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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2561 ไดแ้ก้ไข “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”ให้เป็น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขค าว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น”แทน  

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง      
และเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
        
        
 
 

 
 

     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค ำน ำ 

 

 “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง      
และเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จึงขอส่งแผนงาน/
กิจกรรม / โครงการ เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ในพ้ืนที่ต าบลโนนตาลที่เป็นโครงการที่เกินศักยภาพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถที่จะ
ด าเนินการด้วยตนเองจะต้องได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบูรณาการทุกส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง  
 
 
        
        
 
 

 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลตั้งอยู่เลขที่ ๖๔/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านตาล ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน   

จังหวัดนครพนม อยู่ห่างจากอ าเภอท่าอุเทน ประมาณ  ๓  กิโลเมตร  ตั้งอยู่รอบนอกของอ าเภอและห่างจาก
จังหวัดนครพนมประมาณ ๓๑ กิโลเมตร มี พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  มีทั้งหมด            
จ านวน  ๕๐,๖๒๕   ไร่ หรือประมาณ  ๖๔.๖๐ ตารางกิโลเมตร      

อาณาเขตและแผนที่ 
           ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลท่าอุเทน     อ าเภอท่าอุเทน    จังหวัดนครพนม 
              ทิศใต้    ติดต่อกับต าบลรามราช     อ าเภอท่าอุเทน    จังหวัดนครพนม 
             ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลเวินพระบาท    อ าเภอท่าอุเทน    จังหวัดนครพนม 
              ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลนาขมิ้น      อ าเภอโพนสวรรค์    จังหวัดนครพนม 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในต าบลโนนตาล  เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะสมแก่การท านา  ท าไร่  ดินส่วนใหญ่มีปัญหา   

คือ ดินจืดแหล่งน้ ามีเพียงพอส าหรับการเกษตร  และขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรในบางพ้ืนที่เท่านั้น           
และบางส่วน เป็นป่าเบญจพรรณ  มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่ใช้ในการเกษตร และการประมง  คือ กุดคล้าว หนอง
แวง ห้วยอีเก้ง ห้วยสักใย ห้วยหนองบ่อ ห้วยค า ห้วยตับแฮด ฯลฯ 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม   ๓   ฤดู   คือ 
             -  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่  เดือน กุมภาพันธ์    ถึง   เดือน พฤษภาคม 
             -  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่  เดือน มิถุนายน  ถึง    เดือน กันยายน 
                   -  ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่  เดือน ตุลาคม   ถึง   เดือน มกราคม 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ท าการเกษตร ปลูก

สับปะรด ท าสวนยางพารา และพืชอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 ล าน้ า , ล าห้วย                ๑๗ แห่ง 
          บึง , หนอง   และอ่ืน ๆ  ๑๐ แห่ง  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน ล าห้วย (แห่ง) บึง,หนอง  (แห่ง)  
  หมู่ที่   ๑  บ้านกลาง 
  หมู่ที่   ๒   บ้านตาล 
  หมู่ที่   ๓   บ้านนาผักปอด 
  หมู่ที่   ๔      บ้านกุดกุ่มน้อย 
  หมู่ที่    ๕      บ้านกุดกุ่มใหญ่ 
  หมู่ที่    ๖    บ้านกะเสริม 
  หมู่ที่    ๗     บ้านกุดสะกอย 
  หมู่ที่    ๘    บ้านโพน 
  หมู่ที่    ๙     บ้านธาตุ 
  หมู่ที่   ๑๐    บ้านค าฮาก 
  หมู่ที่   ๑๑     บ้านน้อยทวย 
  หมู่ที่   ๑๒    บ้านดงยาง 
  หมู่ที่   ๑๓   บ้านธาตุชุมทาง 
  หมู่ที่   ๑๔    บ้านธาตุหัวบึง 
  หมู่ที่   ๑๕    บ้านกลาง 
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    แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
            ฝาย  ๒  แห่ง  ( อยู่ในหมู่ที่๖  และหมู่ที่  ๕ ) 
          บ่อน้ าตื้น ๒๑๙ แห่ง 
                    บ่อโยก  ๒๖ แห่ง   

เขื่อน  ๑ แห่ง  ( อยู่ในหมู่ที่๖  ) 
 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่มีป่าไม่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ สามารถหา

