในการสัญจร 70 ไดรับความสะดวกในการ ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
นอยสระแกว 1.5 กม. สัญจรไป-มา
จากส่ีแยกปลัดศรี -สามแยก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
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นาแมสมัย 2 กม.

48 ซอมแซมถนนเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 10 100,000 100,000  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
สามแยกโนนเมือง-โนนเปรมชัย ความสะดวกในการสัญจร 70 ไดรับความสะดวกในการ ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
สามแยกหวยโจด สัญจรไป-มา

49 ซอมแซมถนนเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 12  - 100,000 100,000 มีการซอมแซมถนนเพือ่การ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
1.เสนฝายหิน ระยะทาง 1 กม. ความสะดวกในการสัญจร เกษตร 2 สาย ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
2.เสนโนนงาม ระยะทาง 3 กม.

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

50 ถนนเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 11 500,000 500,000  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
1.จากเสนทางหลวงแผนดิน- ความสะดวกในการสัญจร 70 ไดรับความสะดวกในการ ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
นานางระมัด สาระพันธ ์600 ม. สัญจรไป-มา
2.จากที่สาธารณะ-นานายหลอด
รินทะรักษ์ 1.5 กม.
3.จากหวยซ าใหญ-นานายประ
ดิษฐ์ บุญมี 1 กม.
4.จากหวยซ าใหญ-นานายสถิตย์
สาวกิัลย ์1 กม.
5.จากหวยซ าใหญ-นานายสวสัด์ิ
โพธิ์ดา 2.5 กม.
6.จากบานนายหนูจนี หลวงจนัทร์
ถึงนานายธงชัย พรมหนองออ
ระยะทาง 1 กม.
7.จากบึงผลาญชัย-ส านักสงฆ์
ดอนปูตุา 1.2 กม.

51 กอสรางถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 14 300,000  -  -  - มีการซอมแซมถนนเพือ่การ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
จากนาพอประมวล - ถนนเริงกรุง ความสะดวกในการสัญจร เกษตร ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
จากถนนเริงกรุง-นานายตน 1.5ม.

52 กอสรางถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 14 100,000  -  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
จากหนาวดัปุาเทพนิมิตร-ฝายท าเล ความสะดวกในการสัญจร 70 ไดรับความสะดวก ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ

53 กอสรางถนนเพือ่การเกษตรโดย เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 14 300,000  -  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
การลงหินคลุก 3 สาย ความสะดวกในการสัญจร 70 ไดรับความสะดวกในการ ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
1. นาพอประมวล - หนองแสง สัญจรไป-มา
ระยะทาง 1.3 กม.
2.ถนนสายมิยาซาวา-สามแยก
หวยไรระยะทาง 1 กม.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



3.จากเสนทางนาเลิง-ถนนเริงกรุง
ระยะทาง 1 กม.

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

54 ถนน คสล.ขางวดั -แยกหวยไร เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 1 100,000  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
55 ถนน คสล.รอบหมูบาน 5 สาย เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 2 300,000 300,000  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

1.ถนนคอนกรีต เสนทางขางวดั สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
อัมพวนารามทางทิศเหนือ-บาน กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
นางแดง หนันติ ระยะทาง
250 ม.
2.บานนายกูล วกิาชะโล-บาน
นายศักดา โคตรชุม ระยะทาง 
500 ม.
3.แยกบานโนนเมือง-บานสุพรรณ
เชื้อพรหมมา ระยะทาง 600 ม.
4.เสนทางหลวงแผนดิน-บานนาย
ประยรู ทับศรีแกว ระยะ200ม.
5.บานนางค าดี ศรีนามบุรี-บาน

นายกูล วกิาชะโล 200 ม.
56 ถนน คสล. จากนาพอเฉลิม เพือ่ประชาชนใชสัญจร หมูที่ 1 500,000  -  -  - ประชาชนไมนอยกวารอย ประชาชนไดรับความสะดวก อบต./อบจ.

สาทา ระยะ 1 กม. ไป-มา มีความสะดวก ละ 90 ไดรับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
57 ลงหินคลุกบานโนนผักหวานใต เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 15 200,000  - มีการซอมแซมถนนเพือ่การ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.

 - บานตางค า  ระยะทาง 4 กม. ความสะดวกในการสัญจร เกษตร 2 สาย ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
58 กอสรางถนนลาดายาง 3 สาย เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 3 1,500,000 1,500,000 ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

1.กอสรางถนนลาดยางจดุโนนไหม สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
ถึงหนองโก ระยะทาง 1,500 ม. กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
2.กอสรางถนนลาดยางจดุโนน
ไหมโนนเสถียร ระยะทาง 5 กม.
3.โนนไหม -สิบเกาโปรง 2 กม.

59 ลงหินคลุกบานพอทราย ค าภาศรี เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 15  - 250000   - 250000 มีการซอมแซมถนนเพือ่การ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
 - บานนายรุงเรือง 1,500 เมตร ความสะดวกในการสัญจร เกษตร 2 สาย ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

60 โครงการถนนคอนกรีตภายใน เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 14 600,000  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



หมูบาน จ านวน 4 สาย สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
1.บานนายสาคร-บานนายทองใบ กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
โนนศรี ระยะทาง 130 ม.
2.บานประสงค์ บุญวาสนา-บาน
นายทองบาง เสนามนตรี ระยะ
ทาง 200 ม.
3.บานนายสมาน-บานนางพิมศร
เมืองใหม ระยะทาง 100 ม.
4.บานนายสุรีวงค์ ค าซาว-บาน
นายสุริยา รุงเรือง ระยะทาง
100ม.

61 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 4 500,000 ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
เสนสามแยกขางวดัสามัคคีธรรม สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
ไปถึงสามแยกบานโนนศิลา-โนน กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
ไหม โดยการยกระดับถนนและ
ลาดยางทับ ระยะทาง 250ม.
กวาง 5 ม.

62 โครงการกอสรางถนนลาดยางจาก เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 4  -  - 300,000  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
สามแยกหนาวดัสามัคคีธรรมถึง สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
สามแยกนาเลิง ระยะทาง200 ม. กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา

63 โครงการขยายถนนพรอมรองน้ า เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 5 100,000  -  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
จากบานพอไสว การามตลอดสาย สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
64 โครงการขยาย คสล.พรอมรอง เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 5 100,000  -  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

ระบายน้ าเสนศาลาประชาคม- สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
หอน้ าประปา กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

65 โครงการขยาย คสล.พรอมรอง เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 5 100,000  -  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
น้ าจากแมค าจนัทร์ สมภาร- สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
บานพอสงา ค าลา กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา

66 ขยายถนนคอนกรีตเสนกลางหมู เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 6  -  -  - 500,000 ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
บาน กวางขางละ1.20ม.ยาว สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
3,000 ม. กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



67 โครงการขยายถนน คสล.พรอม เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 5,13  - 100,000  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
บอพัก จากบานนายยอด ศรีวชิา สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
ถึง อบต กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา

68 โครงการขยายถนน คสล.บาน เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 5,13 100,000 ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
นายสวาท พิมพ์โคตร-แมสิม สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
สอนโคตร กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา

69 โครงการขยายถนน คสล.ภายใน เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 5  - 100,000  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
หมูบาน (ชิดร้ัว+รองน้ า) สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
70 โครงการขยายถนน คสล.พรอม เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 5,13 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

รองระบายน้ า สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
71 โครงการกอสรางถนน คสล. เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 5,13 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

กวาง 12 ม. ยาว 700 ม. สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
ขนาดทอ 60 พรอมบอพัก จาก กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
หอพระพุทธ-อางเก็บน้ า

72 ถนนเพือ่การเกษตร เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 6  - 350,000  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
1.ตางค า-โนนผักหวาน กวาง สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
7 ม. ยาว 1,000 ม. กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
2.เสนบานนายอุทัย อวนศรี
กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม.

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

73 ถนน คสล.บานโนนไหม-เมรุ เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 3  -  - 500,000  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
ระยะทาง 1,000 ม. สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
74 กอสรางถนน คสล. (หนาศพด.- เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 7  -  - 200,000 200,000 ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

ถนนเสนภูพระโนนผักหวาน สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
กวาง 4 ม. ยาว 500 ม. กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา

75 โครงการท าถนนคอนกรีตรอบ เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 7 200,000 ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
สระหมูบาน ยาว 800ม.กวาง สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
3 ม. กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา

76 โครงการขยายถนนบานภูพระ- เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 7 250,000  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.
ที่สาธารณะ(หนองทุม) สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
77 โครงการถนนคอนกรีตทับคอน เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 7 250,000  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

กรีตบานแมบุญเหลือ มาลา- สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ
บานแมปราง คงทว ีกวาง 4 ม. กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
ยาว150ม.

78 ถนน คสล.ภายในหมูบาน เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 9 100,000  -  -  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

บานนางทองสอถึงเสนรอบหมู สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

บาน กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา
79 ถนน คสล.ภายในหมูบาน เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 9  -  - 100,000  - ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70 ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

บานนางพินถึงเสนรอบหมูบาน สะดวกและไดรับความปลอดภัย ไดรับความสะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

กับผูใชถนน สัญจร ไป-มา

80 กอสรางถนน คสล.จากส่ีแยก เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 10  -  - 350,000 350,000 ถนน คสล.ภายในหมูบาน ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

บานนายจอมพล-สามแยกบาน สะดวกและไดรับความปลอดภัย  สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

แมหยวน คงกะเรียน ระยะทาง กับผูใชถนน
800 เมตร

81 กอสรางถนน คสล.เสนทางทิศ เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 9 300,000  - กอสรางถนน คสล. 1 จดุ ระยะ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
ใตหมูบาน - เสนทางหนองทุม ความสะดวกในการสัญจร ทาง 1,500 เมตร ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
ระยะทาง 1,500 เมตร

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

82 ถนน คสล.ภายในหมูบาน เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 9  - 200,000 200000 กอสรางถนน คสล. 1 จดุ ระยะ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
บานนางจนัพิมาถึงเสนรอบ ความสะดวกในการสัญจร ทาง 1,500 เมตร ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
หมูบาน

83 โครงการกอสรางถนน คสล. เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 10 200,000 200,000 200000 กอสรางถนน คสล. 1 จดุ ระยะ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
บานพอเหมือน-แมยวน กวาง ความสะดวกในการสัญจร ทาง 500 เมตร ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
6 ม. ยาว 500 ม.

84 โครงการซอมแซมถนนเพือ่การ เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 10 200,000 200,000 200000 200000 กอสรางถนน คสล. 1 จดุ ระยะ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
เกษตร โนนเปรมชัย-หวยโจด ความสะดวกในการสัญจร ทาง 3,000 เมตร ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
โดยลงลูกรัง กวาง 6 ม.ยาว 3 กม.

85 โครงการถนนลาดยางทับคอนกรีต เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 10 200,000 200,000 กอสรางถนน คสล. 1 จดุ ระยะ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
ส่ีแยกบานนางตาล-สามแยกบาน ความสะดวกในการสัญจร ทาง 400 เมตร ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
อ.ล าภรณ์ กวาง 6 ม.
ยาว400ม.

86 ซอมแซมถนนลาดยางทับคอนกรีต เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 13 200,000 200000 200000 200000 ถนนลาดยางทับ คอนกรีตภาย ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

ภายในหมูบานพรอมวางทอ สะดวกและไดรับความปลอดภัย ในหมูบาน สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

87 โครงการถนนคอนกรีต จากบาน หมูที่ 12 200,000 200000 100000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



นายสนิทถึงบานนายสมบูรณ์ จวิ
ระยะทาง 80 ม.

88 ซอมแซมถนน คสล. เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 14 500,000 500,000 มีการซอมแซมถนน จ านวน ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
1.บานพอค าเสา-ศาลาประชาคม ความสะดวกในการสัญจร 2 สาย ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
ม.14โดยการลาดยางทับคอนกรีต
2.บานนายสมจติร มหาราช-
บานนายพงษ์ วงสมบัติ โดยการ
ลาดยางทับคอนกรีต

89 ถนนลาดยาง โนนศิลาเหนือ - เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 14  -  - 1200000 มีการกอสรางถนน คสล. ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
ศาลาSMLกวาง8เมตรยาว300 ม. ความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 300 เมตร ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ

90 กอสรางถนน คสล. สายบานนอย เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 15 300,000  - 300000 300000 มีการกอสรางถนน คสล. ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
ปุายคูา-ปูอมยาม หอประปา ระย ความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 500 เมตร ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
ทาง 500 เมตร

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

91 กอสราง ถนน คสล. จากประปา เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 15 300,000  - 300000 300000 มีการกอสรางถนน คสล. ระยะ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
หอถังสูง - บานพอชาย ค าภาศรี ความสะดวกในการสัญจร ทาง 500 เมตร ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
ระยะทาง500 เมตร

92 กอสรางถนน คสล. เพือ่ใหผูที่สัญจรผานไป-มา ไดรับ หมูที่ 15 500,000 500000 500000 500000 มีการด าเนินการกอสราง ถนน ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต./อบจ.
1.บานนายพุด - บานนายสมชาย ความสะดวกในการสัญจร คสล. 5 สาย ความสะดวกในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
2.บานายเสถียร-บานนายหนูผิน
3.บานนายสุดใจ-บานนายทน
4.บานนายบัญยงั-บานนายบัวผัน
5.บานนายสวาท พุทไธสงค์-
บานนางสุนันทา

93 กอสราง/ซอมแซมถนนลาด เพือ่ใหราษฎรมีเสนทางคมนา หมูที่ 1-15 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของประชากรที่ไดรับ ผูใชเสนทางไดรับความ อบต./อบจ.
ยางทับคอนกรีต คมที่สะดวก ปลอดภัย ความเดือดรอนลดลง 70% สะดวกในการสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

94 กอสราง/ซอมแซมถนน เพือ่ผูสัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 1-15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของประชากรที่ไดรับ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
ลาดยางภายในต าบล สะดวกไมเสียเวลาในการเดินทาง ความเดือดรอนลดลง 70% การใชสัญจรไปมา หนวยงานอื่นๆ

95 ขยายถนนคอนกรีตชิดร้ัวภาย เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 1-15 1,000,000 500,000 500,000 300,000 มีการกอสรางถนนคอนกรีต ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

ในหมูบาน สะดวกมากขึ้น ชิดร้ัว ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก และไดรับความปลอดภัย หนวยงานอื่นๆ
ในชีวติและทรัพยสิ์น

96 กอสราง/ซอมแซมถนนลาดยาง เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับ หมูที่ 7 50,000  - จ านวนประชากรที่ไดรับความ ถนนที่ใชในการสัญจรมีความคง อบต./อบจ.
1.ภูพระ-นาอางทอง ความสะดวกในการสัญจร เดือดรอนในการสัญจรลดลง ทนประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับ หนวยงานอื่นๆ
2.ภูพระ - โนนสวรรค์ ความปลอดภัย

97 กอสรางถนนลาดยางเสนขาง เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับ หมูที่ 7 100,000 100,000 จ านวนประชากรที่ไดรับความ ถนนที่ใชในการสัญจรมีความคง อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



โรงเรียนบานภูพระ ระยะทาง ความสะดวกในการสัญจร เดือดรอนในการสัญจรลดลง ทนประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับ หนวยงานอื่นๆ
300 เมตร ความปลอดภัย

98 กอสรางบานผูสูงอาย/ุผูพิการ/ เพือ่ใหผูสูงอาย/ุผูพิการ/ผูยากไรมีที่ หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผูสูงอาย/ุผูพิการ/ผูยาก ผูสูงอาย/ุผูพิการ/ผูยากไร มีชีวติ อบต./อบจ.
ผูยากไร อยูอาศัยที่มั่นคงถาวร ไรมีที่อยูอาศัยที่มั่นคงถาวรทุก ความเป็นอยูที่ดีขึ้นและไดรับ หนวยงานอื่นๆ

คน ความปลอดภัยในชีวติทรัพยสิ์น
99 ตอเติมบานผูสูงอาย/ุคนพิการ/ เพือ่ใหผูสูงอาย/ุผูพิการ/ผูยากไรมีที่ หมูที่ 9 50,000 จ านวนผูสูงอาย/ุผูพิการ/ผูยาก ผูสูงอาย/ุผูพิการ/ผูยากไร มีชีวติ อบต./อบจ.

ผูยากไร อยูอาศัยที่มั่นคงถาวร ไรมีที่อยูอาศัยที่มั่นคงถาวรทุก ความเป็นอยูที่ดีขึ้นและไดรับ หนวยงานอื่นๆ
1.บานนางผัน พันเดช คน ความปลอดภัยในชีวติทรัพยสิ์น

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

100 กอสราง/ปรับปรุง/ตอเติม เพือ่ใหมีสถานที่ในการจดักิจกรรม หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานที่ในการจดักิจกรรมภาย ชาวบานมีสถานที่ในการจดั อบต.
ศาลาประชาคมภายในหมูบาน ตางๆภายในชุมชน ในชุมชน กิจกรรมตางๆในชุมชน

101 กอสรางร้ัวลอมรอบศาลา เพือ่ใชในการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ หมูที่ 6 200,000  -  -  - วสัดุอุปกรณ์หมูบานไดรับความ หมูบานมีที่จดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ที่ อบต./อบจ.
ประชาคม ของหมูบาน ปลอดภัย คงทนถาวร หนวยงานอื่นๆ

102 โครงการเทคอนกรีตในพืน้ที่ศาลา หมูที่ 8,15  - 100,000 มีสถานที่ในการจดักิจกรรมภาย ชาวบานมีสถานที่ในการจดั อบต./อบจ.
ประชาคม เพือ่ใหมีสถานที่ในการจดักิจกรรม ในชุมชน กิจกรรมตางๆในชุมชน หนวยงานอื่นๆ

ตางๆภายในชุมชน
103 กอสรางสถาบันการเงินในหมูบาน เพือ่ประชาชนไดรูจกัการออมเงิน หมูที่ 6  -  - 200,000  - ชุมชนมีสถาบันการเงินใชบริการ ประชาชนมีการออมเงินมากขึ้น อบต./อบจ.

หนวยงานอื่นๆ

104 ปรับปรุง/ตอเติม ศูนย ์OTOP เพือ่ใหเป็นศูนยจ์ าหนายสินคาที่ได หมูที่ 10 -  -  - 250000 มีศูนยจ์ าหนายสินคาที่ได ชุมชนมีศูนย ์OTOP ที่ไดมาตร อบต./อบจ.
มาตรฐาน มั่นคงถาวร มาตรฐาน ฐาน หนวยงานอื่นๆ

105 กอสรางอาคารตลาดนัดชุมชน เพือ่ใหเป็นศูนยจ์ าหนายสินคาที่ได หมูที่ 11  - 200,000  -  - มีศูนยจ์ าหนายสินคาที่ได ชุมชนมีศูนยจ์ าหนายสินคา อบต./อบจ.
พรอมลาดเอนกประสงค์ มาตรฐาน มั่นคงถาวร มาตรฐาน ที่ไดมาตรฐาน หนวยงานอื่นๆ

106 ซอมแซมอาคารเอนกประสงค์ใน เพือ่ใชในการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ หมูที่ 11  -  - 100,000  - วสัดุอุปกรณ์หมูบานไดรับความ หมูบานมีที่จดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ที่ อบต./อบจ.
บึงผลาญชัย ของหมูบาน ปลอดภัย คงทนถาวร หนวยงานอื่นๆ

107 ซอมแซมศาลาประชาคมโนน เพือ่ใชในการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ หมูที่ 11  -  - 100,000  - วสัดุอุปกรณ์หมูบานไดรับความ หมูบานมีที่จดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ที่ อบต./อบจ.
มวงใต ของหมูบาน ปลอดภัย คงทนถาวร หนวยงานอื่นๆ

108 กอสรางก าแพงรอบศาลา SML. เพือ่ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของหมูบาน หมูที่ 15  - 100,000  -  - ทรัพยสิ์นของหมูบานไดรับความ ชุมชนมีศาลาที่ไดมาตรฐานมั่นคง อบต./อบจ.
ใหคงอยู ปลอดภัย และสามารถเก็บรักษาทรัพยสิ์น หนวยงานอื่นๆ

ของหมูบาน
109 กอสรางสนามกีฬาแบบมาตร เพือ่ใหประชาชนไดหันมาออกก าลัง ภายในต าบลโนนเมือง 2,000,000 2,000,000  -  - ประชาชนมีการออกก าลังกาย ประชาชนหมีสุขภาพรางกายที่ อบต./อบจ.

ฐานภายในต าบล กายมากขึ้น เพิม่ขึ้น แข็งแรง และเยาวชนหางไกลยา หนวยงานอื่นๆ
 เสพติด

110 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพือ่ใหประชาชนไดหันมาออกก าลัง หมูที่ 6,10  -  - 200,000  - ประชาชนมีการออกก าลังกาย ประชาชนหมีสุขภาพรางกายที่ อบต./อบจ.
เยาวชนประจ าหมูบาน กายมากขึ้น เพิม่ขึ้น แข็งแรง และเยาวชนหางไกลยา หนวยงานอื่นๆ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



 เสพติด
111 กอสรางศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใหม เพือ่ใหชุมชนมีความพัฒนามากขึ้น หมูที่ 3 2,000,000 2,000,000 ชุมชนไดรับความพัฒนามากขึ้น เด็กๆไดรับการพัฒนาที่ดีขึ้น อบต/อบจ.