ของป่าได้ และอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ที่เสื่อมโทรม 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน ซึ่งเป็นชนเผ่าไทญ้อ 

จ านวน 14 หมู่บ้าน และมีชนเผ่าไทโส้ จ านวน 1 หมู่บ้าน คือบ้านค าฮาก   จ านวนหมู่บ้านในเขต                   
มีทั้งหมด   ๑๕  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

  หมู่ที่   ๑  บ้านกลาง 
  หมู่ที่   ๒   บ้านตาล 
  หมู่ที่   ๓   บ้านนาผักปอด 
  หมู่ที่   ๔      บ้านกุดกุ่มน้อย 
  หมู่ที่   ๕      บ้านกุดกุ่มใหญ่ 
  หมู่ที่   ๖    บ้านกะเสริม 

๒๑4 
๑๑๙ 
๒๑8 
๖4 
71 

๑๓9 

๓๙1 
๒๑5 
๔๒6 
๑๓7 
๑๓6 
99 

๔38 
๒๐1 
๔06 
๑๕4 
๑๕6 
๑๓2 

๘29 
๔16 
๘๓2 
๒๙1 
๒92 
๒31 



 
 

 

  หมู่ที่   ๗     บ้านกุดสะกอย 
  หมู่ที่   ๘    บ้านโพน 
  หมู่ที่   ๙     บ้านธาตุ 
  หมู่ที่   ๑๐    บ้านค าฮาก 
  หมู่ที่   ๑๑     บ้านน้อยทวย 
  หมู่ที่   ๑๒    บ้านดงยาง 
  หมู่ที่   ๑๓   บ้านธาตุชุมทาง 
  หมู่ที ่  ๑๔    บ้านธาตุหัวบึง 
  หมู่ที่   ๑๕    บ้านกลาง 
  หมู่ที่   ๐          - 

๑๔5 
๒๑9 
๘3 

๑54 
๑๑2 
๗9 

๑50 
๑31 
๙๖ 
๑ 

๒45 
401 
๑๖0 
๓๓5 
๒๒5 
๑๕๗ 
๒๕6 
๒50 
๑๗6 
๘๔ 

๒๓4 
๔๑๕ 
๑๕1 
๓๔4 
๒67 
๑57 
๒46 
๒๓1 
๑๙1 
๖๔ 

๔7๙ 
๘16 
๓๑1 
๖๗9 
๔๙2 
๓14 
502 
๔81 
๓67 
๑๔๘ 

รวม ๑,๙95 ๓,๖๙3 ๓,๗๘7 ๗,๔80 
  

          2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 15 หมู่บ้าน ซึ่งมผีู้บริหารท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมสีมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 30 คน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยมีผู้บริหารองค์กรดังรายนามดังนี้ 

๑.  นายออน  โอ้น    ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร คนแรก 
๒.  นายสมเกียรติ  นครังสุ      ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร    
๓.  นายสรุิยะ  จันทะขิน     ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริหารและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.  นายสุขสันต์  สวุรรณมาโจ    ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕.  นายคฑาเทพ   วดีศิริศักดิ์    ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

  ๖.  นายสุภวิทย์  พรรณวงศ์ ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คนปัจจุบัน 
3.ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 จากงานทะเบียนฯที่ท าการปกครอง
อ าเภอท่าอุเทน 
   ประชากรทั้งสิ้น  ๗,533     คน 
   เป็นชาย   ๓,704     คน 
   เป็นหญิง  ๓,829     คน 

มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ   ๑๑7  คน / ตารางกิโลเมตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

  หมู่ที่   ๑  บ้านกลาง 
  หมู่ที่   ๒   บ้านตาล 
  หมู่ที่   ๓   บ้านนาผักปอด 
  หมู่ที่   ๔      บ้านกุดกุ่มน้อย 
  หมู่ที่   ๕      บ้านกุดกุ่มใหญ่ 
  หมู่ที่   ๖    บ้านกะเสริม 
  หมู่ที่   ๗     บ้านกุดสะกอย 
  หมู่ที่   ๘    บ้านโพน 
  หมู่ที่   ๙     บ้านธาตุ 
  หมู่ที่   ๑๐    บ้านค าฮาก 
  หมู่ที่   ๑๑     บ้านน้อยทวย 
  หมู่ที่   ๑๒    บ้านดงยาง 
  หมู่ที่   ๑๓   บ้านธาตุชุมทาง 
  หมู่ที่   ๑๔    บ้านธาตุหัวบึง 
  หมู่ที่   ๑๕    บ้านกลาง 
  หมู่ที่   ๐          - 