(ทางออกบานโนนไหม) หนวยงานอื่นๆ
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

112 กอสรางปูอมยาม อป.พร.ประ เพือ่ใหหมูบานมีปูอมยามที่คงทน หมูที่ 1-15 500,000 100,000 50,000 50,000 มีการกอสรางปูอมยามที่ได หมูบานมีปูอมยามที่ไดมาตรฐาน อบต/อบจ.

จ าหมูบาน มาตรฐาน มาตรฐาน ถาวร หนวยงานอื่นๆ

113 กอสรางถนนกั้นไฟปุา รอบปุา เพือ่ปูองกันไฟปุาไมใหไหมลุกลาม หมูที่ 8  - 100,000  -  - รอยละของไฟปุาไหมลุกลาม ปูองกันไฟปุาใหไหมลุกลาม อบต./อบจ.
ชุมชน ปุาบะโมก ใชชุมชนปุาบะโมก ลดลง 50% หนวยงานอื่นๆ

114 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหการสัญจรไป-มาได หมูที่ 1-15 500,000 300,000 ประชาชนไดรับความสะดวก ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับ อบต./อบจ.

ทุกเสนทางภายในหมูบาน รับความสะดวกและปลอด ในการสัญจรไป-มา ความสะดวกในการสัญญจร หนวยงานอื่นๆ

ภัยกับผูใชถนน
115 โครงการกอสรางหองน้ าสาธารณะ เพือ่ใหประชาชนที่ไดมาใชบริการ หมูที่ 10  - 50,000  - มีหองน้ าที่ถูกสุขลักษณะไว ประชาชนที่ไดมาใชบริการ อบต./อบจ.

พรอมเดินสายไฟ ศาลาประชาคม ไดรับความสะดวก บริการประชาชน ไดรับความสะดวก หนวยงานอื่นๆ

116 ถนนคอนกรีตเสนทาง เพือ่ประชาชนใชสัญจร หมู 1 100,000  - ประชาชนไมนอยกวารอย ประชาชนไดรับความสะดวก อบต./อบจ.

ไปวดัปุา ไป-มา มีความสะดวกและ ละ 90 ไดรับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ

ปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา
117 ขยายไหลทางในชุมชน เพือ่ประชาชนใชสัญจร หมูที่ 1 250,000 ประชาชนไมนอยกวารอย ประชาชนไดรับความสะดวก อบต./อบจ.

จากบานพอประสงค์วชิาถึง ไป-มา มีความสะดวกและ ละ 90 ไดรับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ
บานนางพันมณี ลิทรายมูล ปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา

118 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร SML เพือ่ใหมีสถานที่ในการจดั หมูที่ 2  - 100,000  -  - มีสถานที่ในการจดักิจกรรม ชุมชนมีศาลาที่ไดมาตรฐาน อบต./อบจ.

กิจกรรมตางภายในชุมชน ภายในชุมชน มั่นคงและสามารถเก็บรักษา หนวยงานอื่นๆ

และเก็บรักษาทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์น
119 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหการสัญจรไป-มาได หมูที่ 3 50,000  - ประชาชนไดรับความสะดวก ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับ อบต./อบจ.

จากคอนเกา-เมรุ รับความสะดวกและปลอด ในการสัญจรไป-มา ความสะดวกในการสัญญจร หนวยงานอื่นๆ

800 เมตร ภัยกับผูใชถนน
120 ถนนลาดยางจาก เพือ่ใหการสัญจรไป-มาได หมูที่ 3 500,000 500,000 ประชาชนไดรับความสะดวก ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับ อบต./อบจ.

โนนไหม-สิบเกาโปุง รับความสะดวกและปลอด ในการสัญจรไป-มา ความสะดวกในการสัญญจร หนวยงานอื่นๆ

5,000 เมตร ภัยกับผูใชถนน
121 ถนนลาดยางจาก เพือ่ใหการสัญจรไป-มาได หมูที่ 3 300,000  - ประชาชนไดรับความสะดวก ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับ อบต./อบจ.

โนนไหม-โนนมวง รับความสะดวกและปลอด ในการสัญจรไป-มา ความสะดวกในการสัญญจร หนวยงานอื่นๆ

3,000 เมตร ภัยกับผูใชถนน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



122 โครงการซอมแซมถนนเพือ่การ เพือ่ใหการสัญจรไป-มาได หมูที่ 3 300,000 300,000 300,000  - ประชาชนไดรับความสะดวก ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับ อบต./อบจ.

เกษตร รับความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ความสะดวกในการสัญญจร หนวยงานอื่นๆ

1.เสนโนนไหม-โนนสถียร กวาง
6 ม. ยาว 4,000 ม.
2.เสนโนนไหม-สิบเกาโปุง 
กวาง 8 ม. ยาว 3,000 ม.
3. เสนโนนไหม-หนองโก
กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม.
4.เสนโนนไหม-โนนมวง
กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม.

123 โครงการถนนลาดยางเสนโนน เพือ่ใหการสัญจรไป-มาได หมูที่ 3 300,000 300,000 300,000  - ประชาชนไดรับความสะดวก ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับ อบต./อบจ.

ไหม-โนนเสถียร ระยะทาง รับความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ความสะดวกในการสัญญจร หนวยงานอื่นๆ

4,000 ม.
โครงการถนนลาดยางเสนโนน
ไหม-หนองโก ระยะทาง
3,000 ม.

124 ถนนเพือ่การเกษตร โดยการ เพือ่ใหการสัญจรไป-มาได หมูที่ 6 750,000  -  -  - ประชาชนไดรับความสะดวก ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับ อบต./อบจ.

ลงหินคลุก รับความสะดวกและปลอด ในการสัญจรไป-มา ความสะดวกในการสัญญจร หนวยงานอื่นๆ

1.ตางค า-ตะเคียนทอง กวาง ภัยกับผูใชถนน
5 ม.ยาว 1,000 ม.
2.ตางค า-โนนผักหวาน กวาง
7 ม.ยาว 3,000 ม.
3.ตางค า-ภูพระ กวาง 4 ม.
ยาว 700 ม.
4.ตางค า-หนองกรุง กวาง 4 ม.
ยาว 900 ม.

125 ถนนคอนกรีตทับคอน เพือ่ใหผูที่สัญจรไป-มา หมูที่ 7 200,000 200,000 ประชาชนไมนอยกวารอย ผูที่สัญจรผาน ไป-มา อบต./อบจ.

กรีตหนาบาน ภายในหมูบานมีความ ละ 70 ไดรับความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ หนวยงานอื่นๆ

พอมนเทียน-พอเหมือน สะดวก ในการสัญจรไป-มา สัญจรไป-มา
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

126 กอสรางถนนคอนกรีตในหมูบาน เพือ่ใหการสัญจรไป-มาได หมูที่ 6 790,000  -  -  - ประชาชนไดรับความสะดวก ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับ อบต./อบจ.

1.ถนน คสล.บานนายประยรู รับความสะดวกและปลอด ในการสัญจรไป-มา ความสะดวกในการสัญญจร หนวยงานอื่นๆ

สอนโคตร กวาง 4 ม.ยาว100ม. ภัยกับผูใชถนน
2.ถนนคอนกรีตเสนบานนางแจม
เรียง บุญประคม กวาง 4ม. ยาว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



100 ม.
3.ถนนคอนกรีต บานนางกองแจม
ทุมหนู กวาง 4 ม.ยาว 80 ม.
4.ถนนคอนกรีตเสนบานนายบุญ
เสนานิคม กวาง 4 ม.ยาว150ม.
5.ถนนคอนกรีตเสนบานนาย
สมบูลย ์กลอนสลับ กวาง 4 ม.
ยาว 15 ม.
6.ถนนคอนกรีตเสนบานนายหมื่น
ดวงเกตุ กวาง 4 ม. ยาว 15 ม.

127 ขยายไหลทางรอบหมูบาน ขนาด เพือ่ใหผูที่สัญจรไป-มา หมูที่ 8,15  - 200,000  -  - ประชาชนไมนอยกวารอย ผูที่สัญจรผาน ไป-มา อบต./อบจ.

ขางละ 1.5 ม. ภายในหมูบานมีความ ละ 70 ไดรับความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ หนวยงานอื่นๆ

สะดวก ในการสัญจรไป-มา สัญจรไป-มา
128 โครงการขยายไหลทางเสนทาง เพือ่ใหผูที่สัญจรไป-มา หมูที่ 10  - 200,000  -  - ประชาชนไมนอยกวารอย ผูที่สัญจรผาน ไป-มา อบต./อบจ.

จากบานน.ส.ก าไร บุญสิมมา- ภายในหมูบานมีความ ละ 70 ไดรับความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ หนวยงานอื่นๆ

บานแมยวน โคงกระเรียน500ม. สะดวก ในการสัญจรไป-มา สัญจรไป-มา
129 โครงการกอสรางถนน คสล.รอบ เพือ่ใหผูที่สัญจรไป-มา หมูที่ 10  -  - 200,000  - ประชาชนไมนอยกวารอย ผูที่สัญจรผาน ไป-มา อบต./อบจ.

หมูบานกวาง 6 ม. ยาว5,00ม. ภายในหมูบานมีความ ละ 70 ไดรับความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ หนวยงานอื่นๆ

สะดวก ในการสัญจรไป-มา สัญจรไป-มา
130 โครงการซอมแซมถนนเพือ่การ เพือ่ใหผูที่สัญจรไป-มา หมูที่ 10  -  - 200,000  - ประชาชนไมนอยกวารอย ผูที่สัญจรผาน ไป-มา อบต./อบจ.

เกษตร โนนเปรมชัย-โนนงาม ภายในหมูบานมีความ ละ 70 ไดรับความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ หนวยงานอื่นๆ

กวาง 6 ม. ยาว 5,000 ม. สะดวก ในการสัญจรไป-มา สัญจรไป-มา

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

131 โครงการซอมแซมถนนเพือ่การ เพือ่ใหผูที่สัญจรไป-มา หมูที่ 10  -  - 200,000  - ประชาชนไมนอยกวารอย ผูที่สัญจรผาน ไป-มา อบต./อบจ.

เกษตร ส่ีแยกโนนงาม-หวยโจด ภายในหมูบานมีความ ละ 70 ไดรับความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ หนวยงานอื่นๆ

กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. สะดวก ในการสัญจรไป-มา สัญจรไป-มา
132 โครงการกอสราง คสล.บานพอ เพือ่ใหผูที่สัญจรไป-มา หมูที่ 10  -  - 200,000  - ประชาชนไมนอยกวารอย ผูที่สัญจรผาน ไป-มา อบต./อบจ.

กุล วกิาชะโล-สามแยกบานชาง ภายในหมูบานมีความ ละ 70 ไดรับความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ หนวยงานอื่นๆ

ต้ัม ทางออกหวยโจด สะดวก ในการสัญจรไป-มา สัญจรไป-มา
133 โครงการลงหินคลุกถนนเพือ่การ เพือ่ใหผูที่สัญจรไป-มา หมูที่ 10  -  - 200,000  - ประชาชนไมนอยกวารอย ผูที่สัญจรผาน ไป-มา อบต./อบจ.

เกษตรขานชางต้ัม-สามแยก ภายในหมูบานมีความ ละ 70 ไดรับความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ หนวยงานอื่นๆ

หวยโจด สะดวก ในการสัญจรไป-มา สัญจรไป-มา
134 ถนนคอนกรีต เสนโพธิ์อุดมถึง เพือ่ใหผูที่สัญจรไป-มา หมูที่ 12 100,000 ประชาชนไมนอยกวารอย ผูที่สัญจรผาน ไป-มา อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ลองกะลาม ระยะทาง 150 ม. ภายในหมูบานมีความ ละ 70 ไดรับความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ หนวยงานอื่นๆ

สะดวก ในการสัญจรไป-มา สัญจรไป-มา
135 โครงการกอสรางก าแพงวดั เพือ่ชวยบ ารุงพุทธศาสน หมูที่ 14  -  - พุทธศาสนสถานไดรับการ สภาพแวดลอมภายในวดัสวย อบต./อบจ.

สถาน บ ารุง งาม หนวยงานอื่นๆ

136 ซอมแซมถนนลาดยาง เพือ่ใหผูที่สัญจรไป-มา หมูที่ 13 100,000 100,000 ประชาชนไมนอยกวารอย ผูที่สัญจรผาน ไป-มา อบต./อบจ.

ภูพระ-นาอางทอง ภายในหมูบานมีความ ละ 70 ไดรับความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ หนวยงานอื่นๆ

สะดวก ในการสัญจรไป-มา สัญจรไป-มา
137 ถนนลาดยางเสน เพือ่ประชาชนใชสัญจร หมูที่ 14  -  - 500,000 500,000 ประชาชนไมนอยกวารอย ประชาชนไดรับความสะดวก อบต./อบจ.

โนนศิลา-นาเลิง ไป-มา มีความสะดวกและ ละ 90 ไดรับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ

ปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา
138 โต฿ะหนาขาว 10 ตัว เพือ่ใชจดัการในงานตางๆ หมู 13  -  - 100,000  - ประชาชนไดรับการบริการ ประชาชนในหมูบานมีโต฿ะ อบต./อบจ.

พรอมเกาอี้ 100 ตัว ของคนในชุมชน  ที่เพียงพอ และเกาอี้ใชอยางเพียงพอ หนวยงานอื่นๆ

139 เต฿น โต฿ะ เกาอี้ ไวบริการ เพือ่ใชจดัการในงานตางๆ หมู 11  -  - 100,000  - ประชาชนไดรับการบริการ ประชาชนในหมูบานมีโต฿ะ อบต./อบจ.

ในชุมชน ของคนในชุมชน ที่เพียงพอ และเกาอี้ใชอยางเพียงพอ หนวยงานอื่นๆ

140 เต฿น 2 ตัว โต฿ะ 3 ตัว เพือ่ใชจดัการในงานตางๆ หมูที่ 14  -  - 100,000  - ประชาชนไดรับการบริการ ประชาชนในหมูบานมีโต฿ะ อบต./อบจ.

เกาอี้ 100 ตัว ของคนในชุมชน ที่เพียงพอ และเกาอี้ใชอยางเพียงพอ หนวยงานอื่นๆ

141 ซอมแซมถนนในหมูบาน เพือ่ใหการสัญจรไป-มาได หมูที่ 11 200,000  - ประชาชนไดรับความสะดวก ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับ อบต./อบจ.

รับความสะดวกและปลอด ในการสัญจรไป-มา ความสะดวกในการสัญญจร หนวยงานอื่นๆ

ภัยกับผูใชถนน
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

142 ตอเติมศาลาประชาคม เพือ่ใหมีสถานที่ในการจดั หมูที่ 3 100,000  - มีสถานที่ในการจดักิจกรรม ชุมชนมีศาลาที่ไดมาตรฐาน อบต./อบจ.

โดยการกั้นแผงลวดเพือ่ กิจกรรมตางภายในชุมชน ภายในชุมชน มั่นคงและสามารถเก็บรักษา หนวยงานอื่นๆ

เก็บของ และเก็บรักษาทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์น
143 กอสรางฐานจดุบัง้ไฟถาวร เพือ่ใชในการจดับุญประเพณีบุญ หมูที่ 6  - 100000 มีการจดักิจกรรมบุญบัง้ไฟของ หมูบานมีฐานจดุบัง้ไฟที่ได อบต/อบจ.

บัง้ไฟของหมูบาน หมูบาน มาตรฐาน หนวยงานอื่นๆ

144 ถมที่สาธารณะขาง ศพด. เพือ่ใหศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีพืน้ที่ หมูที่ 7  -  - 100000 ศพด.มีพืน้ที่ใชสอยเพิม่ขึ้น เด็กๆมีพืน้ที่วิ่งเลนเพิม่มากขึ้น อบต./อบจ.
กวางมากขึ้น หนวยงานอื่นๆ

145 ตอเติมศาลา SML พรอมท า เพือ่ใหมีสถานที่ในการจดั หมูที่ 14 50,000  -  -  - มีสถานที่ในการจดักิจกรรม ชุมชนมีศาลาที่ไดมาตรฐาน อบต./อบจ.

รางน้ า กิจกรรมตางภายในชุมชน ภายในชุมชน มั่นคงและสามารถเก็บรักษา หนวยงานอื่นๆ

และเก็บรักษาทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์น
146 ขยายไฟฟูาแรงต่ าภายในต า เพือ่ใหประชาชนในต าบลโนนเมือง หมูที่ 1-15 100,000 100,000 ประชากรไดรับสาธารณูปโภค ราษฎรมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึงและ อบต./อบจ.

บลโนนเมือง มีไฟฟูาใชอยางเพียงพอ ครบทุกครัวเรือน มีสาธารณูปโภคใชอยางเพียงพอ หนวยงานอื่นๆ
147 ไฟฟูาเพือ่การเกษตร สาย เพือ่ใหเกษตรกรไดรับความสะ หมูที่ 1  -  - 200,000 200,000 ประชากรไดรับสาธารณูปโภค ราษฎรมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึงและ อบต./อบจ.

โนนเมือง-โนนสวรรค์ ระยะ ดวกสะบายในการท าการเกษตร ครบทุกครัวเรือน มีสาธารณูปโภคใชอยางเพียงพอ หนวยงานอื่น
ทาง 1.5 กม.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



148 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหประชาชนในต าบลโนนเมือง หมูที่ 1  -  -  - 250,000 ประชากรไดรับสาธารณูปโภค ราษฎรมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึงและ อบต./อบจ.
นาแมกอง-บานโนนงาม มีไฟฟูาใชอยางเพียงพอ ครบทุกครัวเรือน มีสาธารณูปโภคใชอยางเพียงพอ หนวยงานอื่น
ระยะทางรวม 3 กม.

149 ไฟฟูาแสงสวาง 1 จดุ บานพอ เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 2   - 8,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนไดรับความปลอดภัย อบต./อบจ.
สุรินทร์ ไสยประเสริฐ สะดวกมากขึ้น ในตอนกลางคืนลดลง 50% ในชีวติและทรัพยสิ์น หนวยงานอื่นๆ

150 ขยายไฟฟูาเพือ่การเกษตร 4สาย เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 2  -  - 500,000 500,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนไดรับความปลอดภัย อบต./อบจ.
1.เสนวดัปุาสันติธรรมไปทางบาน สะดวกมากขึ้น ในตอนกลางคืนลดลง 50% ในชีวติและทรัพยสิ์น หนวยงานอื่นๆ
หวยไร ระยะทาง 2 กม.
2.เสนโนนมวง-โนนเมือง 
ระยะทาง 4 กม.
3.เสนโนนมวง-หวยโจด 
ระยะทาง 4 กม.
เสนโนนมวง-โนนงาม
ระยะทาง 4 กม.

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

151 ไฟฟูาแสงสวางขางวดั- แยก เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 2   - 250,000 250,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนไดรับความปลอดภัย อบต./อบจ.
หวยไร สะดวกมากขึ้น ในตอนกลางคืนลดลง 50% ในชีวติและทรัพยสิ์น หนวยงานอื่นๆ

142 ขยายเขตไฟฟูาโนนไหม-โนน เพือ่ใหชุมชนมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึง หมูที่ 3 200,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนที่ไดรับความ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค อบต/อบจ.
เสถียร-สิบเกาโปุง ในชุมชน เดือกรอนลดลง 200 ครัวเรือน ที่ดีขึ้นและไดรับความสะดวกสะ หนวยงานอื่นๆ

บายมากขึ้น

153 ไฟฟูาแสงสวางภายในหมูบาน เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 6  -  - 80,000  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนไดรับความปลอดภัย อบต./อบจ.
10 จดุ สะดวกมากขึ้น ในตอนกลางคืนลดลง 50% ในชีวติและทรัพยสิ์น หนวยงานอื่นๆ

154 ไฟฟูาเพือ่การเกษตรนาพอโฮม เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 7  -  -  - 200,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
ถึงนาพอสนาน 2,500 เมตร สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน
155 ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงเพือ่การ เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 8 100,000  -  -  - จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.

เกษตร โนนผักหวาน-ตางค า สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

156 ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงเพือ่การ เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 8 100,000  -  -  - จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
เกษตร โนนผักหวาน-ตะเคียนทอง สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

157 ขยายไฟฟูาแรงต่ าภายในหมู เพือ่เพิม่ระบบสาธารณูปโภค หมูที่ 3 300,000 100,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค อบต/อบจ.
บาน 2 จดุ ใหมีประสิทธภิาพและเพือ่ให สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ ที่ดีขึ้นและไดรับความสะดวกสะ หนวยงานอื่นๆ
1.บานนายบรรจบ - บาน ประชาชนไดรับความสะดวก 50 ครัวเรือน บายมากขึ้น
นางทองปาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



2.บานนายสมหมาย กันสา - 
บานนายอาง ทวญีาต

158 ไฟฟูาแสงสวางภายในหมูบาน เพือ่เพิม่ระบบสาธารณูปโภค หมูที่ 3  - - 112,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค อบต/อบจ.
15 จดุ ใหมีประสิทธภิาพและเพือ่ให สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ ที่ดีขึ้นและไดรับความสะดวกสะ หนวยงานอื่นๆ

ประชาชนไดรับความสะดวก  50 ครัวเรือน บายมากขึ้น
159 ขยายเขตไฟฟูาภายในหมูบาน เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 6  -  - 100,000  - จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.

และนอกเขตหมูบาน สะดวกในการสัญจร และไดรับ  สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

160 ยายเสาไฟฟูาบานนายศักด์ิชัย เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 6  -  -  - 320,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
บุญเพ็ง 8 ตน สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน
161 โครงการไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 7  -  - 100,000  - จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.