๒17 
๑26 
๒28 
71 
82 

๑41 
๑๔9 
๒28 
๘4 

๑69 
๑๑6 
81 

๑55 
๑35 
100 

๑ 

๓80 
๒๑8 
๔๒8 
๑๓0 
๑๓6 
99 

๒44 
399 
๑55 
๓41 
๒39 
๑61 
๒68 
๒52 
๑๗3 
๘1 

๔27 
๒15 
๔18 
๑62 
๑๕5 
๑28 
๒๓3 
๔๑1 
๑๕5 
๓54 
๒75 
๑57 
๒54 
๒๓6 
๑85 
๖๔ 

๘07 
๔33 
๘46 
๒๙2 
๒91 
๒27 
๔77 
๘10 
๓๑0 
๖95 
514 
๓18 
522 
๔88 
๓58 
๑๔5 

รวม 2,083 ๓,704 ๓,829 ๗,533 
 

4.สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
    โรงเรียนประถมศึกษา  ๕ แห่ง  ได้แก่ 

1. โรงเรียนบ้านตาล 
2. โรงบ้านนาผักปอด 
3. โรงเรียนบ้านโพน 
4. โรงเรียนบ้านธาตุ 
5. โรงเรียนบ้านน้อยทวย  
6. โรงเรียนมัธยมศึกษา  ๑ แห่ง คือโรงเรียนอุเทนพัฒนา 
7. โรงเรียนอาชีวศึกษา  ๑ แห่ง  คือวิทยาลัยเทคนิคท่าอุเทน 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน   ๑๑     แห่ง 
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  5  แห่ง ได้แก่ 
            1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาล   
            2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผักปอด   
            3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน   
  4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ   
  5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าฮาก   
 



 
 

 

4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนตาล   1 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งสุขภาพต าบลบ้านกลาง   1 แห่ง 

 

4.3 อาชญากรรม 
 ไม่มี 
4.3 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติด มีพ้ืนที่เฝ้าระวังในหมู่บ้าน/ชุมชน มีการสอดส่องดูแลของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน  ยังไม่พบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลโนนตาล 
 

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ได้ด าเนินการตามระเบียบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2552 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ให้ผู้ที่มี
สิทธิได้รับเบี้ยดังกล่าว ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
1.  เส้นทางคมนาคมสายหลัก ๒ เส้นทาง คือ  เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ สายนครพนม –      

บึงกาฬ และเส้นทางหลวง หมายเลข ๒๐๒๘   สายท่าอุเทน – กุสุมาลย์    
          ๒.  ใช้ติดต่อระหว่าง  หมู่บ้าน   ต าบล   อ าเภอ   จังหวัด  และมีเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านต่าง ๆ  ในเขต
ต าบลโนนตาล ทุกหมู่บ้าน 
          5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  2,083   ครัวเรือน    
          5.3 การประปา 

มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 15 หมู่บ้าน  
          5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอท่าอุเทน ตั้งอยู่ ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม ห่างจากต าบลโนนตาล ไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 2 กิโลเมตร 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกสับปะรด 
ปลูกยางพารา  ข้าวโพด  ปลูกแตงไทย  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
          6.2 การประมง 

ต าบลโนนตาล มีพ้ืนที่ติดล าน้ าห้วยทวย หนองบ่อ หนองแวง และน้ าสาขาต่างๆ การประมงที่ขึ้นชื่อคือ 
การจับปลาในฤดูน้ าหลากส่วนมากเป็นปลาน้ าจืดที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่นปลาปาก ปลาโจ๊ก ปลาคั่ง ปลาแข้ และ
ปลาเนื้ออ่อนที่มีอยู่ในพื้นท่ีเกือบทุกชนิด  

 

        
 



 
 

 

   6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลโนนตาล มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค – กระบือ  และการเลี้ยงสุกร ไก่พ้ืนเมือง ในทุกหมู่บ้าน/

ชุมชน และมีสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์ในต าบลโนนตาล จ านวน 1 แห่ง เพ่ือใช้ในการทดลอง
และปลูกเพ่ือใช้เป็นอาหารของโค – กระบือ ที่ประชาชนเลี้ยงในครัวเรือน 