บานพอโฮม เบาทอง-พอสมาน สะดวกในการสัญจร และไดรับ  สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
เบาทอง ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

162 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 9  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
บานมอเล้ียวถึงบะโมก ระยะทาง สะดวกในการสัญจร และไดรับ  สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
200 ม. ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

163 ติดต้ังหมอแปลงไฟฟูา เพือ่ใหชุมชนมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึง หมูที่ 3,14,9 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชนที่ไดรับความ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค อบต/อบจ.
ในชุมชน เดือดรอนลดลง 200 ครัวเรือน ที่ดีขึ้นและไดรับความสะดวกสะ หนวยงานอื่นๆ

บายมากขึ้น
164 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพือ่ใหการสัญจรไป-มา ไดรับความ หมูที่ 4  - - 200,000 200,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ผูที่สัญจรผานไป-มาไดรับความ อบต/อบจ.

สายโนนศิลา-โนนมวง สะดวกมากขึ้น ในตอนกลางคืนลดลง 50% สะดวก และไดรับความปลอดภัย หนวยงานอื่นๆ
ในชีวติและทรัพยสิ์น

165 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 6  -  -  - 250,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
บานตางค า - โนนผักหวาน สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

166 ยายเสาไฟฟูาแรงต่ าจากบานพอ เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 6  -  - 100,000  - จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
ศักด์ิชัย บุญเพ็ง  นายจา บุญประ สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
เสริฐ ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

167 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 6  -  - 200,000  - จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
บานตางค า-ตะเคียนทอง สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

168 ไฟฟูาแสงสวางจากศาลา เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 8  -  - 16,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ประชาคม-บานนางหนอย ธกิากัน สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
2 จดุ ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

169 ไฟฟูาเพือ่การเกษตรบานโนนผัก ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 8  -  - 100,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
หวาน-ตะเคียนทอง 2,000 ม. ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

170 ไฟฟูาแสงสวางภายในชุมชน เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 7   - 80,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
ขยาย 10 จดุ สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

171 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 7  -  - 250,000 250,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
จากบานพอนิคม -นาพอสม โมลา สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

172 ไฟฟูาเพือ่การเกษตร รร.บานภูพระ เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 7  -  - 150,000  - จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
ถึงนาแมค่ า ศรีไพร สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

173 ไฟฟูาเพือ่การเกษตร เสนบาน เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 7  -  - 150,000  - จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
พอประทาย และนาแมไล ชัยวงศ์ สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
 ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

174 ขยายเขตไฟฟูาภูพระ-นาอางทอง เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 7  -  - 200,000  - จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

175 โครงการไฟฟูาแสงสวาง ภูพระ- เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 7  -  -  - 100,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
โนนผักหวาน สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

176 โครงการไฟฟูาแสงสวาง ภูพระ- เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 7  - 200,000  -  - จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
มอเล้ียว 10 จดุ สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

177 ไฟฟูาแสงสวาง 10 จดุ ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 10  - 80,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ

178 โครงการไฟฟูาแสงสวางบานแม ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 7  -  -  - 250,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
สวา เวยีนเปฺะ-บานพอแสน พูพวก ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ

179 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจากบาน เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 8  -  - 250,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
บานพอค าตัน สงบเงียบ - ขาง สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
วดัปุามอเลียว ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

180 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าโนนผัก เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 8  -  - 200,000 จ านวนประชาชนที่มีระบบ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
หวาน-ภูพระ (เสา 4 ตน) สะดวกในการสัญจร และไดรับ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพ การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร 50 ครัวเรือน

181 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ ารอบหมูบาน ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 10  - 100,000  -  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
และเพิม่ไฟสองสวางทุกเสาไฟ ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ
บานพอบุญ วกิาสโล

182 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 10 200,000  - 200,000  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
โนนเปรมชัย-โนนเมือง-โนนงาม ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ
ยาว 3000 ม.

183 โครงการไฟฟูาแสงสวางภายใน ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 10  -  - 80,000  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
หมูบาน 10 จดุ ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ

184
โครงการไฟฟูาแรงสูงเพือ่การ ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 5,13 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
เกษตรพรอมหมอแปลง ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ

185 โครงการไฟฟูาแรงต่ าเพือ่การ 100,000 100,000 100,000 100,000
เกษตรพรอมหมอแปลง

186 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 11 200,000  -  -  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
1.สายโนนสงวน ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ
2. สายโนนโนนไหม

187 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 11 150,000  -  -  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
โนนชัยศรี-โนนสวรรค์ 1.5 กม. ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ

188 ไฟฟูาเพือ่การเกษตร ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 11 200,000  -  -  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
1.บานนายบุญหลาย ชุมแวงวาปี ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ
ถึงนางปนัดดา ศึกสงคราม

189 ขยายไฟฟูาเพือ่การเกษตรใน ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความ หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ เกษตรกรมีความปลอดภัยในชีวติ อบต./อบจ.
เขตต าบลโนนเมือง ปลอดภัยในการเดินทางและ ในตอนกลางคืนลดลง 50% และทรัพยสิ์น หนวยงานอื่นๆ

เกษตรกรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรตอนกลางคืน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

190 ไฟฟูาแรงต่ าในหมูบาน ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 11 500,000  -  -  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
1.จากสามแยกบานนางบุญชู ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ
นารินทร์-สามแยกบึงผลาญชัย
2.จากบานพอหนูจนี หลวงจนัทร์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ถึงฐานจดุบัง้ไฟลาน
3.จากส่ีแยกบานนายรัดดา
ดวงค าบุตร-บานนายประดิษฐ์
บุญมี

191 ขยายเขตไฟฟูา ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 12 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
1.ดานตะวนัออกของวดัถึง ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ
สระน้ าโรงเรียน ระยะทาง
 100 ม.
2. บานโนนชัยศรีถึงบานฝายหิน
ระยะทาง 2 กม.
3.บานโนนชัยศรีถึงบานโนน
สวรรค์ระยะทาง 2 กม.
4.บานโนนชัยศรีถึงบานโนนงาม
ระยะทาง 2 กม.

192 ไฟฟูาแสงสวางภายในหมูบาน เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 15 100,000  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
1.เสนบานแมอุไร - พอสุรินทร์ สะดวกในการสัญจร และไดรับ ในตอนกลางคืนลดลง 50% การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
2.ชุมชนบานนอยปุายคูา ความปลอดภัยในการสัญจร

193 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความปลอด หมูที่ 13 100,000  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการเกษตร อบต./อบจ.
บานนาอางทอง -ภูพระ ระยะทาง ภัยในการเดินทางตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนลดลง 50% และมีการท าการเกษตรเพิม่ขึ้น หนวยงานอื่นๆ
2 กม.

194 ไฟฟูาแสงสวาง เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมู 13 100,000  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
นาอางทอง-ภูพระ สะดวกในการสัญจร และไดรับ ในตอนกลางคืนลดลง 50% การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

195 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า โนนศิลา- ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความ หมูที่ 14  -  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการ อบต./อบจ.
หวยไร ระยะทาง 1 กม. ปลอดภัยในการเดินทางตอน ในตอนกลางคืนลดลง 50% เกษตรและมีการท าการเกษตร หนวยงานอื่นๆ

กลางคืน เพิม่ขึ้น
196 ขยายเขตไฟฟูา โนนศิลาเหนือ- ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความ หมูที่ 14  -  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการ อบต./อบจ.

นาเลิง  ระยะทาง 4,000 เมตร ปลอดภัยในการเดินทางตอน ในตอนกลางคืนลดลง 50% เกษตรและมีการท าการเกษตร หนวยงานอื่นๆ
กลางคืน เพิม่ขึ้น

197 โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน ผูที่ใชรถใชถนนไดรับความ หมูที่ 14 80,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีไฟฟูาใชในการ อบต./อบจ.
หมูบาน 10 จดุ ปลอดภัยในการเดินทางตอน ในตอนกลางคืนลดลง 50% เกษตรและมีการท าการเกษตร หนวยงานอื่นๆ

กลางคืน เพิม่ขึ้น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



198 ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงจากบาน เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 15 200,000  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
โนนผักหวานใต- บานตางค า สะดวกในการสัญจร และไดรับ ในตอนกลางคืนลดลง 50% การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร
199 ขยายเขตไฟฟูาบานนายพุฒ เพือ่เพิม่ระบบสาธารณูปโภค หมูที่ 15 200,000  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.

เดชชัยภูม-ิวดัปุาภูกระโจม ใหมีประสิทธภิาพและเพือ่ให ในตอนกลางคืนลดลง 50% การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
ระยะทาง 1,000 เมตร ประชาชนไดรับความสะดวก

200 ไฟฟูาเพือ่การเกษตร สายโนน เพือ่ใหประชาชนมีคุณภาพชีวติ หมูที่ 3 150,000  - ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค อบต/อบจ.
ไหม-โนนเสถียร ระยะทาง ที่ดีขึ้น ที่ดีขึ้นและไดรับความสะดวกสะ หนวยงานอื่นๆ
4,000 เมตร,โนนไหม-สิบเกา บายมากขึ้น
โปุง ระยะทาง 1,500 เมตร

201 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 7 100,000  - 200,000 200,000 มีการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
1.เสนภูพระ-โนนสวรรค์ สะดวกในการสัญจร และไดรับ เกษตร จ านวน 3 สาย การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
2.เสนทางภูพระ-นาอางทาง ความปลอดภัยในการสัญจร
3.นาพอโฮม - นาพอสนาน

202 ไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่เพิม่ระบบสาธารณูปโภค หมูที่ 2  -  - 200,000 200,000 มีระบบสาธารณูปโภคที่มีประ ประชาชนในพืน้ที่มีคุณภาพชีวติ อบต./อบจ.
สายโนนมวง-หวยไร 4,000 ม. ใหมีประสิทธภิาพและเพือ่ให สิทธภิาพ ระยะทาง 8,000 เมตรที่ดีขึ้นและไดรับความสะดวกสะ หนวยงานอื่นๆ
สายโนนมวง-โนนงาม 4,000 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก บายมากขึ้น

203 ไฟฟูาเพือ่การเกษตรพรอมหมอ เพือ่ใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวติ หมูที่ 5  -  - 300,000 300,000 เกษตรกรมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ประชาชนที่สัญจรไปมาในตอน อบต/อบจ.

แปลงไฟฟูาสายโนนสงา- ที่ดีขึ้น กลางคืนไดรับความปลอดภัยมาก หนวยงานอื่นๆ

โนนสวรรค์ 
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

204 ขยายไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหเกษตรกรไดรับความสะ หมูที่ 8   - 100,000 100,000 มีการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ เกษตรกรสามารถท าการเกษตร อบต./อบจ.
จดุนานายอวน จารีต ดวกสะบายในการท าการเกษตร เกษตร 1 สาย ไดหลายรูปแบบมากขึ้น หนวยงานอื่นๆ

205 ขยายไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 9 100,000  - มีการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
1.มอเล้ียว-ภูพระระยะ 300 ม. สะดวกในการสัญจร และไดรับ เกษตร 2 สาย ระยะทาง 450 การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ
2.มอเล้ียว-ซ าขอนแกน 150 ม. ความปลอดภัยในการสัญจร เมตร

206 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหเกษตรกรไดรับความสะ หมูที่ 10  -  - 100,000 100,000 มีการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ เกษตรกรสามารถท าการเกษตร อบต./อบจ.
1.โนนเปรมชัย-โนนงาม ดวกสะบายในการท าการเกษตร เกษตร 2 สาย ไดหลายรูปแบบมากขึ้น หนวยงานอื่นๆ
2.โนนเปรมชัย-โนนเมือง

207 ขยายไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหเกษตรกรไดรับความสะ หมูที่ 11 100,000  - มีการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ เกษตรกรสามารถท าการเกษตร อบต./อบจ.
1.สายวดัดอนปูตุา 400 เมตร ดวกสะบายในการท าการเกษตร เกษตร 2 สาย ไดหลายรูปแบบมากขึ้น หนวยงานอื่นๆ
2.สายทางออกโนนสงวน

208 ขยายไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหเกษตรกรไดรับความสะ หมูที่ 12 -  - มีการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ เกษตรกรสามารถท าการเกษตร อบต./อบจ.
1.จากบานพออุดร - โนนสวรรค์ ดวกสะบายในการท าการเกษตร เกษตร 2 สาย ไดหลายรูปแบบมากขึ้น หนวยงานอื่นๆ
2.โนนชัยศรี - โนนงาม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



209 ขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหระบบสาธารณูปโภคไดมี หมูที่ 15  -  - มีการขยายไฟฟูาเพือ่การเกษตร ประชาชนในพืน้ที่มีคุณภาพชีวติ อบต./อบจ.
สามแยกตะเคียนทอง 1 กม. ความพัฒนามากขึ้น ระยะทาง 5,000 เมตร เป็นอยูที่ดีขึ้น หนวยงานอื่นๆ

210 ขยายเขตไฟฟูาแสงสวาง 5 จดุ เพือ่ใหผูที่สัญจรไปมาไดรับความ หมูที่ 15 400,000  - รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ราษฎรไดรับความสะดวกใน อบต./อบจ.
ขางวดัศาลาประชามงคล สะดวกในการสัญจร และไดรับ ในตอนกลางคืนลดลง 50% การสัญจรไปมาตอนกลางคืน หนวยงานอื่นๆ

ความปลอดภัยในการสัญจร
211 ไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ใหระบบสาธารณูปโภคไดมี หมูที่ 15 100,000  - มีการขยายไฟฟูาเพือ่การเกษตร ประชาชนในพืน้ที่มีคุณภาพชีวติ อบต./อบจ.

1.นาพอสุวฒัน์ โคตรนาม- ความพัฒนามากขึ้น จ านวน 3 สาย เป็นอยูที่ดีขึ้น หนวยงานอื่นๆ
ตางค า
2.นาพอสุวฒัน์ โคตรนาม - 
โคกกรุงตะเคียนทอง
3.นาพอใจ-นาแมพูพอส าราญ

212 ไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ประชาชนใชสัญจร หมู 1  -  - 100,000 ประชาชนไมนอยกวารอย ประชาชนไดรับความสะดวก อบต./อบจ.

เสนโนนเมือง-โนนงาม ไป-มา มีความสะดวกและ ละ 90 ไดรับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร หนวยงานอื่นๆ

ปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

213 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ เพือ่ใหระบบสาธารณูปโภคไดมี หมูที่ 14 100,000  - มีการขยายไฟฟูาเพือ่การเกษตร ประชาชนในพืน้ที่มีคุณภาพชีวติ อบต./อบจ.
เกษตร 8 สาย ความพัฒนามากขึ้น ระยะทาง 5,000 เมตร เป็นอยูที่ดีขึ้น หนวยงานอื่นๆ
1.เสนโนนศิลาเหนือ-นาเลิง
2.เสนมิยาซาวา-สามแยกหวยไร
3.เสนหนองแสง-เริงกรุง
4.บานผูใหญสมบัติ-นานางหนูจนี
กองจนัทร์ดี
5.นานายสังวาลย-์นานายประ
เสริฐ แสนบัว
6.นานายสังวาลย-์นานายออน
ศรี โคตรโสภา
7.นานายแวง-แยกวดัปุาเทพ
มงคล
8.นานายประมวล-สามแยก
หนองแสง

214 ขยายไฟฟูาเพือ่การเกษตร เกษตรกรมีไฟฟูาใชทั่วถึง หมูที่ 3  -  - 200000 ประชากรไดรับสาธารณูปโภค ประชาชนมีไฟฟูาใชอยาง อบต./อบจ.

โนนไหม-โนนเสถียร ทุกครัวเรือน ครบทุกครัวเรือน เพียงพอ หนวยงานอื่นๆ

1,000 เมตร
215 ไฟฟูาแสงสวางตามถนน เพือ่ใหการสัญจรไป-มาได หมูที่ 3   -  - 100000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนไดรับความปลอด อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



25 จดุ รับความสะดวกมากขึ้น ในตอนกลางคืนลดลง 50% ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น หนวยงานอื่นๆ

216 ขยายไฟฟูาเพือ่การเกษตร เกษตรกรมีไฟฟูาใชทั่วถึง หมูที่ 3  -  -  - 200000 ประชากรไดรับสาธารณูปโภค ประชาชนมีไฟฟูาใชอยาง อบต./อบจ.

โนนไหม-สิบเกาโปุง ทุกครัวเรือน ครบทุกครัวเรือน เพียงพอ หนวยงานอื่นๆ

1,000 เมตร
217 ติดต้ังแผงโซลาเซล40จดุ เพือ่ลดคาใชจายดานพลัง หมูที่ 3 100,000  -  -  - การใชพลังงานไฟฟูาลดลง ลดรายจายดานพลังงาน อบต./อบจ.

งานไฟฟูา หนวยงานอื่นๆ

218 ขยายไฟฟูาแรงต่ า เพือ่ลดความเส่ียงในการ หมูที่ 7 200,000 200,000 รอยละของการเกิด ประชาชนไดรับความ อบต./อบจ.

ภูพระ-มอเล้ียว สัญจรไป-มา ในตอน อุบัติเหตุในตอนกลางคืน ปลอดภัยในชีวติและ หนวยงานอื่นๆ

กลางคืน ลดลง 50% ทรัพยสิ์น

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

219 ไฟฟูาเพือ่การเกษตร เพือ่ระบบสาธารณูปโภค หมูที่ 7 100,000  - ประชากรไดรับสาธารณู- ประชาชนมีไฟฟูาใชยางทั่วถึง อบต./อบจ.

ภูพระ-นาอางทอง ใหมีประสิทธภิาพและให ปโภคครบทุกครัวเรือน และมีสาธารณูปโภคใชอยาง หนวยงานอื่นๆ

ประชาชนมีความสะดวก เพียงพอ
220 ไฟฟูาแสงสวางในชุมชน เพือ่ลดความเส่ียงในการ หมูที่ 1-15 400,000 200,000 รอยละของการเกิด ประชาชนไดรับความ อบต./อบจ.

สัญจรไป-มา ในตอน อุบัติเหตุในตอนกลางคืน ปลอดภัยในชีวติและ หนวยงานอื่นๆ

กลางคืน ลดลง 50% ทรัพยสิ์น
3.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 เสริมสรางศักยภาพบุคลากร สนับสนุนทุนการศึกษาแก ศพด.ภายในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรมีทักษะในการสอน มีทักษะที่มีประสิทธภิาพใน อบต.
ผูดูแลเด็ก บุคลากรผูดูแลเด็กเพือ่เพิม่ โนนเมือง เพิม่ขึ้นและน ามาปรับใชใน การสอนและเขาใจพัฒนาการ

ทักษะในการสอน การสอนเด็กปฐมวยั เด็กปฐมวยั
2 โครงการอบรมใหความรูผู เพือ่ใหผูปกครองมีความรูเบือ้งตน ศพด.ภายในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูปกครองมีความรูในการเล้ียง ผูปกครองเขาใจในการอบรมเล้ียง

ปกครองเด็กในศพด. ในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน ดูบุตรหลาน ดูบุตรหลาน มีทักษะในการ
สงเสริมพัฒนาการแกเด็ก

3 จดัซ้ือกลอง CCTV ศพด. เพือ่ตรวจสอบความปลอดภัย ศพด.ภายในต าบล 100,000 50,000 เด็กกอนวยัเรียนมีความปลอดภัย ศพด.เพิม่ความปลอดภัยในชีวติ อบต.
โนนเมือง ในชีวติและทรัพยสิ์นของ ศพด. โนนเมือง และทรัพยสิ์น

4 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศภายใน เพือ่ใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี มีสุขภาพ ศพด.ภายในต าบล 100,000 100,000 เคร่ืองปรับอากาศ ศพด.โนนเมือง เด็กมีพัฒนาการที่สมวยั อบต.
ศพด. จติและสุขภาพรางกายที่แข็งแรง โนนเมือง

5 โครงการรวมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่งายตอการบริหารจดัการภาย ศพด.ภายในต าบล 40,000  -  -  - ศพด.มีระบบการบริหารจดั ท าใหศพด.มีศักยภาพในการ อบต.
ที่อยูในโซนเดียวกัน ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่อยูในพืน้ที่ การที่ดี การบริหารจดัการที่ดี  การจดั

ใกลเคียง กิจกรรมที่เกิดประสิทธภิาพสูงสุด
6 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ ศพด.ภายในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการสนับสนุนกิจกรรม ศพด. กิจกรรมที่เขารวมบรรลุตามเปูา อบต.

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเพือ่สงเสริม พัฒนาเด็กเล็กในดานการศึกษา โนนเมือง ในดานตางๆเพิม่ขึ้น หมายที่ต้ังไว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ
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การศึกษา
7 สนับสนุนส่ือการเรียน เพือ่ใหมีวสัดุอุปกรณ์ในการ ศพด.ภายในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กๆมีอุปกรณ์ประกอบการ เด็กเล็กมีส่ือการเรียนการสอน อบต.

การสอนอุปกรณ์เคร่ืองใช เรียนประกอบการเรียนตาม โนนเมือง เรียนเพิม่ขึ้น ตามพัฒนาการของเด็กและ
เด็กเล็ก/โต฿ะเกาอี้ส าหรับเด็ก พัฒนาการเด็ก อุปกรณ์เคร่ืองใชถูกสุขลักษณะ

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

8 ตอเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ปรับ เพือ่ใหมีอาคารเรียนและสนาม ศพด.ภายในต าบล 100,000 50,000 50,000 50,000 ศพด.มีอาคารเรียนและสนามที่ มีอาคารและสนามเด็กเลนใหกับ อบต.
ปรุงภูมิทัศน์ภายใน ศพด. เด็กเลนที่ไดมาตรฐาน โนนเมือง ไดมาตรฐาน เด็กที่มีมาตรฐาน

9 จดักิจกรรมในวนัส าคัญ เพือ่ใหชุมชนไดมีสวนรวมกับ ศพด.ภายในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 มีกิจกรรมรวมกับเด็กปฐมวยั เด็กมีคุณภาพชีวติที่ดีชุมชนให อบต.
เพือ่ใหชุมชนมีสวนรวมใน ศพด.(เด็กกอนวยัเรียน) โนนเมือง ความส าคัญตอเด็ก,เด็กไดรับการ
กิจกรรม เชนวนัเด็ก ฯลฯ ดูแลเอาใจใส สรางความอบอุน

10 ตรวจสุขภาพเด็กและให เพือ่ใหเด็กกอนวยัเรียนไดมี ศพด.ภายในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เด็กๆมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อบต.
บริการเด็กภายใน ศพด. สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง โนนเมือง

11 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหเด็ก เพือ่ใหเด็กกอนวยัเรียนไดมี ศพด.ภายในต าบล 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เด็กๆ ไดรับการบริโภคนมที่ เด็กๆไดรับอาหารเสริม(นม)ไวด่ืม อบต.
นักเรียนและเด็กกอนวยั (นม) บริโภค และ ร.ร.ในเขตต าบล พอเพียง อยางทั่วถึง 

12 อุดหนุนอาหารกลางวนั เพือ่ใหเด็กๆไดมี ศพด.ภายในต าบล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กๆมีอาหารกลางวนัที่เพียง เด็กกอนวยัเรียนมี อบต.
อาหารกลางวนัไวบริโภค และ ร.ร.ในเขตต าบล พอตอความตองการ อาหารกลางวนัอุปโภคบริโภค

13 จดัหาส่ือการเรียนการ เพือ่ใหเด็กนักเรียนไดมีอุปกรณ์ ศพด.ภายในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กไดรับอุปกรณืการเรียนที่ เด็กไดมีอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณ อบต.
สอนตามหลักสูตรพืน้ฐาน การเรียนที่ไดมาตรฐานตาม และ ร.ร.ในเขตต าบล ไดมาตรฐานตามระเบียบกระ ภาพไดมาตรฐานไวใชในการ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร ทรวงศึกษาธกิาร ศึกษา
14 ฝึกอบรมเสริมความรูดานอาชีพ เพือ่เด็กนักเรียนมีความรูใน เด็กนักเรียนภายใน 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กไดรับการฝึกอบรมในดาน เด็กไดมีวชิาชีพติดตัวเพือ่ไว อบต.

ใหแกนักเรียนชวงปิดเรียน ดานอาชีพเพิม่ขึ้น ต าบลโนนเมือง อาชีพเพิม่ขึ้น ประกอบอาชีพ
15 จดัอบรมการพัฒนา (IQ-EQ) สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบ ศพด.ภายในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการสนับสนุนงบประมาณใน บุคลากรมีทักษะความสามารถใน อบต.

เด็กปฐมวยั รมบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนาผูเรียน
16 โครงการจดัอบรมผูปกครอง เพือ่ใหผูปกครองไดมีสวนรวมใน ศพด. 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจดักิจกรรมรวมระหวาง ไดส่ือที่หลากหลายมาใชในการ อบต./อบจ.

ในการท าส่ือทองถิ่นส าหรับเด็ก การจดัหาส่ือส าหรับเด็ก วดัสามัคคีธรรม ผูปกครองและเด็ก จดัประสบการณ์ใหกับเด็ก หนวยงานอื่น
17 สนับสนุนทุนการศึกษา เพือ่มอบทุนการศึกษาใหแก ร.ร.ในเขตบริการ 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กยากจนไดรับการชวยเหลือ นักเรียนที่เรียนดีมีทุนศึกษาใน อบต.

เด็กนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน ต.โนนเมือง ดานทุนการศึกษา การศึกษาตอ
18 สงเสริมสนับสนุนกีฬา เพือ่สรางความสามัคคีและ ร.ร.ในเขตบริการ 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใน นักเรียนมีความสามัคคีกันและมี อบต.

ภายในโรงเรียนและ สรางเสริมสุขภาพ ต.โนนเมือง โรงเรียน สุขภาพที่แข็งแรง
ระหวางโรงเรียน

19 ฝึกอบรมเสริมความรูดาน เพือ่ใหนักเรียนนักศึกษามี ร.ร.ในเขตบริการ 20,000 20,000 20,000 20,000 นักศึกษามีทักษะดานอาชีพ นักเรียนนักศึกษามีพัฒนาการดาน อบต.
อาชีพใหแกนักเรียน ทักษะในดานอาชีพ ต.โนนเมือง สามารถน าไปประกอบอาชีพ อาชีพหลากหลายดานเพือ่น าไป
นักศึกษา เพือ่เป็นรายไดเสริม ประกอบวชิาชีพได

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

20 โครงการทัศนศึกษาดูงานเพือ่ เพือ่ใหบุคลากรไดรับความรูและ ผดด.ในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรไดรับความรูและน าไป บุคลากรมีความรูและประสบการณ์ อบต.
เพิม่ประสิทธภิาพในการสอน ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน โนนเมือง ใชในการเรียนการสอน ใหมๆน ามาปรับใชในการพัฒนา

ศูนยฯ์
21 จดัซ้ือเคร่ืองเลนสนาม เด็กๆไดมีเคร่ืองเพือ่ความสนุก ศพด.ภายในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 มีเคร่ืองเลนสนามใน ศพด. เด็กๆราเริงและสงเสริมพัฒนาการ อบต.

สนานและเป็นการสงเสริม ทุกศูนย์ ไดเร็วขึ้น
พัฒนาการของเด็ก

22 โครงการปรับปรุงตอเติม เพือ่ใหเด็กมีสนามเด็กเลนที่ได ศพด. 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีพืน้ที่ที่ เด็กมีเคร่ืองเลนเสริมประสบการณ์ อบต.
สนามเด็กเลน มาตรฐาน เพือ่สงเสริมพัฒนาการ โนนเปรมชัย ปลอดภัย เพียงพอตอจ านวนเด็ก

แกเด็ก
23 โครงการเยาวชนไทยหางไกล 1.เพือ่ใหเยาวชนในสถานศึกษาตระ ร.ร.บานภูพระ 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของการแพรระบาดของ 1.เยาวชนในหมูบานมีภูมิคุมกัน อบต.

ยาเสพติด หนักถึงพิษภัยของเยาเสพติด โนนผักหวาน ยาเสพติดลดลง 70% และตอตานยาเสพติด
2.เพือ่ใหเยาวชนไดมีการจดักิจกรรม 2.โรงเรียนบานภูพระโนนผัก
เฝูาระวงัการแพรระบาดของยาเสพ หวานเป็นโรงเรียนสีขาว
ติดในสถานศึกษา 3.ชุมชนบานภูพระ บานโนนผัก
3.เพือ่เสริมสรางเครือขายปูองกัน หวานและบานมอเล้ียวเป็นชุมชน
การแพรระบาดของยาเสพติด ปลอดยาเสพติด

24 โครงการเด็กวยัใสใสใจสุขภาพ 1.เพือ่ใหเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ร.ร.บานภูพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนในต าบลมี 1.เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและ อบต.
และชุมชนออกก าลังกาย เป็นประจ า โนนผักหวาน สุขภาพรางกายที่แข็งแรงทุก ชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกาย
สม่ าเสมอ คน และจติใจ
2.เพือ่จดัการแขงขันกีฬาส าหรับ 2.โรงเรียนและชุมชนมีทีมนัก
เยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน กีฬาเขารวมแขงขันในระดับที่สูง

25 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 1.เพือ่ใหนักเรียนชั้น ม.2-ม.3 และ ร.ร.บานภูพระ 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กที่ไมไดศึกษาตอมาอาชีพ 1.เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและ อบต.
ส าหรับนักเรียนและเยาวชนที่ เยาวชนที่ออกนอกระบบโรงเรียน โนนผักหวาน ประกอบในการเล้ียงชีพ ชุมชนมีรายไดระหวางเรียนและ
ดอยโอกาส (การท าอิฐประสาน (กลุมเด็กนักเรียนที่ออกกลางคัน) เป็นการสรางอาชีพหลังจบการ
การซอมเคร่ืองยนต์เล็ก และ มีอาชีพ มีรายไดตามศักยภาพของ ศึกษาภาคบังคับ
ชางไฟฟูาในบาน) ตนเอง 2.ลดจ านวนนักเรียนที่ออกกลาง

คันเนื่องจากไมมีทุนในการศึกษา

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

26 โครงการปรับโครงสรางศูนย์ เพือ่ตอเติมปรับปรุงอาคารเรียนให ศพด.  -  -  - 200,000 ศพด.มีอาคารเรียนที่ไดมาตรฐาน อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง อบต./อบจ.
พัฒนาเด็กเล็กบานโนนเปรมชัย ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย โนนเปรมชัย เพียงพอในการใชสอย หนวยงานอื่น

ตอเด็กนักเรียน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



27 โครงการกอสรางหองน้ าส า เพือ่จดัท าหองน้ าส าหรับเด็ก ศพด. - -  - 100,000 มีการกอสรางหองน้ าส าหรับ เด็กมีหองน้ าที่เหมาะส าหรับเด็ก อบต./อบจ.
หรับเด็ก วดัสามัคคีธรรม เด็ก และเพียงพอ หนวยงานอื่น

28 โครงการตอเติมปรับปรุง เพือ่ตอเติมปรับปรุงอาคารเรียนให ศพด. - -  - 100,000 ศพด.มีอาคารเรียนที่ไดมาตรฐาน อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง อบต./อบจ.
อาคารเรียน ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย วดัสามัคคีธรรม เพียงพอในการใชสอย หนวยงานอื่น

ตอเด็กนักเรียน
29 โครงการจดัท าโรงเรือนเกษตร เพือ่ใหเด็กสามารถปลูพืชผักสวน ศพด. - - 100,000  - มีพืน้ที่ในการเรียนรรูดาน เด็กสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง อบต./อบจ.

ส าหรับเด็กปฐมวยั ครัวและรักษาดวยตัวเอง วดัอัมพวนาราม เกษตรแกเด็กปฐมวยั จากประสบการณ์จริง หนวยงานอื่น
30 โครงการสงเสริมศักยภาพครู เพือ่พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ศพด. 50,000 50,000 50,000 50,000 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผัดูแลเด็กและบุคลกรทางการ อบต./อบจ.

ผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการ ทางการศึกษาใหมีความรู ความ ต าบลโนนเมือง มีความรูความสามารถในการ ศึกษามีความรูในการจดักิจกรรม หนวยงานอื่น
ศึกษา สามารถในการขัดประสบการณ์ จดัประสบการณ์ที่ดี ที่ดีขึ้น

31 โครงการตอเติมหลังคาศูนย์ เพือ่ให ศพด. มีหลังคาที่มั่นคง ศพด.โนนเมือง 80,000  -  -  - ศพด.มีการกอสรางหลังคา ศพด. มีอาคารที่มั่นคงแข็งแรง อบต./อบจ.
พัฒนาเด็กเล็ก ถาวร ในการพัฒนา ศพด. หลังคาที่กันน้ าล่ัวและซึม หนวยงานอื่น

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ใหเด็กมีสนามเด็กเลนเหมาะสมศพด.บานโนนผักหวาน 30,000 -  -  - เด็กศพด.บานภูพระมีเคร่ือง เด็กไดรับการพัฒนาการทั้งกลาม อบต./อบจ.
ภายในศพด.บานโนนผักหวาน ในการเสริมพัฒนาการ เลนที่ไดมาตรฐาน เนื้อมัดเล็กและมัดใหญ หนวยงานอื่น

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ใหเด็กมีสนามเด็กเลนเหมาะสม ศพด.บานภูพระ  - - 50,000  - เด็กศพด.บานภูพระมีเคร่ือง เด็กไดรับการพัฒนาการทั้งกลาม อบต./อบจ.
ภายในศพด.บานภูพระ ในการเสริมพัฒนาการ เลนที่ไดมาตรฐาน เนื้อมัดเล็กและมัดใหญ หนวยงานอื่น

34 โครงการตอเติม/จดัท า/ปรับ เพือ่ตอเติมบริเวณดานขางอาคาร ศพด. 70,000 - มีการตอเติมอาคาร ศพด. เด็กมีพืน้ที่ในการประกอบกิจ อบต./อบจ.
ปรุงอาคารเรียนและอาคาร เพือ่ปูพืน้กระเบือ้งดานขางอาคาร บานภูพระ กรรมเพิม่มากขึ้น หนวยงานอื่น
ประกอบการ/ร้ัวศพด./หองน้ า

35 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเลน เพือ่ใหเด็กมีสนามเด็กเลนเหมาะสม ศพด.บานภูพระ 300,000  - เด็กศพด.บานภูพระมีเคร่ือง เด็กไดรับการพัฒนาการทั้งกลาม อบต./อบจ.
เสริมประสบการณ์ และไดมาตรฐาน มีสภาพที่เอื้อ เลนที่ไดมาตรฐาน เนื้อมัดเล็กและมัดใหญ หนวยงานอื่น

ตอการพัฒนาการ
36 โครงการศึกษาดูงานในประ เพือ่เปิดโอกาสใหนักเรียนไดเห็น ร.ร.ในต าบลโนนเมือง 100,000 100,000  -  - มีกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานใน เด็กๆไดเห็นมองโลกกวางไกล อบต./อบจ.

เทศกลุมอาเซ่ียน โลกกวาง วฒันาธรรมตางประเทศ และชุมชน ต.โนนเมือง กลุมประเทศอาเซ่ียน และมีพัฒนาในการเรียนที่ดียิง่ขึ้น หนวยงานอื่น
เพือ่ใหน ามาปรับใชในการเรียน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

37 ผลิตส่ือและนวตักรรม 1.เพือ่จดัหาวสัดุที่จะน า 1.ครูและนักเรียน 30,000  - 30,000  - 1.ครูและนักเรียนชั้นป.1- 1.ครูและนักเรียน มีวสัดุ ร.ร.บานโนน
การเรียนรู มาผลิตส่ือ นวตักรรม สามารถประดิษฐ์ ป.6 จ านวน 126 คน ที่จะน ามาผลิตส่ือนวตักรรม ไหมโนนศิลา

การเรียนรูใหมีคุณภาพ และพัฒนาส่ือ ไดเขารวมโครงการ การเรียนรู ประกอบการ
และน าไปใชในการจดั นวตักรรมการเรียน 2.ครูรอยละ 90 มีความ จดักิจกรรมตามนโยบาย
กิจกรรม"ลดเวลาเรียน รูไดอยางหลากหลาย สามารถในการจดัหาและ "ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู"
เพิม่เวลารู" 2.ครูสามารถใชส่ือ ผลิตส่ืใชเองได 2.ครูน าส่ือและนวตักรรม
2.เพือ่สงเสริมใหครูและ และเทคโนโลยทีี่ 3.นักเรียนรอยละ 100 การเรียนรูไปใชในการจดั
นักเรียนคิดคนสรางสรรค์ เหมาะสมมาบูรณา มีส่ือและนวตักรรมที่ กิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ประดิษฐ์ส่ือนวตักรรม การจดัการเรียนรู เหมาะแกการเรียนรู ใหกับนักเรียนตามนโยบาย
การเรียนรูไดอยาง 3.นักเรียนมีส่ือและ "ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู"
หลากหลาย นวตักรรมการเรียน 3.นักเรียนไดรับการพัฒนา
3.เพือ่สงเสริมครูใชส่ือ รูทันสมัยหลากหลาย ทั้งทางดานรางกาย อารมณ์
และเทคโนโลยทีี่เหมาะ เหมาะสม และน าไป สังคม และสติปัญญา
สมมาบูรณาการในการ ประยกุต์ใชในชีวติ 4.นักเรียนน าความรูไปใช
ในการจดัการเรียนรู ประจ าวนัได ในชีวติประจ าวนัได

38 โครงการปรับปรุงและตอเติม เพือ่ใหเด็กมีอาคารเรียนที่ปลอด ศพด.บานโนนผักหวาน - - 100,000 200,000 ศพด.มีอาคารเรียนที่ปลอดภัย ศพด.มีพืน้ที่ที่ปลอดภัยในการ อบต./อบจ.
อาคารเรียน ภัยในการจดักิจกรรมเสริม เสริมประสบการณ์การเรียนรู หนวยงานอื่น

ประสบการณ์ มีอาคารที่แข็งแรง
พืน้ที่อาคารที่เหมาะแกการ
จดัการเรียนรู

39 สงเสริมการใชภาษาอาเซ่ียน เพือ่เตรียมตัวชาวบานใหเขาสูประ ชุมชนต าบลโนนเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความพรอมเขาสู ประชาชนสามารถใชภาษาอังกฤษ อบต./อบจ.
ชาคมอาเซ่ียนอยางพรอมเพรียง ประชาคมอาเซ่ียนทุครัวเรือน ขึ้นพืน้ฐานกับนักทองเที่ยวได หนวยงานอื่น

40 สนับสนุนงานแขงขันทักษะทาง เพือ่จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู น าเสนอร.ร.ในต าบลโนนเมือง  - 100,000  -  - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ อบต./
วชิาการ ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากร ศึกษา ในสังสังกัดไดเขารวม ศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 4 โรงเรียน

ทางการศึกษาใหปรากฏแกสาธารณชน กิจกรรมโครงการ มีความคิดสรางสรรค์ ในต าบล
41 โครงการจดัซ้ือสปรอตไลท์ เพือ่ใหนักเรียนเลนกีฬาไดในตอน โรงเรียนภูพระ  -  - 50,000  - มีสปรอตไลท์ไวใชประโยชน์ นักเรียนเลนกีฬาไดในตอน โรงเรียนภูพระ

กลางคืน โนนผักหวาน กลางคืน โนนผักหวาน

3.3 สรา้งเสรมิสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 จดัหาอุปกรณ์กีฬาส าหรับเยาว เพือ่สงเสริมใหเยาวชนไดแสดง หมูที่ 1-15 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนมีความกลาแสดงออก เยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาและเยาวชน อบต.
ชน ออกในทางที่ถูกตอง ในทางที่ถูกตอง 90% ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์

2 โครงการคุมครองผูบริโภค เพือ่คุมครองผูบริโภค หมูที่ 1-15 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดรับการคุมครอง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ อบต.
ในการบริโภคทุกครัวเรือน บริโภค รพ.สต.

3 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน เพือ่ใหมีสุขภาพแข็งแรง หมูที่ 6 10,000 10,000 10,000 10,000 เพือ่ใหไดมาซ่ึงสุขภาพของ ประชาชนมีความแข็งแรง อบต./อบจ.

ประชาชน มีการออก ประชาชนในชุมชน มีความสามัคคี หนวยงานอื่นๆ

ก าลังกายรวมกัน
4 จดัอบรมเด็กนักเรียน เพือ่ใหเกิดความรู ความตระ ร.ร.ในต าบลโนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียนสามารถน า เด็กนักเรียนมีความรูความตระหนัก อบต/อบจ.

เกี่ยวกับภัยบนถนน หนัก ความเขาใจเกี่ยวกับ ความรูที่ไดรับไปปรับใช ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรหนวยงานอื่นๆ

กฎหมายจราจร มารยาท ในชีวติประจ าวนัได มารยาทในการขับขี่และรูจกัวธิกีาร
ในการขับขี่และรูจกั ปูองกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 

ตลอดจนวธิแีกปัญหาในขณะ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
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เกิดเหตุและหลังเกิดเหต
3.4 จัดระบบบรกิารทางการแพทย์ และสาธารณสุข

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สนับสนุนเวชภัณฑ์ยาและ เพือ่มีเวชภัณฑ์ยาประจ าศูนย์ BLS กูชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 มีเวชภัณฑ์ยาประจ าศูนย์ ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก อบต./อบจ.
เคร่ืองมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต าบลโนนเมือง ปลอดภัยใกลบาน รพ.สต.

2 อุดหนุน อสม.หมูบานตามโครง เพือ่ให อสม.มีก าลังใจในการให หมูที่ 1-15 225,000 225,000 225,000 225,000 อสม.ไดรับการอุดหนุนตาม อสม.ปฏบัติหนาที่ในการให อบต./อบจ.
การพัฒนางานสาธารณสุข บริการชุมชน โครงการ บริการอยางเต็มความสามารถ รพ.สต.

3 เบีย้ปฏิบัติงาน อสม, เพือ่เป็นขวญัก าลังใจในการ อสม.,อผส.,อพม., 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูปฏิบัติงานไดรับเบีย้ปฏิบัติ อสม,อปพร,อผส. อบต./อบจ.
 อผส.อพม.,อพมก.,อปพร. ปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัคร อพมก.,อปพร. ประจ า งานทุกคน มีคาตอบแทนสรางแรงจงูใจ รพ.สต.

ต าบลโนนเมือง ในการปฏิบัติหนาที่ดียิง่ขึ้น
4 โครงการฟืน้ฟูพัฒนาศักยภาพ เพือ่พัฒนาระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน ภายในต าบลโนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 การชวยเหลือทางการแพทย์ ประชาชนเขาถึงระบบบริการ อบต./อบจ.

ระบบบริการการแพทย ์ ใหมีประสิทธภิาพไดมาตรฐาน ฉุกเฉินมีความรวดเร็วขึ้น การแพทยฉ์ุกเฉิน และใหบริการ รพ.สต.
ฉุกเฉิน ประชาชนไดทันทวงที

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

5 โครงการเฝูาระวงัปูองกันและ อัตราเพิม่ของผูปุวยเบาหวาน หมูที่ 1-15 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการปุวยโรคเบาหวาน ประชาชนไมปุวยหรือปุวยลดลง อบต./อบจ.
แกไขปัญหาโรคเบาหวานและ รายใหมลดลงรอยละ 2 จากคา ลดลง 50% รพ.สต.
ความดันโลหิต มัธยฐาน 5 ปี ยอนหลัง

6 โครงการควบคุมปูองกัน ไมนอยกวารอยละ 90 ของครัว หมูที่ 1-15 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครัวเรือนทุกครัวเรือน ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นทารก อบต./อบจ.
ปัญหาการขาดสารไอโอดีน เรือนที่ใชเกลือเสริมไอโอดีนที่ บริโภคเกลือไอโอดีน ตรวจพบไอโอดีนตามเกณฑ์ รพ.สต.

มีคุณภาพ (ไอโอดีน>30ppm) มาตรฐาน
7 โครงการสงเสริมสุขภาพผู 1.เพือ่เฝูาระวงัการเจบ็ปุวยในผูสูง ชุมชนในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูสูงอายไุดรับการดูแลอยาง 1.มีผูสูงอายทุี่มีสุขภาพพึงประสงค์ อบต./อบจ.

สูงอายุ อายแุละสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โนนเมือง ใกลชิด เพิม่ขึ้น รพ.สต.
2.ผูสูงอาย ุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได

8 แผนงานโครงการปูองกัน เพือ่ปูองกันกอนการเกิดโรคเพือ่ หมูที่ 1-15 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของการเกิดโรคระบาด ชุมชนปลอดภัยจากโรคติดตอที่ อบต./อบจ.
โรคติดตอทั่วไปโรคอุบัติใหม/ ควบคุมโรคติดตอไมใหระบาด ในชุมชนลดลง 90% เป็นอันตรายตอสุขภาพ รพ.สต.
อุบัติซ้ า รุนแรงเชนโรคไขเลือดออก,โรค

ไขหวดั2011,โรคไขหวดันก
9 โครงการสรางเตาเผาขยะติด เพือ่ก าจดัขยะติดเชื้อซ่ึงเกิดจาก รพ.สต.โนนมวง 60,000 60,000 60,000 60,000 มีการกอสรางเตาเผาขยะติด ชุมชนปลอดภัยจากขยะติดเชื้อ อบต./อบจ.

เชื้อในสถานบริการ การใหบริการดานการแพทยใ์น รพ.สต.โนนสวรรค์ เชื้อในสถานบริการ ดานการแพทย์ รพ.สต.
สถานบริการสาธารณสุขเพือ่ให
ชุมชนปลอดภัยจากเชื้อโรคติดตอ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ เพือ่ใหการด าเนินงานของกองทุน ชุมชนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 กองทุนไดรับการพัฒนาอยาง กองทุนเกลือเสริมไอโอดีนไดรับ อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ
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กรรมการกองทุนเกลือเสริม เป็นไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิ โนนเมือง มีประสิทธภิาพ การพัฒนาอยางตอเนื่อง รพ.สต.
ไอโอดีน ภาพ

11 โครงการตรวจหาสารพิษใน เพือ่เฝูาระวงัการไดรับสารพิษใน ชุมชนในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรไดรับการตรวจหา เกษตรกรไดรับการเฝูาระวงัดาน อบต./อบจ.
เลือดเกษตรกร เกษตรกรและเพือ่ใหความรูเกี่ยวกับ โนนเมือง สารพิษและความรูเกี่ยวกับการ สุขภาพและอัตราการตรวจพบสาร รพ.สต.

การใชสารเคมีที่ถูกตอง ใชสารเคมีเพิม่ขึ้น 50% พิษในเลือดเกษตรกรลดลง
12 โครงการมะเร็งตับและมะเร็ง 1.เพือ่เฝูาระวงัปูองกันการเกิดโรค ชุมชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความเส่ียงของการเกิด 1.อัตราการเสียชีวติดวยโรคมะเร็ง อบต./อบจ.

ทอน้ าดี มะเร็งตับและลดอัตราการเสียชีวติ โนนเมือง โรคมะเร็งตับลดลง 50% ตับลดลง รพ.สต.
จากโรคมะเร็งตับ 2.ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคที่

ถูกตอง

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

13 โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก 1.เพือ่คนหาโรคมะเร็งระยะเร่ิมตน ชุมชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความเส่ียงในการเกิด 1.อัตราการเสียชีวติของสตรีไทย อบต./อบจ.
และมะเร็งเตานม 2.เพือ่ลดอัตราการเสียชีวติจากโรค โนนเมือง โรคมะเร็งลดลง 50% ดวยโรคมะเร็งลดลง รพ.สต.

มะเร็งเตานม 2.สตรีมีความรูในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพือ่สงเสริมการพัฒนา รพ.สต. ชุมชนในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 มีกิจกรรมการพัฒนา รพ.สต. 1.ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา อบต./อบจ.
คณะกรรมการพัฒนาหนวย แบบมีสวนรวม โนนเมือง รวมกับชุมชน 2.ชุมชนมีความรูสึกวาเป็นเจาของ รพ.สต.
บริการปฐมภูมิ 2.เพือ่สงเสริมการพัฒนาแบบบูรณา รพ.สต.

การในชุมชน
15 โครงการสายใยรัก อาสาสมัคร เพือ่สงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม ชุมชนในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กไดรับนมจากแมมากขึ้น 1.อัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมที่ อบต./อบจ.

นมแม และเพือ่สรางแกนน านมแมในชุมชน โนนเมือง รอยละ 50% ถูกตอง เพิม่ขึ้น รพ.สต.
16 โครงการสงเสริมปูองกันคนหา เพือ่พัฒนาการด าเนินงานควบคุม ชุมชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดความสเยงในการเกิดโรค เพิม่อัตราความส าเร็จในการรักษา อบต./อบจ.

วณัโรคในชุมชน วณัโรคตามกลยทุธ ์DOTS อยางมี โนนเมือง วณัโรคลดลงรอยละ 70% วณัโรคในผูปุวยวณัโรครายใหม รพ.สต.
คุณภาพ เสมหะพบเชื้อ

17 โครงการคนหาเรงรัดก าจดั เพือ่เรงรัดก าจดัโรคเร้ือนในต าบล ชุมชนในต าบล 15,000 15,000 15,000 15,000 มีกิจกรรมก าจดัโรคเรือนใน ต าบลโนนเมืองปลอดโรคเร้ือน อบต./อบจ.
โรคเร้ือน ปลอดโรคเร้ือน โนนเมือง ต าบลปลอดโรคเร้ือน อยางยัง่ยนื รพ.สต.

18 โครงการเพิม่ศักยภาพ อสม. เพือ่เพิม่ความรูดานสาธารณสุขให ชุมชนในต าบล 35,200 35,200 35,200 35,200 รอยละของ อสม.ไดรับความรู อสม.ไดรับการพัฒนาความรู อบต./อบจ.
ดานสาธารณสุขในชุมชน แก อสม.และเพือ่สงเสริมและพัฒนา โนนเมือง และน าไปใชในการปฏิบัติงาน ทักษะ ในการท างาน รพ.สต.

ศักยภาพ อสม.ในการปฏิบัติงาน เพิม่ขึ้น 50%
19 โครงการสงเสริมสุขภาพผู เพือ่ใหผูพิการเชื่อมั่นในคุณคาของ ชุมชนในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูพิการไดรับการเอาใจใสอยาง ผูพิการ/ผูดูแลผูพิการมีความรูและ อบต./อบจ.

พิการ/ทุพลภาพและดอยโอกาส ตนเองและคนหาและควบคุมโรค โนนเมือง ใกลชิด ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ รพ.สต.
20 โครงการเพือ่นวยัใสในต าบล เพือ่ใหวยัรุนในชุมชนไดมีความรู ชุมชนในต าบล 25,000 25,000 25,000 25,000 วยัรุนไดรับความรูเร่ืองเพศศึกษา วยัรุนในชุมชนมีความรูความเขาใจ อบต./อบจ.

เร่ืองเพศศึกษา,ยาเสพติด,เอดส์ อื่นๆ โนนเมือง ยาเสพติด และเอดส์ ทุกคน เกี่ยวกับเร่ืองเพศศึกษา โรคติดตอ รพ.สต.
ทางเพศสัมพันธ ์ฯลฯ มากขึ้น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



21 จดัซ้ือเคร่ืองพนละอองฝอย เพือ่ใชในการก าจดัยงุลายและแหลง 4 โซน ในต าบล 150,000 150,000 100,000 100,000 ลดความเส่ียงจากการเกิดโรคไข ชาวบานไดรับความเส่ียงลดลง อบต./อบจ.
ละเอียดแบบไฟฟูา เพาะพันธย์งุลายในหมูบาน โนนเมือง เลือดออกในชุมชน 70% จากการเป็นโรคไขเลือดออก รพ.สต.

22 โครงการแพทยแ์ผนไทยใสใจ 1.เพือ่ใหผูปุวยโรคเร้ือรังไดเขาถึง ชุมชนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผูปุวยโรคเร้ืองรังไดรับ 1.ลดอัตราการใชยาในผูปุวยโรค อบต./อบจ.
ผูปุวยโรคเร้ือรัง บริการแพทยแ์ผนไทย/แพทยท์าง โนนเมือง การรักษาที่ถูกตองรอยละ 70% เร้ือรังและผูปุวยโรคเร้ืองรัง รพ.สต.

เลือกและลดการใชยาในผูปุวยโรค สามารถใชชิวติอยูในสังคมปกติ
เร้ือรัง

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

23 โครงการขจดัโรคขาดสาร เพือ่ขจดัโรคขาดสารไอโอดีนที่สง ชุมชนในต าบล 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละของการเกิดโรคขาดสาร ชุมชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด อบต./อบจ.
ไอโอดีนในเด็กแรกเกิด ผลตอการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก โนนเมือง ไอโอดีนลดลงจ านวน 90% ขึ้นถาหากหญิงที่ต้ังครรภ์ไมบริโภค รพ.สต.

ในชุมชน เคร่ืองเสริมไอโอดีน
24 โครงการจดัซ้ือกระเปา 1.เพือ่ปูองกันรักษา บุคคลากรในหนวย 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดรับการรักษาเบือ้งตน เพือ่ ปูองกัน รักษา ประชาชน อบต.

และยาสามัญ เบือ้งตน งาน หมู 1-15 ไดอยางทันทวงที และบุคคลากรสวนทองถิ่น
ประจ าบาน 2.เพือ่ใหประชาชน

และบุคคลากรหนวยงาน
มียารักษาโรคปูองกัน
การเจบ็ปุวยฉุกเฉินในการ
จดักิจกรรมนอกสถานที่

25 โครงการเฝูาระวงัภาวะทุพ เพือ่เฝูาระวงัและติดตามทางโภชนา ชุมชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กไดรับการติดตามทางโภชนา เด็กกอนวยัเรียนที่เส่ียงตอการมี อบต./อบจ.
โภชนาการในเด็กกอนวยัเรียน การในกลุมเด็กวยัเรียนกอนเรียน โนนเมือง ทุกคน ภาวะทุพโภชนาการไดรับการเฝูา รพ.สต.

ที่เส่ียงตอการมีภาวะทุพโภชนาการ ระวงัและติดตามทางโภชนาการ
26 สมทบกองทุนหลัก เพือ่ใหประชาชนมีสุขภาวะ กองทุนหลักประกัน 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีสุขภาพดี ประชาชนไดรับการตรวจ อบต.

ประกันสุขภาพ ที่ดีปราศจากโรคภัย สุขภาพ สุขภาพ การปูองกันโรค 
ฟืน้ฟูและรักษา

27 โครงการปรับปรุงรถกูชีพกูภัย เพือ่ปรับปรุงรถกูชีพ ประชาชนที่ใชบริการ 100,000 100,000 100,000 100,000 รถกูชีพกูภัยมีสภาพพรอม 1.การบริการมีประสิทธภิาพ อบต.
ใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา พืน้ที่ต าบลโนนเมือง ใชงานไดอยางเต็มประสิทธภิาพ 2.ผูปุวยไดรับการดูแลปฐม

จ านวน 15 หมูบาน พยาบาลกอนถึงโรงพยาบาล
ไดอยางปลอดภัย

28 โครงการฝากครรภ์ 1. เพือ่ใหหญิงต้ังครรภ์ หญิงต้ังครรภ์ในเขต 25,000 25,000 25,000 25,000 1. หญิงต้ังครรภ์ไดรับการ 1. หญิงต้ังครรภ์ไดรับการ รพ.สต.
คุณภาพเล้ียงลูกฉลาด มาฝากครรภ์กอน 12 รับผิดชอบ ฝากครรภ์ 5 คร้ังคุณภาพ ฝากครรภ์คุณภาพ บานโนนมวง
ดวยนมแม สัปดาห์ และไดรับการดูแลที่ถูกตอง 2. หญิงหลังคลอดเล้ียงลูก 2. เล้ียงลูกดวยนมแม

2. เพือ่ใหเด็กที่เกิดมาทุกคนไดรับการ ดวยนมแมถึง 6 เดือน
สงเสริมการเล้ียงดูดวยนมแม

29 โครงการอบรมผูดูแลผู 1. เพือ่ใหผูปุวยจติเวชใน 1. ผูดูแลผูปุวยจติเวช 15,000 15,000 15,000 15,000 1. ผูปุวยจติเวชไดรับการดูแล 1. ญาติผูปุวยและอาสา รพ.สต.
ปุวยจติเวช ชุมชนไดรับการดูแล 2. อาสาสมัคร สมัครมีความรูความเขาใจ บานโนนมวง

2. ชุมชนมีสวนรวมในการ สาธารณสุข เกี่ยวกับการดูแล

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ดูแลผูปุวยจติเวช ผูปุวยจติเวชได
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

30 โครงการอบรมผูดูแลผู 1. เพือ่ใหผูปุวยระยะสุด 1. ญาติผูปุวย 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ผูปุวยติดเตียงระยะสุด 1. ผูปุวยระยะสุดทายไดรับ รพ.สต.
ปุวยระยะสุดทาย ทายไดรับการดูแล 2. อาสาสมัคร ทายไดรับการดูแล การดูแล บานโนนมวง

2. เพือ่ใหญาติและอาสาสมัคร สาธารณสุข 2. ญาติผูปุวย, อาสาสมัคร 2. ญาติและอาสาสมัคร
สาธารณสุขไดมีความรู ความเขาใจ สาธารณสุข มีสวนรวมและ สาธารณสุขสามารถดูแลผูปุวยได
ในการดูแลผูปุวยจติเวช มีทักษะในการดูแล

31 โครงการสงเสริม 1. เพือ่ใหผูสูงอายไุดรับ 1. แกนน า/กรรม 38,000 38,000 38,000 38,000 1. ผูสูงอายไุดรับการ 1. ผูสูงอายไุดรับการตรวจ รพ.สต.
สุขภาพและอบรม บริการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ การชมรมผูสูงอายุ ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ สุขภาพตามเกณฑ์ทุกคน บานโนนมวง
แกนน าผูสูงอายุ 2. เพือ่ใหผูสูงอายมุีความรูเกี่ยวกับการ2. อาสามัครดูแล 2. ผูสูงอายสุามารถดูแลตัวเองได

ดูแลสุขภาพและแกปัญหาดานสุขภาพ ผูสูงอายุ
ดวยตนเอง

32 โครงการเยาวชนวยัใส 1. เพือ่ใหเยาวชนมีความรู เยาวชนภายในต าบล 25,000 25,000 25,000 25,000 1. รอยละ 80 ของเยาว 1. เยาวชนมีความรู ความ รพ.สต.
หางไกลบุหร่ี, สุรา, ยาเสพติดและ  ความเขาใจพิษรายขงบุหร่ีและสุรา โนนเมือง ชนมีความรูความเขาใจ เขาใจ และเป็นแบบอยาง บานโนนมวง
การพนัน 2. เพือ่ใหเยาวชนสามารถดูแลและ สามารถดูแลตนเองให ในการลด ละ เลิก บุหร่ี

ปูองกันภัยจากพิษรายของบุหร่ี หางไกลจากพิษของบุหร่ีสุรา และสุราได
และสุราได 2. เยาวชนรูวธิปีูองกัน

หรือหลีกเล่ียงได
33 โครงการปรับเปล่ียน 1. เพือ่ใหประชาชนกลุมเส่ียงสามารถ กลุมเส่ียงที่มีคา 35,000 35,000 35,000 35,000 1. รอยละ 80 ของกลุม 1. กลุมเปูาหมายสามารถ รพ.สต.

พฤติกรรมสุขภาพ ลดน้ าหนักไดอยางถูกตองและเหมาะสมดัชนีมวลกายเกิน เปูาหมายที่สามารถลดน้ าหนักได ลดน้ าหนักและรอบเอวได บานโนนมวง
ลดภาวะอวน ลดพุง 2. ประชาชนกลุมเปูาหมาย มีความรู 2. รอยละ 100 ของกลุมเปูาหมาย2. กลุมเปูาหมายมีความรู
(DPAC)  ความเขาใจ ในการลดน้ าหนักไดถูกตง มีความรูความเขาใจ ในการลด ความเขาใจในการลดน้ า

น้ าหนัก หนักไดถูกตอง
34 โครงการประชาชน 1. เพือ่ใหประชาชนมี ประชาชนทั่วไป 20,000 20,000 20,000 20,000 1. รอยละ 100 มีความ 1. ประชาชนสามารถลด รพ.สต.

หวงใยใสใจสุขภาพ ความรู ความเขาใจใน รู ความเขาใจ ในการใช การใชยาปฏิชีวนะได บานโนนมวง
 การใชยาปฏิชีวนะ การใชยาปฏิชีวนะไดถูกตอง ยาปฏิชีวนะ 2. ประชาชนหันมาใชยา

สมุนไพรเพิม่มากขึ้น
35 โครงการปรับเปล่ียน 1. เพือ่ปรับพฤติกรรมผู ผูปุวยเบาหวาน/ 40,000 40,000 40,000 40,000 1. มีภาวะแทรกซอนจาก 1. กลุมปุวยมีภาวะแทรก รพ.สต.

พฤติกรรมในกลุมผู ปุวยไปในทางที่ดีขึ้น ความดันโลหิตสูง โรคเร้ือรัง (โรคไต) ลดลง ซอนลดลง บานโนนมวง
ปุวยเบาหวาน/ความ 2.เพือ่ใหผูปุวยมีความรูความเขาใจใน รอยละ 3 2. ผูปุวยปฏิบัติตัวได
ดันโลหิตสูง โรคที่เป็นอยูและปฏิบัติตัวไดถูกตอง ถูกตอง รูและเขาใจโรคที่เป็น

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

36 โครงการสงเสริมสุข 1. เพือ่สงเสริมและพัฒ 1. ประชาชนทั่วไป 10,000 10,000 10,000 10,000 1. รอละ 35 ผูปุวยนอก 1. ประชาชนทั่วไปไดรับ รพ.สต.
ภาพดวยการแพทย์ นาการรักษาดวยการ 2. ผูปุวยโรคเร้ือรัง ไดรับบริการดานการ บริการดานการแพทยแ์ผน บานโนนมวง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



แผนไทย แพทยแ์ผนไทยใหมี 3. หญิงหลังคลด แพทยแ์ผนไทย ไทยที่เพียงตอความตอง
ประสิทธภิาพ 2. รยละ 80 ของ การ
2. เพือ่สงเสริมการใช ประชาชนมีความรูดาน 2. มีการรักษาโดยใชสมุน
สมุนไพรและลดการใช การดูแลสุขภาพดวยสมุน ไพรเป็นสวนประกอบมาก
ยาแผนปัจจบุันในสถาน ไพรเบือ้งตน ขึ้น
บริการตรวจสุขภาพตาม

37 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กวยั 1. เพือ่ใหเด็กวยักอนเรียนไดรับการ เด็กที่มีอาย ุ9,18, 20,000 20,000 20,000 20,000 1. คนพบเด็กที่สงสัยพัฒนาการ 1. เด็กที่มีอาย ุ9, 18, รพ.สต.
กอนเรียน ตรวจพัฒนาการตามกลุม 30 และ 42 เดือน ลาชาไดอยางนอยรยละ 30 30 และ 42 เดือน ไดรับ บานโนนมวง

2. เพือ่คนหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลา ทุกคน 2. เด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชาได การตรวจพัฒนสกสรทุกคน
ชา รับการกระตุนพัฒนาการ 2. เด็กที่พบสงสัยพัฒนาการลาชา
3. เพือ่ใหเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชาได รอยละ 100 ไดรับการกระตุนพัฒนาการหรือ
รับการสงตอเพือ่กระตุนพัฒนาการทุก 3. เด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชาไดรับไดรับการสงตอทุกราย
ราย การติดตามเยีย่ม รอยละ 100

38 โครงการคัดกรองมะเร็งเตานมและ 1. เพือ่ใหสตรีอาย ุ30-60 ปี สตรีอาย ุ30-60  45,500 45,500 45,500 45,500 1. กลุมเปูาหมายไดรับ 1. กลุมเปูาหมายไดรับ รพ.สต.
มะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ ไดรับการตรวจคัดกรอง ปี การตรวจคักกรอง การตรวจคัดกรอง บานโนนมวง
 30-60ปี รอยละ 20  รอยละ 20
3.5 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ เพือ่ใหคณะผูบริหาร,พนักงาน, ผูบริหาร/สมาชิก 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุมเปูาหมายไดรับการพัฒนา การบริหารงานอยางมีประสิทธิ อบต./อบจ.
การบริหารงานและจดัศึกษา สมาชิกสภามีความรูมีทักษะในการ สภา/ผูน าชุมชน ในดานตางๆและน ากลับมาใช ภาพมีคุณธรรมและจริยธรรมและ หนวยงานอื่น
ดูงานโดยจดัอบรมคณะ ท างานเพิม่ขึ้นและไดมาตรฐาน ในการท างาน บุคลากรมีความรู ทักษะในการ
ผูบริหาร/พนักงาน /สมาชิกสภา พัฒนาทองถิ่น

2 จดัคายคุณธรรมเพือ่เยาวชน พัฒนาและสรางความสามัคคีใน เยาวชนต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมเปูาหมายไดรับการพัฒนาดานความสามัคคี และความปรองดอง อบต./อบจ.
ต าบลโนนเมือง เยาวชนต าบลโนนเมือง โนนเมือง จติใจ ปลูกจติส านึกใหเยาวชน ของคนในชุมชน หนวยงานอื่น

ชุมชนต าบลโนนเมือง

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

3 โครงการเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพือ่พัฒนาและเสริมสรางแนวความคิด -พนักงานสวนต าบล 80,000 80,000 80,000 80,000  -การเขารวมกิจกรรมโครงการเกินบุคลากรมีศักยภาพในการท างานและงานการเจา

พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางความสามัคคีของ  -ลูกจาง รอยละ 90 มีความสามัคคีภายในองค์กร หนาที่ อบต.

บุคลากรในองค์กร  -สมาชิกสภา อบต.
4 โครงการอบรมคุณธรรมและ  -สงเสริมจริยธรรมเพือ่ให  -พนักงานสวนต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000  -การเขารวมกิจกรรมโครงการเกินพนักงาน,ลูกจางมีความรับผิดชอบในงานการเจา

จริยธรรมพนักงานสวนต าบล พนักงานสวน,ลูกจางมีความ  -ลูกจาง รอยละ 90 การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม หนาที่ อบต.

ลูกจางและสมาชิกสภา อบต. รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่  -สมาชิกสภา อบต.  -ปฏิบัติหนาที่อยางมีจรรยาบรรณ
อยางเหมาะสม มากขึ้น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



 -เพือ่พัฒนาจติส านึก  -มีความรับผิดชอบตอหนาที่มาก
รับผิดชอบตอบานเมือง ขึ้น

5 โครงการจดัฝึกอบรมเชิง เพือ่ใหการปฏิบัติงานดวย อบต.โนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ กองคลัง/อบต.

ปฏิบัติการระบบบัญชี ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานระบบบัญชี ปฏิบัติงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-laas) (e-laas) เป็นไปดวยความถูก คอมพิวเตอร์สามารถด าเนิน คอมพิวเตอร์สามารถด าเนิน

ตองและสามารถใชงาน การในระบบไดอยางถูกตอง การในระบบไดอยางถูกตอง
ระบบได 100% และใชงานได 100% และใชงานได 100%

3.6 การพัฒนาเพ่ิมประสิทธภิาพในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เพือ่ใหประชาชนไดรับรูขอ หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร ประชาชนไดรับรูขอมูลขาว อบต./อบจ.
เชน ปูายประชาสัมพันธจ์ดุคัท มูลขาวสารตาง ๆ ที่รวดเร็ว สารตาง ๆ หนวยงานอื่น
เอาท,์แผนพับ , เสียงตามสาย

2 ซ้ือรถกระเชาไฟฟูา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการให 1 คัน 1,000,000  -  -  - ระบบไฟฟูาไดรับการซอมแซม เพือ่ใหการบริการประชาชนในต าบล อบต./อบจ.
บริหารประชาชน ที่รวดเร็วขึ้น โนนเมืองรวดเร็วทันใจและไดรับ หนวยงานอื่น

ความปลอดภัยแกบุคลากร
3 จดัหารถบริการทางการแพทย์ เพือ่ใชในการรับ-สงผูปุวยภายใน ต าบลโนนเมือง 200,000  -  -  - การบริการทางการแพทยม์ี ชาวบานในชุมชนมีรถใหบริการ อบต./อบจ.

ฉุกเฉิน ต าบลโนนเมือง ความรวดเร็วขึ้น รวดเร็วขึ้นท าใหไดรับความปลอด หนวยงานอื่น
ภัยมากขึ้น

4 การติดต้ังเคร่ืองหมาย เพือ่เพิม่ความปลอดภัยใน หมูที่ 1-15 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดรับความปลอดภัย ประชาชนและผูใชเสนทาง อบต./อบจ.
จราจร/สัญญาณไฟตามส่ีแยก การขับขี่ยวดยานภายในต าบล ในการขับขี่ยวดยานรอยละ 50% ไดรับความปลอดภัย หนวยงานอื่น
และติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

5 จดัซ้ือโต฿ะประชุมสภา สภาองค์การบริหารสวนต าบลไดมี ส านักงาน อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 สภาองค์การบริหารสวนต าบลไดมสีภาองค์การบริหารสวนต าบลไดมี อบต./อบจ.
ชุดโต฿ะประชุมสภาที่ไดมาตรฐาน ชุดโต฿ะประชุมสภาที่ไดมาตรฐาน ชุดโต฿ะประชุมสภาที่ไดมาตรฐาน หนวยงานอื่น

และเพียงพอกับสมาชิก
6 โครงการปรับปรุงคุณภาพ เพือ่ปรับปรุงพัฒนาระบบกรอง ชุมชนในต าบล 100,000  - 100,000  - มีการพัฒนาระบบกรองน้ าด่ืม มีน้ าด่ืมที่สะอาดเพือ่บริการให อบต./อบจ.

ระบบโรงกรองน้ าด่ืม อบต. น้ าด่ืม อยางมีประสิทธภิาพ ประชาชนในต าบล หนวยงานอื่น
7 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี เพือ่ใหระบบแผนที่ภาษีมี อบต.โนนเมือง 100,000 50,000  -  - การจดัเก็บขอมูลภาษีมีความถูก เพือ่ท าใหระบบขอมูลแผนที่ กองคลัง/อบต.

ความถูกตองแมนย า ตองแมนย า ภาษีของ อบต.โนนเมืองมีความ
ถูกตองและเพิม่ประสิทธภิาพใน
การจดัเก็บขอมูล

8 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใหมีครุภัณฑ์เพียงพอใน อบต.โนนเมือง 100,000 150,000 150,000 150,000 มีครุภัณฑ์เพียงพอในการใช การปฏิบัติงานการคลังมีความ กองคลัง/อบต.

การใชงาน งาน สะดวกคลองตัวและการจดัเก็บ
ขอมูลมีประสิทธภิาพมากขึ้น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



9 ซ้ือเคร่ืองถายเอกสาร/เชาเคร่ือง เพือ่ใหเพียงพอตอการใชงาน อบต.โนนเมือง 120,000 120,000 120,000 120,000 มีครุภัณฑ์เพียงพอในการใช การปฏิบัติงานการคลังมีความ อบต./อบจ.
ถายเอกสาร งาน สะดวกคลองตัวและการจดัเก็บ หนวยงานอื่น

ขอมูลมีประสิทธภิาพมากขึ้น
10 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่ใหเพียงพอตอการใชงาน อบต.โนนเมือง 100000 100000 100000 100000 มีครุภัณฑ์เพียงพอในการใช การปฏิบัติงานการคลังมีความ อบต./อบจ.

งาน สะดวกคลองตัวและการจดัเก็บ หนวยงานอื่น
ขอมูลมีประสิทธภิาพมากขึ้น

11 ปรับปรุงตอเติมอาคารส านักงาน เพือ่ใหส านักงานเป็นสัดสวน และสะดวกอบต.โนนเมือง 200,000 200,000 100,000 100,000 ประชาชนที่มารับบริการไดรับ ส านักงานมีความเป็นระเบียบ เป็น อบต./อบจ.
อบต.โนนเมือง แกประชาชนที่มารับบริการ ความสะดวกสบายมากยิง่ขึ้น สัดสวน และประชาชนที่มารับ หนวยงานอื่น

บริการไดรับความสะดวก
13 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พรอมเคร่ือง เพือ่ใหเพียงพอตอการใชงาน อบต.โนนเมือง 150000 150000 150000 150000 มีครุภัณฑ์เพียงพอในการใช การปฏิบัติงานการคลังมีความ อบต./อบจ.

ปร้ินเตอร์ ส าหรับหนวยกการ งาน สะดวกคลองตัวและการจดัเก็บ หนวยงานอื่น
แพทยฉ์ุกเฉิน ขอมูลมีประสิทธภิาพมากขึ้น
3.7 พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 คายอบรมเด็ก / เยาวชนหางไกล เพือ่ใหเด็กและเยาวชนไดรูถึง ภายในต าบลโนนเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเยาวชนรูถึงพิษภัยยาเสพติด เด็กและเยาวชนหางไกลจากยา อบต./อบจ.
ยาเสพติด พิษภัยอันรายแรงของยาเสพติด ลดลงถึง 70% เสพติด หนวยงานอื่น

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

2 สงเสริมกีฬาตานยาเสพติด  - เพือ่ใหประชาชนไดใชเวลา หมูที่ 1-15 150,000 150,000 150,000 150,000 ลดปัญหาการเพิม่ของยาเสพ ประชาชนในชุมชนสุขภาพแข็ง อบต./อบจ.
วางใหเกิดประโยชน์ ติดลดลง 70% แรงและปราศจากยาเสพติด หนวยงานอื่น
 - เพือ่หลีกเล่ียงยาเสพติด

3 กอสรางลานกีฬาตานยาเสพ  - เพือ่ใหประชาชนไดใชเวลา สามแยกวดัปุา 200,000 200000 200000 200000 ลดปัญหาการเพิม่ของยาเสพ ประชาชนในชุมชนสุขภาพแข็ง อบต./อบจ.
ติด วางใหเกิดประโยชน์ สุขส าราญและภายใน ติดลดลง 70% แรงและปราศจากยาเสพติด หนวยงานอื่น

 - เพือ่หลีกเล่ียงยาเสพติด หมูที่ 1-15 ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
4 โครงการ 1 ใจใหธรรมะ เอา เพือ่เป็นการปลูกจติส านึกใหเยาวชนภายในต าบลโนนเมือง 50,000 30,000 30,000 30,000 ลดปัญหาการเพิม่ของยาเสพ เยาวชนหันมาใสใจการปฏิบัติ อบต./อบจ.

ชนะยาเสพติด หันมาใสใจการปฏิบัติธรรม เพือ่ให ติดลดลง 70% ธรรมมากขึ้น หนวยงานอื่น
หางไกลยาเสพติด

5 โครงการปลอดเหลา งานบุญ เพือ่สรางเสริมวฒันธรรมที่ดีแกชุม ต าบลโนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในชุมชนมีการปลูก ชุมชนต าบลโนนเมืองเป็นชุมชน อบต./อบจ.
งานบวช งานบุญกระฐิน งาน ชนในต าบล ฝังวฒันธรรมที่ดีถึง 50% ตนแบบในการงดด่ืมสุรา หนวยงานอื่น
ฌาปนกิจศพ ฯ

6 โครงการคิดดี ท าดี วยัใสหางไกล เพือ่สงเสริมทักษะชีวติและปูองกัน นักเรียนโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนโรงเรียนบานโนนเมือง นักเรียนมีทักษะปฏิเสธส่ิงเสพติด โรงเรียนบาน
ยาเสพติด การแพรระบาดของส่ิงเสพติดในกลม บานโนนเมือง ปลอดภัยจากยาเสพติด 100% ของมึนเมา โนนเมือง

เยาวชน
7 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด เพือ่ใหเด็กและเยาวชนไดรูถึง นักเรียนโรงเรียน 40,000 50000 50000 50000 เด็กเยาวชนรูถึงพิษภัยยาเสพติด เด็กและเยาวชนหางไกลจากยา โรงเรียนบาน

ในสถานศึกษาและชุมชน พิษภัยอันรายแรงของยาเสพติด บานโนนไหมโนนศิลา ลดลงถึง 70% เสพติด โนนไหมโนนศิลา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



3.8  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตร ีคนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริมดูแลสุขภาพการ เพือ่ใหผูสูงอายมุีสุขภาพราง หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายมุีสุขภาพรางกายที่ ผูสูงอายรูุจกัดูแลรักษาสุขภาพ อบต.
ออกก าลังกายของผูสูงอายุ กายแข็งแรง แข็งแรง ตัวเองใหแข็งแรง
และกีฬาพืน้บาน

2 จดัสวสัดิการผูสูงอายแุละ เพือ่ผูสูงอายมุีกิจกรรมรวมกัน หมูที่ 1-15 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการจดักิจกรรมรวมกันกับ ผูสูงอายมุีขวญัและก าลังใจ อบต.
ตรวจสุขภาพส าหรับผูสูงอายุ เพือ่สรางความอบอุนและ ผูสูงอายุ สอ./รพ.

สรางความเสมอภาค พมจ.
3 แวนสายตาส าหรับกลุมแม เพือ่ใหผูสูงอายแุละกลุมแม หมูที่ 1-15 40,000  - กลุมแมบานและคนชรามีแวน ผูสูงอายแุละกลุมแมบานไดมีแวน อบต.

บานและคนชรา บานไดใชแวนตาท ากิจกรรม สายตาในการท ากิจกรรม สายตาใชในการท ากิจกรรมตาง ๆ

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

4 จดัต้ังชมรมผูสูงอายแุละชมรม เพือ่ใหทราบวาผูสูงอายมุี หมูที่ 1-15 100,000  - มีการจดัต้ังกองทุนและสวสัดิ ผูสูงอายรูุสึกวาไมถูกทอดทิ้ง อบต.
ฌาปนกิจสงเคราะห์และกอง จ านวนเทาไหรในเขตรับผิดชอบ การส าหรับผูสูงอายุ สรางขวญัก าลังใจใหผูสูงอายุ
ทุนสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ เมื่อเสียชีวติจะไดมีทุนท าศพ

5 จดัเบีย้ยงัชีพใหผูสูงอายุ เพือ่ใหผูสูงอายผูุพิการ และผูติดเชื้อ หมูที่ 1-15 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผูสูงอาย ุผูพิการและผูติดเชื้อได ผูสูงอาย ุผูพิการ และผูติดเชื้อ อบต./อบจ.
ผูพิการ และผูติดเชื้อ ใชเป็นคาใชจายประจ าวนั รับเบีย้ทุกคน มีคาใชจายในการยงัชีพ หนวยงานอื่นๆ

6 ฟันปลอมส าหรับผูสูงอายุ เพือ่ใหผูสูงอายมุีฟันในการ หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายมุีฟันปลอมในการรับ ผูสูงอายมุีฑัณตสุขอนามัยที่ดี อบต.
และรถเข็นผูพิการ/สามลอโยก รับประทานอาหาร ประทานอาหาร มีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาชุมชน

7 จดัต้ังสภาเด็กและเยาวชน  - เพือ่ใหเด็กและเยาวชนมี เด็กและเยาวชน 200,000 200,000 200,000 200,000 มีกิจกรรมส าหรับเด็กและ เยาวชนมีศักยภาพในการรับรู อบต.
ระดับต าบล คายอบรม การรวมกลุมแลกเปล่ียนความ ภายในต าบลโนนเมือง เยาวชนท ารวมกัน ขอมูลปัญหาของทองถิ่นเพือ่ (สสว. 6)
สิทธเิด็ก รูและแกไขปัญหารวมกัน การพัฒนาในอนาคต

8 สงเสริมอาชีพคนพิการ เพือ่ใหคนพิการมีอาชีพที่ ภายในต าบลโนนเมือง 20,000 20,000 20,000 20,000 คนพิการมีอาชีพเสริม ผูพิการชวยเหลือตัวเองไดและไม อบต. , สสว. 6
แนนอนมีรายไดชวยตนเอง คิดวาตนเองสรางภาระใหสังคม เครือขาย พ.ม.

9 สงเคราะห์ผูดอยโอกาส สรางโอกาสใหกับผูดอยโอกาส ภายในต าบลโนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูดอยโอกาสไดรับสวสัดิการ ผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ อบต. /อบจ.
เชนเบีย้ยงัชีพคนพิการฯลฯ ตางๆ ทัดเทียมผูอื่นในสังคม หนวยงานอื่นๆ
สนับสนุนชวยเหลือผูประ ผูประสบภัยมีคุณภาพชีวติที่ดี
สบภัยธรรมชาติ และมีขวญัก าลังใจ

10 จดัซ้ือเคร่ืองหมกันหนาว เพือ่ใหผูประสบภัยหนาวที่ หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูประสบภัยหนาวไดรับผาหม ประชาชนมีเคร่ืองหมกันหนาว อบต./อบจ.
ขาดแคลนไดมีเคร่ืองกันหนาวใช ในการกันหนาว ใชในฤดูหนาว หนวยงานอื่นๆ

11 อบรม อผส.ภายในต าบลโนน เพือ่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ อผส.ประจ าต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูสูงอายไุดรับการดีแลที่ดีและ เป็นการเพิม่ขวญัและก าลังใจให อบต.
เมือง ชีวติของผูสูงอายใุนสังคม โนนเมือง ใกลชิดมากขึ้น กับผูสูงอายใุนสังคม

12 โครงการใหความรูดูแลกัน เพือ่ใหผูสูงอายพุบปะแลกเปล่ียน ภายในต าบลโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกิจกรรมใหผูสูงอายไุดพบปะ ผูสูงอายมุีสุขภาพจติที่ดี อบต.
และกัน  ชมรมผูสูงอายุ ประสบการณ์ แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



เพือ่สนับสนุนกลุมชมรมผูสูงอายุ
ใหมีความเขมแข็ง

13 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติของ ภายในต าบลโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการพัฒนาคุณภาพชีวติของเด็ก กลุมเปูาหมายไดรับความชวย อบต./อบจ.
ชีวติของเด็ก เยาวชน สตรี เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและคนพิ เยาวชน สตรี คนพิการและผู เหลือใหมีชีวติที่ดีขึ้นและสามารถ หนวยงานอื่นๆ
คนชราและคนพิการที่ดอย การที่ดวยโอกาส ดอยโอกาส ใชชีวติอยูในสังคมอยางมีสุข
โอกาส

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

14 โครงการปูองกันการต้ังครรภ์ เพือ่จดัอบรมใหความรูเร่ืองการ ภายในต าบลโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของการต้ังครรภ์กอนวยั เยาวชนมีความรูมากขึ้นและน ามา อบต./อบจ.
กอนวยัอันสมควร ต้ังครรภ์กอนวยัเรียนใหกับเยาวชน ลดลง 50% ปรับใชกับชีวติไดดี หนวยงานอื่นๆ

ต าบลโนนเมือง
15 จดัสวสัดิการใหแกเด็กยากจนและ สรางโอกาสแกเด็กยากจน หมูที่ 1-15 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูดอยโอกาสไดรับสวสัดิการ ผูดอยกาสไดรับการชวย อบต./อบจ.

ผูดอยโอกาส และผูดอยโอกาส ตางๆ เหลือทัดเทียมผูอื่น หนวยงานอื่นๆ

16 สงเสริมอาชีพหัตถกรรม เพือ่ใหผูสูงอาย ุคนพิการ หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอาย ุคนพิการมี ผูสูงอาย ุผูพิการชวยเหลือ อบต./อบจ.
แกผูสูงอาย ุคนพิการ มีอาชีพที่แนนอนมีรายได อาชีพเสริม ตัวเองไดและไมคิดวาตนเอง หนวยงานอื่น
และวยัท างาน ชวยตนเอง สรางภาระใหสังคม

17 โครงการปูองกันเด็กและ เพือ่เป็นการพัฒนา หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการพัฒนาคุณภาพชีวติ กลุมเปูาหมายไดรับความ อบต./อบจ.
เยาวชนมั่วสุม ทะเลาะ คุณภาพชีวติของเด็กและ ของเด็กและเยาวชน ชวยเหลือใหมีชีวติที่ดีขึ้นและ หนวยงานอื่นๆ
ววิาท ชกตอยกัน เยาวชน สามารถใชชีวติอยูในสังคมอยางมีสุข

18 รณรงค์ฟืน้ฟูสภาพคนพิการ เพือ่สงเสริมคุณภาพชีวติที่ดี หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 ญาติหรือผูดูแลผูพิการ ญาติหรือผูดูแลผูพิการ อบต./อบจ.
ขึ้นของผูพิการ และลดภาระ สามารถใหการดูแลและ มีความรู  มีทักษะ  สามารถ หนวยงานอื่น
ของญาติและผูดูแล ฟืน้ฟูสมรรถภาพผูพิการได ใหการดูแลและฟืน้ฟูสมรรถ

อยางถูกตองและมีศักยภาพ ภาพผูพิการไดอยางถูกตอง  
และมีศักยภาพ

19 โครงการสงเสริมคุมครอง  -เพือ่สงเสริมสุขภาวะและ กลุมสตรีภายใน 30,000 30,000 30,000 30,000  -กลุมสตรีตางๆ 150 คน  -สตรีมีสุขภาวะและสิทธิ อบต./อบจ.
สิทธสิตรี สิทธอินามัยการเจริญพันธุ์ ต าบลโนนเมือง  -กลุมสตรีของศูนยพ์ัฒนา อนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี หนวยงานอื่น

สตรี ครอบครัวในชุมชน 60 คน  -เกิดการคุมครองและพัฒนา
 -เพือ่สงเสริมคุมครองและ สิทธอินามัยการเจริญพันธุ์ที่
พัฒนาสิทธอินามัยการเจริญ เหมาะสมส าหรับสตรี
พันธุ์ที่เหมาะสม  -ลดปัญหาความรุนแรงให
 -เพือ่ปูองกันและแกปัญหา แกสตรี
โรคเอดส์

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพือ่สงเสริมคุณธรรม 4โรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 4โรงเรียน ในต าบลโนนเมือง  -เยาวชนตระหนัก และเห็น อบต./อบจ.
แกนน าเยาวชน จริยธรรมใหกับเยาวชน ในต าบลโนนเมือง จ านวน 80 คน ความส าคัญของคุณธรรม หนวยงานอื่น

 -เพือ่สงเสริมความสามัคคี จริยธรรม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



การพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู  -เยาวชน มีความสามัคคี 
ของเยาวชน และเกิดการเรียนรูรวมกัน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

21 โครงการจติอาสาพัฒนา  -เพือ่ปลูกฝ่ังคุณลักษณะนิสัย ความมี เด็กและเยาวชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000  เด็กและเยาวชนมีน้ าใจ  -เด็กและเยาวชนมีน้ าใจ อบต./อบจ.
บานเกิด น้ าใจและจติสาธารณะใหกับเด็กและ ต าบลโนนเมือง และมีจติสาธารณะที่จะชวย และมีจติสาธารณะที่จะชวย หนวยงานอื่น

เยาวชน เหลือบานเกิดและชุมชนของ เหลือบานเกิดและชุมชนของ
 -เพือ่ใหเด็กและเยาวชนใชชีวติแบบ ตนเอง ตนเอง
พอเพียงและท าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน  -เด็กและเยาวชนมีความรักและ
เพือ่ประหยดัคาใชจาย สามัคคีกัน
 -เพือ่สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความ
สามัคคีและชวยเหลือกันในชุมชน

22 โครงการฝึกอบรมอาชีพ  -เพือ่ใหคนพิการสามารถดู ภายในต าบลโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 คนพิการทีสามารถดูแล  -คนพิการสามารถดูแลตนเอง อบต./อบจ.
ใหกับคนพิการ เพือ่ให แลตนเองและครอบครัวได ตนเองได และครอบครัวได หนวยงานอื่น
สามารถประกอบอาชีพ  -เพือ่ใหคนพิการมีอาชีพและ  -คนพิการมีอาชีพและมีรายได
มีรายไดพึง่พาตนเองได มีรายได

23 โครงการปรับสภาพแวด  -เพือ่ใหคนพิการมีที่อยูอาศัย ภายในต าบลโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 ครอบครัวคนพิการ  -คนพิการมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง อบต./อบจ.
ลอมและปรับปรุงที่อยู ที่มั่นคงและปลอดภัย จ านวน 5 หลัง และปลอดภัย หนวยงานอื่น
อาศัยใหกับคนพิการ  -เพือ่ใหความเป็นอยูคน  -คนพิการมีความเป็นอยูคน

พิการดีขึ้น พิการดีขึ้น
24 โครงการอบรมสงเสริม  -เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ ภายในต าบลโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 คนพิการและผูดูแลคนพิการ คนพิการและผูดูแลคนพิการ อบต./อบจ.

ทักษะการใชส่ิงอ านวย ใชชีวติของคนพิการ มีความเขาใจและน าไปใชใน สามารถชวยเหลือตนเองได หนวยงานอื่น
ความสะดวกใชในชีวติประจ าวนั  -เพือ่ใหคนพิการและผูดูแลคนพิการ ชีวติประจ าวนัได

สามารถใชชีวติประจ าวนัได
25 โครงการอบรมผูดูแลคนพิการ  -เพือ่เพิม่ศักยภาพของผูดู ภายในต าบลโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูดูแลคนพิการมีความเขาใจ สามารถดูแลคนพิการไดอยาง อบต./อบจ.

แลคนพิการ และน าไปใชในชีวติประจ าวนั เหมาะสม หนวยงานอื่น
 -เพือ่ฝึกทักษะในการดูแลคน ได
พิการในชุมชนใหถูกตอง

26 โครงการกอสรางหองน้ า  -เพือ่ใหบริการคนพิการที่มา คนพิการที่เขารับ  - 20,000  -  - คนพิการที่มารับบริการศูนย์ อ านวยความสะดวกใหคน อบต./อบจ.
คนพิการศูนยค์นพิการ บริการศูนยบ์ริการคนพิการ บริการศูนยอ์งค์การ บริการคนพิการ ไดรับความ พิการที่มารับบริการศูนย์ หนวยงานอื่น
องค์การบริหารสวนต าบล  -เพือ่อ านวยความสะดวกใน บริหารสวนต าบล สะดวก บริการคนพิการ
โนนเมือง การดูแลและใชบริการ โนนเมือง

คนพิการ
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

27 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให เพือ่เพิม่ความรูเกี่ยวกับการใชคอม หมูที่ 10  - 30,000  -  - ประชาชนในชุมชนมีความรูดาน ประชาชนในชุมชนมีความรูดาน อบต./อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



กับชุมชนในหมูบาน พิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หนวยงานอื่น
3.9 เสรมิสรา้งความเข้มแข็งของสถาบันครอบครวั

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริมกิจกรรมวนัครอบครัว  - เพือ่ใหสถาบันครอบครัวมี หมูที่ 1-15 50,000 50,000 50,000 50,000 สถานบันครอบครัวในต าบล สถาบันครอบครัวมีความอบอุน อบต.
และรณรงค์ปูองกันปัญหาความ ความเขมแข็ง ทุกครอบครัวมีความเขมแข็ง มีความรักความเขาใจกัน
รุนแรง  - เพือ่ใหเยาวชนมีจติส านึกรัก เพิม่ขึ้น 50% เยาวชนรักบานเกิดมีความคิดสราง

บานเกิดสรางความสามัคคี สรรค์ที่จะพัฒนาบานเกิดใหจริญ
2 อุดหนุน/สนับสนุนศูนยพ์ัฒนา เป็นการสงเสริมครอบครัวไทย หมูที่ 1-15 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนไดรับการสงเสริมใหมี สถาบันครอบครัวมีความอบอุน อบต.

ครอบครัวในชุมชน ต.โนนเมือง ใหเขมแข็ง ความเขมแข็งขึ้น มีความรักความเขาใจกัน
3 อบรมสรางความเขาใจ เพือ่ใหประชาชนในชุมชน หมูที่ 6 10,000 10,000 10,000 10,000 เพือ่ใหสมาชิกในครอบครัว มีความเขาใจในความรัก อบต./อบจ.

ในครอบครัว มีความเขาใจในค าวา ไดท ากิจกรรมรวมกัน ความสามัคคีของสมาชิก หนวยงานอื่นๆ

ครอบครัว ในครัวเรือน
4 โครงการคายครอบครัว  -เสริมสรางครอบครัวใน ภายในต าบลโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 ครอบครัวในชุมชน 30  -เกิดความอบอุนในครอบครัว

อบอุนวยัรุนวยัใสเขาใจ ชุมชนใหอบอุนและมีภูมิคุม ครอบครัว จ านวน 60 คน และมีภูมิคุมกันตอสภาวะ
เศรษฐกิจพอเพียง กันตอสภาวะแวดลอมในสัง มีสุขภาพจติที่ดีขึ้น แวดลอม ในสังคมปัจจบุัน

คมปัจจบุัน  -สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพ
 -เพือ่ใหสมาชิกในครอบครัว จติที่ดี
มีสุขภาพจติที่ดี  -คนในชุมชน มีความสามัคคี
 -เพือ่ใหคนในชุมชนแลก กันในชุมชน
เปล่ียนทัศนคติและแนวคิด
ในการอยูรวมกันในชุมชน

3.10  ส่งเสรมิการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริมและผลิตยาสมุนไพร เพือ่สนับสนุนภูมิปัญญาทองถิ่น ภายในต าบลโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการพัฒนางานดานภูมิปัญญา ยาสมุนไพรไทยที่เป็นที่ยอมรับ อบต.
/ศูนยส์าธติสมุนไพรในชุมชน ในการใชสมุนไพรไทย ทองถิ่นและสมุนไพรไทยเพิม่ขึ้น และสรางรายไดในชุมชน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

2 สงเสริมแพทยแ์ผนไทย มีแพทยแ์ผนไทยในการให รพ.สต. 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการบริการทางการแพทย์ ประชาชนไดรับการบ าบัดรักษา อบต.
ในสถานบริการ บริการประชาชน และประชาชนทั่วไป แผนไทย ดวยแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.

3 สงเสริมอนุรักษ์พันธุ์พืช เพือ่ใหประชาชนรูจกัน าสมุน หมูที่ 6 20,000 20,000 20,000 20,000 เพือ่อนุรักษ์ภูมิปัญญาให เพือ่ไดชวยในการแทพยแ์ผน อบต./อบจ.

ที่เป็นคุณประโยชน์ ไพรมาท าเป็นารักษาโรค ประชาชนมีความรูความ ไทยและประชาชนไดประโยชน์ หนวยงานอื่นๆ

เขาใจ รูจกัการใชสมุนไพร
4 สงเสริม/อบรมใหความรูเกี่ยว เพือ่สนับสนุนภูมิปัญญาทองถิ่น ผูที่สนใจในต าบล 100,000 50,000 50,000 50,000 มีการพัฒนางานดานภูมิปัญญา เป็นศูนยร์วมของสมุนไพรไทย อบต.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



กับการแพทยแ์ผนไทย และ ในการใชสมุนไพรไทย โนนเมือง ทองถิ่นและสมุนไพรไทยเพิม่ขึ้น ในชุมชนใหเป็นที่รูจกัทั่วไป รพ.สต.
สมุนไพรไทย ประชาชนมีความรูและสามารถน า

ไปประกอบอาชีพเสริมรายไดให
แกครอบครัว

3.11 ส่งเสรมิและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปูองกันโรคไขเลือด เพือ่ปูองกันการเกิดโรคไขเลือด หมูที่ 1-15 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของไขเลือดออกมีอัตรา ประชาชนแข็งแร็งและปลอดภัย อบต.
ออกควบคุมแหลงเพาะพันธุ์ยงุลาย ออกระบาด ที่ลดลง 70% จากโรคไขเลือดออก รพ.สต.
โดยการฉีดพนยาก าจดัยงุลาย

2 สงเสริมการปูองกันโรคเอดส์ เพือ่ใหประชาชนมีความรูใน หมูที่ 1-15 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของการเกิดโรคเอดส์ ควบคุมและปูองกันโรคเอดส์ อบต.
การปูองกันตัวเองจากโรคเอดส์ ลดลง 80% ไมใหระบาด รพ.สต.

3 ปูองกัน/สงเสริมดูแล/ควบคุม เพือ่ใหประชาชนมีความรูและ หมูที่ 1-15 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของการเกิดโรคระบาด ไมมีโรคระบาดและโรคติดตอ อบต.
โรคระบาดและโรคติดตอ รูจกึวธิปีูองกันตัวเองจากโรค ลดลง 80% ภายในพืน้ที่ รพ.สต.

ระบาดและโรคติดตอตาง ๆ
4 โครงการปราบลูกน้ า เพือ่ปูองกันการเกิดโรคไข หมูที่ 1-15 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของไขเลือดออก ประชาชนแข็งแร็งและปลอด อบต.

ยุงลาย เลือดออกระบาด มีอัตราที่ลดลง 70% ภัยจากโรคไขเลือดออก รพ.สต.
3.12  ส่งเสรมิการดูแลรกัษาสุขาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริมทันตสาธารณสุขใน ใหบริการประชาชนในการดูแล หมูที่ 1-15 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกิจกรรมการดูแลชองปากของ ประชาชนไดรับการตรวจเกี่ยวกับ อบต.
ชุมชน รักษาชองปากชองฟัน ประชาชนทุกคน ชองปากและชองฟันเพือ่สุขภาพ รพ.สต.

ชองปากและฟันที่ดี
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

2 อบรมใหความรู เร่ืองหลอดเหลือด มีความรูความเขาใจเกี่ยว หมูที่ 11 20,000 20,000 20,000 20,000 มีความเขาใจเกี่ยวกับเร่ือง ไดรับความรูเกี่ยวกับเร่ือง อบต./อบจ.
ในสมองอุดตัน กับโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน หลอดเลือดในสมองอุดตัน หลอดเลือดในสมองอุดตัน หนวยงานอื่น

3 เพือ่จายเป็นคาวสัดุเคมี 1.เพือ่ปูองกันโรคพิษสุนัขบา สุนัขและแมวต าบล 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนสุนัขและแมว สุนัขและแมวต าบลโนนเมือง อบต.

ปูองกันโรคพิษสุนัขบา 2.เพือ่ลดอัตราการเกิดของสุนัข โนนเมือง ลดอัตราการเกิด ไดรับการฉีดวคัซีนปูองกัน
และแมว โรคพิษสุนัขบา

3.13  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนท้องถ่ิน
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ต้ังจดุตรวจหลักและเฝูาระวงั เพือ่เพิม่ความปลอดภัยใน ภายในต าบลโนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับความปลอดภัย ประชาชนไดรับความปลอด อบต.
ยาเสพติดและอาชญากรรม ชีวติและทรัพยสิ์นประชาชน ในชีวติและทรัพยสิ์น ภัยในชีวติและทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น
ในชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



2 พัฒนาศักยภาพหนวยการ เพือ่ใหประชาชนไดรับการบริการ ต.โนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการใหบริการทางการแพทย์ ประชาชนไดรับความปลอดภัย อบต./อบจ.
แพทยฉ์ุกเฉิน ที่รวดเร็วและมีความปลอด ต.อุทัยสวรรค์ ฉุกเฉินที่รวดเร็วขึ้น ทันทวงทีภายในเวลา 10 นาที หนวยงานอื่นๆ

ภัยในชีวติของประชาชน ต.ฝ่ังแดง
3 จดัต้ังกองทุนสวสัดิการ เพือ่ใหสมาชิก อปพร.มีกองทุน อบต.โนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 สมาชิก อปพร.มีกองทุนและ สมาชิก อปพร.มีสวสัดิการในการ อบต.

สมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติงาน สวสัดิการในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
4 ฝึกอบรมอาสาสมัครปูอง เพือ่ใหสมาชิก อปพร.ไดฝึกอบ ประจ าต าบลโนนเมือง 300,000 300,000 300,000 300,000 อปพร.ไดรับการฝึกอบรมและมี ผูผานการอบรมสามารถน า อบต.

กันภัยฝุายพลเรือนประจ า รมความรูในการปูองกันและ ทักษะความรูในการปฏิบัติงาน ความรูไปใชในการปูองกัน
ต าบล (อปพร.)(หลักสูตรจดัต้ัง) บรรเทาสาธารณภัย รอยละ 90% ชีวติและทรัพยสิ์นภายในชุมชน

5 เบีย้ปฏบัติงาน อปพร.ส าหรับ เพือ่ใหสมาชิก อปพร.ไดมีคา อบต.โนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 สมาชิก อปพร.ไดมีคาตอบแทน อปพร.มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน อบต.
อปพร.ต าบลโนนเมือง ตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ ในการมาปฏิบัติหนาที่ อปพร.มีแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน

6 รณรงค์ปูองกันและต้ังจดุตรวจ เพือ่ปูองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ภายในต าบลโนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนไดรับความปลอด อบต.
เทศกาลปีใหม,เทศกาล ในชวงเทศกาล ในชวงเทศกาลลดลง 50% ภัยจากอุบัติเหตุ
สงกรานต์

7 โครงการจดักิจกรรมวนัอาสา เพือ่ใหอาสาสมัครไดรูบทบาทและ ภายในต าบลโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 อาสาสมัครรูบทบาทหนาที่ของ อาสาสมัครรูบทบาทหนาที่ของ อบต.
สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน หนาที่ของอาสาสมัคร ตัวเอง ตัวเอง

8 โครงการวทิยส่ืุอสาร ใหสามารถใชการไดอยางมี อบต.โนนเมือง 80,000 80,000 40,000 20,000 ระบบวทิยส่ืุอสารของศูนยอ์ปพร. การติดตอสือสารมีประสิทธภิาพ อบต.
ประสิทธภิาพ ใชการไดอยางมีประสิทธภิาพ อปพร.ปฏิบัติงานอยยางมี

เกิดประสิทธผิลในการปฏิบัติงาน ประสิทธภิาพ
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

9 ฝึกทบทวนและเพิม่ประสิทธภิาพ เพือ่ใหสมาชิก อปพร.ไดฝึกอบรม อบต.โนนเมือง 80,000 80,000 80,000 80,000 อปพร.ไดรับการฝึกอบรมและมี ผูผานการอบรมสามารถชวย อบต.
สมาชิก อปพร. ความรูในการปูองกันและบรรเทา ทักษะความรูในการปฏิบัติงาน เหลือผูประสบภัยไดอยางถูก

สาธารณภัย รอยละ 90% วธิแีละปลอดภัย
10 ซ้ือชุดใหกับ อปพร.,ทีมกูภัย เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท า อปพร.ประจ าต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูปฏิบัติงานมีชุดในการปฏิบัติ ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน อบต.

จนท.งานปูองกันและบรรเทา งานของหนวยกูภัย โนนเมือง งาน ชีวติและทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น
สาธารณภัย

11 เพิม่ประสิทธภิาพทีมงานปูองกัน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพทีมงาน อบต.โนนเมือง 80,000 80,000 80,000 80,000 ทีมงานปูองกันฯมีประสิทธภิาพ ทีมงานปูองกันฯไดรับความรู อบต.
และบรรเทาสาธารณภัย ปูองกันฯ ในการท างานเพิม่มากขึ้น ดานสาธารณภัย

12 ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน ปลูกจติส านึกและรักษาผืนปุา อบต.โนนเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 อาสาสมัครและยวุชนไดรับ อาสาสมัครและยวุชนไดรับ อบต.
ไฟปุาและยวุชนพิทักษ์ปุา ความรูในดานปูองกันไฟปุา ความรูในดานปูองกันไฟปุา

13 จดัซ้ืออุปกรณ์ดับเพลิง เพือ่ความปูองกันและใชควบคุม อบต.โนนเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 มีอุปกรณ์ดับเพลิงใชในการ มีอุปกรณ์ที่ใชในการควบคุมไฟปุา อบต.
ไฟปุาไดอยางทวงทัน ปฏิบัติงาน ไดอยางรวดเร็ว

14 อุปกรณ์ปฏิบัติงานส าหรับ งานปูองกันฯและสมาชิก อปพร. อบต.โนนเมือง 60,000 60,000 60,000 60,000 ไดรับความสะดวกใน งานปูองกันฯและสมาชิก อบต.
งานปูองกันและบรรเทา มีอุปกรณ์ใชในการท างาน การท างาน อปพร.มีความสะดวกในการ
สาธารณภัยและสมาชิกอปพร. ท างาน

15 โครงการสงเสริมความรูดานการ เพือ่เป็นการปูองกันชีวติและ โรงเรียนและศพด. 40,000 40,000 40,000 40,000 โรงเรียนและศพด.มีความเขาใจ สามารถน าไปใชไดในสถานการจริง อบต.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทรัพยสิ์นของประชาชนไดอยางทัน ในต าบลโนนเมือง ดานการปูองกันฯ
ในสถานศึกษาและศพด. ทวงที

16 โครงการซักซอมแผนปูองกันและ เพือ่เป็นการปูองกันชีวติและ โรงเรียนและศพด. 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถปูองกันชีวติและทรัพยสิ์นสามารถน าไปใชไดในสถานการจริง อบต.
บรรเทาสาธารณภัย ทรัพยสิ์นของประชาชนไดอยางทัน ประชาชน ไดอยางทันทวงที

ทวงที ในต าบลโนนเมือง
17 ความรวมมือดานสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถรวมมือ อบต.และอปท. 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต.และอปท.ใกลเคียงไดรับ ประชาชนไดรับความชวยเหลือ อบต.

ชวยเหลือกันได ใกลเคียง ความชวยเหลือ อยางทันทวงที
3.14  ส่งเสรมิสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนรว่มมาใช้ในการบรหิารจัดการ

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 อบรมอาสาสมัครในการ อาสาสมัครของพืน้ที่ใน หมูที่ 1-15 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการรวบรวมขอมูลพืน้ฐาน ประชาชนมีสวนรวมในการ อบต.
จดัเก็บขอมูล จปฐ. /กชช. ชุมชนมีสวนรวมในการจดั ของต าบล รับรูขอมูลและการด าเนินงาน
และจดัท าขอมูล จปฐ. เก็บขอมูลพืน้ฐานและรับทราบขอมูล ของทองถิ่น

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

2 คาใชจายในการจดัการเลือกต้ัง เพือ่ต้ังไวใชจายในการเลือกต้ัง อบต.โนนเมือง 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการจ าเนินจดักิจกรรมการเลือก มีคาใชจายในการจดัการเลือกต้ัง อบต.
คณะบริหาร สมาชิกสภา ของ ต้ังผูน าชุมชน
อปท.

3.15 การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 

3.16  การบรกิารประชาชน
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 จดัซ้ือเต็นท์ โต฿ะ เกาอี้ เพือ่บริการประชาชนในงาน ใชในส านักงาน อบต. 300,000  - 300,000  - ประชาชนไดรับการบริการที่ ประชาชนที่ขอรับบริการได อบต.
ที่ส าคัญตาง ๆ และ หมูที่ 1-15 เพียงพอ รับบริการอยางเพียงพอ

2 โครงการบานทองถิ่นไทย เพือ่ใหครอบครัวที่ยากจนมีที่พัก ภายในต าบลโนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการกอสรางบานใหกับผู ผูที่ไดรับบานมีที่อยูอาศัย อบต.
เทิดไทองค์ราชัน อาศัย  ยากไร

3 ซอมแซม/จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง เพือ่ใชในการจดักิจกรรมตางๆภาย หมูที่ 1-15 300,000 300,000 150,000 150,000 มีการซ้ือเคร่ืองเสียงในการจดั ประชาชนที่ขอรับบริการได อบต.
ประจ าหมูบาน ในชุมชน กิจกรรมในชุมชน รับบริการอยางเพียงพอ

4 โครงการเสียงตามสายภายใน เพือ่ใหประชาชนไดรับฟังขาวสาร หมูที่ 14  -  - 100,000  - ประชาชนไดรับฟังขาวสารได ประชาชนไดรับฟังขาวสารได อบต./อบจ.
หมูบาน ไดชัดเจนมากยิง่ขึ้น ชัดเจนมากยิง่ขึ้น ชัดเจนมากยิง่ขึ้น หนวยงานอื่น

5 ปรับปรุงเสียงตามสายในหมูบาน เพือ่ใหประชาชนไดรับฟังขาวสาร หมูที่ 11 50,000  - 50,000  - ประชาชนไดรับฟังขาวสารได ประชาชนไดรับฟังขาวสารได อบต./อบจ.
ไดชัดเจนมากยิง่ขึ้น ชัดเจนมากยิง่ขึ้น ชัดเจนมากยิง่ขึ้น หนวยงานอื่น

6 โครงการใหบริการจดัเก็บ เพือ่ใหบริการรับยืน่แจงช าระภาษี, อบต.โนนเมือง 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดรับความสะดวกในการสงเสริมใหผูช าระภาษีมีความ กองคลัง/อบต.

ภาษ,ีรับยืน่ช าระภาษี รับช าระภาษ,ีและการประชาสัมพันธ์ ช าระภาษี เขาใจ,เต็มใจ ที่จะช าระภาษี
นอกสถานที่ ท าความเขาใจกับผูช าระภาษี เพือ่พัฒนาทองถิ่นของตนรวมกัน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



3.17  การส่งเสรมิสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 จดัอบรม/สงเสริมกิจกรรมนันทนา เพือ่ใหผูสูงอายไุดใชเวลาวาง หมูที่ 1-15 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจดักิจกรรมใหกับผูสูง ผูสูงอายทุี่เขารวมกิจกรรมมี อบต.
การผูสูงอายแุละประชาชนเพือ่ ใหเป็นประโยชน์และมีกิจกรรมรวม อายไุดท ารวมกัน สุขภาพจติดีไมรูสึกอางวาง
สุขภาพ กัน

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

2 สงเสริมกิจกรรมนันทนการ เพือ่ใหเด็กเยาวชนและประชา หมูที่ 1-15 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในต าบลทุกคนมี เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป อบต.
และออกก าลังกายในชุมชน ชนทั่วไปจดัต้ังกลุมการออกก าลัง สุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจติดี

กายและกิจกรรมนันทนาการ
3 โครงการกีฬาสัมพันธร์วม เพือ่สรางความสัมพันธอ์ันดี อบต.โนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 มีกิจกรรมการแขงขันกีฬารวม ผูบริหาร,พนักงานตลอดจนสมาชิก อบต.

กับ อปท.อื่น กับ อปท.อื่น รวมกับอปท.อื่น กับ อปท.อื่น สภามีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
4 สงเสริมการออกก าลังกาย/ เพือ่ใชเป็นอุปกรณ์ในการออกก าลัง หมูที่ 1-15 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการจดัซ้ือเคร่ืองเสียงใชใน ชาวบานมีเคร่ืองเสียงใชในการ อบต.

บาสโลบ กายของชุมชน การออกก าลังกาย เปิดออกก าลังกาย
5 สนับสนุนกีฬาเยาวชนเพือ่ เพือ่ใหเยาวชนไดหันมาสนใจการ หมูที่ 1-15 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนทุกคนมีสุขภาพรางกาย เยาวชนมีความสามัคคีมากขึ้น อบต.

ความสามัคคี ออกก าลังกาย สุขภาพแข็งแรง ที่แข็งแรง ในชุมชน
6 กีฬากลุมนากลาง 3 เพือ่เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวาง 4 โรงเรียนในต าบล  - 100,000  -  - นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมของ นักเรียนมีสัมพันธไมตรีกับเพือ่นตาง 4 โรงเรียน

นักเรียนในกลุมเครือขายและเพือ่ให โนนเมือง โรงเรียนมีเพือ่นตางสถาบันและ สถาบันและมีทักษะดานกีฬาเพิม่ ในต าบล
เด็กไดพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬา มีทักษะดานกีฬาที่ดีขึ้น มากขึ้น โนนเมือง
และรางกาย

7 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเสียงเพือ่ เพือ่ใหเยาวชนและประชาชนทั่วไป หมูที่ 14  -  - 50,000  - ประชาชนในชุมชนมีรางกายแข็ง ประชาชนในชุมชนมีรางกายแข็ง อบต./อบจ.
ออกก าลังกายภายในชุมชน ไดออกก าลังกาย แรง แรง หนวยงานอื่น

8 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์ออก เพือ่ใหเยาวชนและประชาชนทั่วไป หมูที่ 7,10 100,000  -  - 100,000 ประชาชนในชุมชนมีรางกายแข็ง ประชาชนในชุมชนมีรางกายแข็ง อบต./อบจ.
ก าลังกายกลางแจง ไดออกก าลังกาย แรง แรง หนวยงานอื่น

4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1  ส่งเสรมิพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน ๆ

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริมโรงเรียนพุทธศาสนา เพือ่ใหเยาวชน ประชาชน ไดรับฟัง หมูที่ 1-15 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในต าบลไดรับการ เยาวชนและประชาชนมีความ อบต.
วนัอาทิตย์ ธรรมะ และต้ังมั่นประพฤติ ปลูกจติส านึกที่ดี ซาบซ้ึงในค าสอนของพระ

ปฏิบัติธรรม พุทธศาสนา
2 จดัใหมีการบวชภาคฤดูรอน/ เพิม่ทักษะในการใชเวลาวางใน หมูที่ 1-15 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กๆไดรับการปลูกจติส านึก เพือ่ใหเด็กและเยาวชนใชเวลา อบต.

บวชชีพราหมณ์ ชวงปิดเทอม ที่ดีในชวงปิดเทอม วางในชวงปิดเทอม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



3 จดัอบรมเขาคายปฏิบัติธรรม เพือ่ใหเยาวชน ประชาชน ไดรับฟัง หมูที่ 1-15 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในต าบลไดรับการ เยาวชนและประชาชนมีความ อบต.
เยาวชน ผูสูงอาย ุรวมถึง ธรรมะ รวมถึงผูสูงอายแุละต้ังมั่น ปลูกจติส านึกที่ดี ซาบซ้ึงในค าสอนของพระ
ประชาชนทั่วไป ประพฤติปฏิบัติธรรม พุทธศาสนา

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

4 จดัอบรมเด็กและเยาวชน ปลูกจติส านึกใหเด็กและ หมูที่ 11 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กและเยาวชนน าความรูไป เด็กและเยาวชนไดท าความดี อบต./อบจ.
ในเร่ืองคุณธรรมและ เยาวชนใหท าความดีไมเกี่ยว ปรับใชในชีวติประจ าวนั ไมเกี่ยวของกับอบายมุข หนวยงานอื่น
จริยธรรม ของกับอบายมุขและ และส่ิงเสพติด

ส่ิงเสพติด
5 จดัอบรมเขาคายปฏิบัติธรรม เพือ่ใหกลุมสตรีไดรับฟังธรรมะ และ กลุมสตรีภายใน 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมสตรีในต าบลไดรับการ กลุมสตรี แมบานซาบซ้ึงใน อบต.

กลุมสตรีและแมบาน ต้ังมั่นประพฤติปฏิบัติธรรม ต าบลโนนเมือง ปลูกจติส านึกที่ดี ค าสอนของพระพุทธศาสนา

6 โครงการจดัต้ังศูนยป์ฎิบัติธรรม เพือ่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม หมูที่ 4  -  -  - 50,000 มีศูนยป์ฎิบัติธรรมในชุมชน โรงเรียนและชุมชนไดรับการ อบต./อบจ.
ส าหรับโรงเรียนและชุมชน สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม หนวยงานอื่น

4.2  ส่งเสรมิและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน
ตัวชี้วดั หนวยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริมสนับสนุนงาน เพือ่จดังานประเพณีและกิจ หมูที่ 1-15 500,000 500,000 500,000 500,000 อปท.มีการจดักิจกรรมประเพณี ประเพณีทองถิ่นและกิจกรรม อบต.
ประเพณีและกิจกรรมวนั กรรมวนัส าคัญเชน ประเพณีวนัลอย และ ศพด.ในต าบล ตางๆในชุมชน ไดรับการสืบทอด
ส าคัญตางๆ กระทง,บุญบัง้ไฟ,รดน้ าขอพรฯ

2 จดัซ้ือหมอตมยาสมุนไพร สนับสนุนภูมิปัญญาทองถิ่น หมูที่ 1-15 150,000  -  -  - ภูมิปัญญาทองถิ่นไดรับการ ภูมิปัญญาทองถิ่นในชุมชนได อบต.
ใหกลุมสมุนไพร ใหสืบทอดคงอยูตลอดไป สืบทอดสูรุนตอไป รับการสืบทอด

3 สงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น/จดัต้ัง สนับสนุนภูมิปัญญาทองถิ่น หมูที่ 1-15 150,000  -  -  - ภูมิปัญญาทองถิ่นไดรับการ ภูมิปัญญาทองถิ่นในชุมชนได อบต.
โรงเรียนผูสูงอายุ ใหสืบทอดคงอยูตลอดไป สืบทอดสูรุนตอไป รับการสืบทอด

4 โครงการพาลูกจงูหลานเขาวดั เพือ่สงเสริมปลูกฝังใหเด็กเห็น หมูที่ 1-15 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกิจกรรมเด็กๆไดเล็งเห็น เด็กมองเห็นความส าคัญของวดั อบต.
ความส าคัญของวดั ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ศิลปะทองถิ่นสืบไป

5 สนับสนุนการถายทอดภูมิปัญญา เพือ่ถายทอดการเรียน ชุมชนในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 ศิลปะทองถิ่นไดรับการถาย เด็กและเยาวชนไดเรียนรู อบต.
ทองถิ่นโดยจดัหาวทิยากรที่มีความ ศิลปะทองถิ่นใหแกเด็กและ โนนเมือง สืบไปเพิม่ขึ้น 50% ศิลปะทองถิ่นเพือ่สืบทอด
สามารถในทองถิ่นทุกประเภท เยาวชนไดสืบทอดตอไป ภูมิปัญญาทองถิ่นตอไป

6 จดัซ้ือเวทีมวยไทย สนับสนุนภูมิปัญญาทองถิ่น หมูที่ 1-15 150,000  -  -  - ภูมิปัญญาทองถิ่นไดรับการ ภูมิปัญญาทองถิ่นในชุมชนได อบต.
ใหสืบทอดคงอยูตลอดไป สืบทอดสูรุนตอไป รับการสืบทอด

7 งานบุญคูณลาน สนับสนุนภูมิปัญญาทองถิ่น หมูที่ 1-15 150,000 150,000 150,000 150,000 ภูมิปัญญาทองถิ่นไดรับการ ภูมิปัญญาทองถิ่นในชุมชนได อบต.
ใหสืบทอดคงอยูตลอดไป ถายทอดเพิม่ขึ้น 50% รับการสืบทอด

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



8 ถายทอดภูมิปัญญาไทยให เพือ่ใหลูกหลานอนุรักษ์ภูมิปัญญา ชุมชนต าบลโนนเมือง 20,000 20,000 20,000 20,000 ภูมิปัญญาทองถิ่นไดรับการ ลูกหลานรักษาภูมิปัญญาไทยให อบต./อบจ.
ลูกหลาน/ประวติัศาสตร์ทองถิ่น ไทยใหสืบไป ถายทอดเพิม่ขึ้น 50% สืบทอดตอไป/รูจกัประวติัศาสตร์ หนวยงานอื่น

ทองถิ่น(ชุมชน)
9 อบรมการอนุรักษ์กลองยาว เพือ่ใหเยาวชน ตลอดจนผูสูงอายุ ชุมชนต าบลโนนเมือง 100,00 100,000 100,000 100,000 ภูมิปัญญาทองถิ่นไดรับการ กลุมเปูาหมายสามารถตีกลองยาว อบต./อบจ.

เยาชน/ประชาชน/ผูสูงอาย/ุ ที่สนใจไดสืบทอดกลุมอนุรักษ์  รร.บานโนนเมือง ถายเพิม่ขึ้น 50% ไดเพิม่รายไดเสริมใหกับครอบครัว หนวยงานอื่น
ศิลปหัถกรรมในโรงเรียน กลองยาวตอไป

10 สงเสริมคุณธรรม 1.เพือ่สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม  รร.บานโนนเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 1.นักเรียนทุกคนเป็นผู 1.นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่ ร.ร.บานโนน
จริยธรรมและ จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง ร.ร.บานโนนไหม- ประพฤติตนเป็นคนดีมี สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม ไหม-โนนศิลา
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของโรงเรียน โนนศิลา คุณธรรม จริยธรรม ที่ทางโรงเรียนจดัให
ประสงค์ 2.เพือ่ใหครูและนักเรียนเห็นความ 2.นักเรียนปฏิบัติตาม 2.ครูและนักเรียนเห็นความส า

ส าคัญในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คัญในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม
3.เพือ่ใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรม 3.นักเรียนเป็นผูที่มีความรูคู

คุณธรรมสามารถน ามาปรับใชใน
ชีวติประจ าวนัได

11 โครงการสงเสริมวฒันธรรมดนตรี เพือ่สงเสริมการเรียนรูดนตรีนาฏศิลป นักเรียนโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนไดเรียนรูขนบธรรมเนียม นักเรียนมีความรูความภาคภูมิใจ โรงเรียนบาน
นาฏศิลปพืน้บาน วงโปงลาง ขนบประเพณีและวฒันธรรมพืน้บาน บานโนนเมือง วถิีชุมชนผานดนตรี-นาฏศิลป อนุรักษ์ศิลปะประเพณีวฒันธรรม โนนเมือง

ทองถิ่น
12 จดัต้ังพิพิธภัณฑ์วถิีอีสาน เพือ่สงเสริมและสนับสนุนใหคนรุน หมูที่ 12  - 100,000 50,000 50,000 คนรุนหลังไดรับการสนับสนุน คนรุนหลังเกิดความภาคภูมิใจ อบต./อบจ.

หลังไดเรียนรูวถิีคนอีสาน ไดเรียนรูวถิีคนอีสาน จากการเรียนรูวถิีอีสาน หนวยงานอื่น
13 สงเสริมดนตรีพืน้บานอีสาน เพือ่สงเสริมการเรียนรูดนตรีนาฏศิลป หมูที่ 4,12 30,000 30,000  - 50,000 คนรุนหลังไดเรียนรูขนบธรรม คนรุนหลังมีความรูความภาคภูมิ อบต./อบจ.

ขนบประเพณีและวฒันธรรมพืน้บาน เนียมประเพณีดนตรีอีสาน ใจอนุรักษ์ศิลปะประเพณีวฒัน หนวยงานอื่น
ธรรมทองถิ่น

14 โครงการพัฒนาศิลปะวฒันธรรม เพือ่ใหลูกหลานอนุรักษ์ภูมิปัญญา หมูที่ 14 20,000  - 20,000  - ภูมิปัญญาทองถิ่นไดรับการ ลูกหลานรักษาภูมิปัญญาไทยให อบต./อบจ.
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ไทยใหสืบไป ถายทอดเพิม่ขึ้น 50% สืบทอดตอไป/รูจกัประวติัศาสตร์ หนวยงานอื่น
ทองถิ่น ทองถิ่น(ชุมชน)

15 โครงการสงเสริมกลุมกลองยาว เพือ่ใหเยาวชน ตลอดจนผูสูงอายุ หมูที่ 5,13 30,000 30,000 30,000 30,000 ภูมิปัญญาทองถิ่นไดรับการ กลุมเปูาหมายสามารถตีกลองยาว อบต./อบจ.
ที่สนใจไดสืบทอดกลุมอนุรักษ์ ถายเพิม่ขึ้น 50% ไดเพิม่รายไดเสริมใหกับครอบครัว หนวยงานอื่น
กลองยาวตอไป

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

16 โครงการสงเสริมลงแขกเกี่ยวขาว เพือ่สงเสริมและสนับสนุนใหคนรุน หมูที่ 5,13 20,000 20,000 20,000 20,000 คนรุนหลังไดรับการสนับสนุน คนรุนหลังเกิดความภาคภูมิใจ อบต./อบจ.
หลังไดเรียนรูวถิีคนอีสาน ไดเรียนรูวถิีคนอีสาน จากการเรียนรูวถิีอีสาน หนวยงานอื่น

17 โครงการสงเสริมการร าประยกุต์ เพือ่อนุรักษ์ประเพณีทองถิ่น หมูที่ 5,13 20,000 20,000 20,000 20,000 คนรุนหลังไดรับการสนับสนุน คนรุนหลังเกิดความภาคภูมิใจ อบต./อบจ.
4 มิติ หนวยงานอื่น
4.3   ส่งเสรมิการจัดการเทศกาล  และงานประเพณีที่ส าคัญของท้องถ่ินเพ่ือการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ



ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สนับสนุนโครงการปกปูอง เพือ่แสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน อบต.โนนเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจดักิจกรรมแสดงความ สถาบันพระมหากษัตริย์ อบต.
สถาบัน พระมหากษัตริย์ จงรักภักดีตอสถาบัน

2 โครงการจดักิจกรรมงาน เพือ่สงเสริมงานกาชาดอ าเภอ อบต.โนนเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจดักิจกรรมกาชาดอ าเภอ มีประชาชนตางถิ่นมารวมชมงาน อบต.
กาชาดอ าเภอและกาชาด และกาชาดจงัหวดัหนองบัวล าภู และกาชาดจงัหวดัขึ้นทุกปี ท าใหเกิดการทองเที่ยวสรางงาน
จงัหวดัหนองบัวล าภู สรางรายไดใหชุมชน

3 สนับสนุนกิจกรรมวนัพอ เพือ่แสดงความจงรักภักดีตอพระ ในเขตต าบลโนนเมือง 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนไดรับการปูกจติส านึก ประชาชนมีความจงรักภักดีตอ
วนัแมแหงชาติ บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน ในการแสดงความจงรักภักดี สถาบันพระมหากษัตริย์ อบต.

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวา ตอสถาบันพระมหากษัตริย์
มหาราชและ 12 สิงหามหาราชนี้

5 โครงการจดังานรัฐพิธตีางๆ เพือ่แสดงความจงรักภักดีตอสถา อ าเภอนากลาง 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจดักิจกรรมแสดงความ ประชาชนมีความจงรักภักดีตอ อบต.
บันพระมหากษัตริย์ จงรักภักดีตอสถาบัน สถาบันพระมหากษัตริย์

6 โครงการจดัขบวนแหในงาน เพือ่แสดงความจงรักภักดีตอสถา อ าเภอนากลาง 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการจดักิจกรรมแสดงความ ประชาชนมีความจงรักภักดีตอ อบต.
สักการะสมเด็จพระนเรศวรฯ บันพระมหากษัตริย์ จงรักภักดีตอสถาบัน สถาบันพระมหากษัตริย์
กาชาดหนองบัวล าภู

7 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพือ่ใหเจาหนาที่มีการพบปะพูดคุย อ าเภอนากลาง 150,000 150,000 150,000 150,000 จดักิจกรรมบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ประชาชนไดรับการแกไขปัญหา อบต.
สรางรอยยิม้ใหประชาชน กับประชาชนไดมากขึ้นไดรูจกั สรางรอยยิม้ใหประชาชน ไดถูกวธิที าใหประชาชนมีชีวติ
(จงัหวดัเคล่ือนที่) ปัญหาความเดือดรอนของประชา ความเป็นอยูที่ดีขึ้น

ชนและไดแกไขปัญหาไดถูกทาง
8 โครงการอ าเภอยิม้เคล่ือนที่ เพือ่ใหเจาหนาที่มีการพบปะพูดคุย อ าเภอนากลาง 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจดักิจกรรมอ าเภอยิม้ ประชาชนไดรับการแกไขปัญหา อบต.

กับประชาชนไดมากขึ้นไดรูจกั เคล่ือนที่ ไดถูกวธิที าใหประชาชนมีชีวติ
ปัญหาความเดือดรอนของประชา ความเป็นอยูที่ดีขึ้น
ชนและไดแกไขปัญหาไดถูกทาง

ตัวชี้วดั หนวยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

9 โครงการขอรับการสนับสนุน เพือ่แสดงความจงรักภักดีตอสถา อ าเภอนากลาง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความจงรักภักดีตอ ประชาชนมีความจงรักภักดีตอ อบต.
โครงการอันเนื่องมาจากพระ บันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์
ราชด าริระดับอ าเภอตนแบบ
เฉลิมพระเกียรติ

รวมจ านวนโครงการ
จ านวนเงนิรวม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวาจะไดรับ


















































































