          6.4 การบริการ  
รีสอร์ท - ที่พัก        ๔ แห่ง 

    ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  ๓  แห่ง 
          โรงสี         ๓๘   แห่ง 
        โรงอิฐ     ๑    แห่ง 
          ท าท่อหล่อเสา        ๒   แห่ง  
 

          6.5 การท่องเที่ยว 
การนมัสการพระธาตุโนนตาล ที่บ้านธาตุ หมู่ที่ 9 นมัสการพระธาตุสิมมา ที่บ้านตาล หมู่ที่ 2 การ

เยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่าไทญ้อและศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ บ้านโพน หมู่ที่ 8 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ทะเลหนองบัว
แดงบริเวณ ห้วยกุดคล้าว บ้านกลาง หมู่ที่ 1 และชวนชิมสับปะรดที่หวานที่สุดในพื้นที่หมู่ท่ี 13  
          6.6 อุตสาหกรรม 

ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา  บ้านกลางหมู่ที่ 1 
 กลุ่มจักสานบ้านโพน  หมู่ที่ 8 
 กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จ านวน 15 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 กลุ่มปลูกสับปะรด จ านวน 15 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 กลุ่มเลี้ยงโค – กระบือ จ านวน 15 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 กลุม่ปลูกยางพารา  จ านวน 15 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 กลุ่มอาชีพการท าแหนม จ านวน 1 กลุ่ม บ้านโพน 
 กลุ่มอาชีพการขายสับปะรด จ านวน 1 กลุ่ม หมู่ที่ 13 
    6.8 แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าวปลูก
สับปะรด ยางพารา ปลูกแตงไทย ท าประมงน้ าจืด ทีเ่หลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          7.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชนชาวต าบลโนนตาลนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   8    วัด ได้แก่     
1. วัดสามัคคีธรรม  บ้านกลาง หมู่ที่ 1 
2. วัดธาตุสิมมา  บ้านตาล  หมู่ที่ 2  
3. วัดศรีบุญเรือง  บ้านนาผักปอด  หมู่ที่ 3    
4. วัดโนนสะอาด  บ้านกุดกุ่มน้อย  หมู่ที่ 4 
5. วัดกุญชร  บ้านกุดกุ่มใหญ่  หมู่ที่ 5 
 
 
 



 
 

 

6. วัดอรัญญมหาวัน  บ้านกะเสริม  หมู่ที่ 5  
7. วัดฉิมพลี  บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7   
8. วัดคามวาสี บ้านโพน หมู่ที่ 8 
9. วัดพระธาตุโนนตาล  บ้านธาตุ หมู่ที่ 9 
10.วัดจอมแจ้ง  บ้านค าฮาก หมู่ที่ 10 
11.  วัดบ้านน้อยทวย  บ้านน้อยทวย หมู่ที่ 11 
12.  วัดบ้านดงยาง บ้านดงยาง  หมู่ที่ 12 
13.  วัดเทพนิมิตร  บ้านธาตุชุมทาง หมู่ที่ 13 
14.  วัดธาตุหัวบึง บ้านธาตุ หมู่ที่ 14 
15  วัดกองมณี  บ้านกลาง  หมู่ที่ 15 

          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 1.  งานนมัสการพระธาตุโนนตาล จัดขึ้นในช่วงเดือน ปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ของ
ทุกปี 
 2.  งานประเพณีบุญมหาชาติแห่ผะเหวดสันดร จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 3.  งานนมัสการพระธาตุสิมมา จัดขึ้นในช่วง เดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 4.  งานประเพณีบุญกองข้าวเปิดประตูเล้าเผ่าไทญ้อ  จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 5.  งานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าไทโส้ จัดขึ้นในช่วงเดือน มีนาคม ของทุกปี 
 6.  งานประเพณีบุญออกพรรษาบูชาเรือไฟบก จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี 
 7.  งานประเพณีบุญเบิกฟ้าบูชาหมากเบ็ง  จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี 
 8.  งานประเพณีแห่พระเล่นน้ าสงกรานต์  จัดขึ้นในห้วงวันสงกรานต์ของทุกปี 
 9.  งานประเพณีแข่งเรือกีบ  จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี  

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

ครก ที่ท าจากดินทีมีคุณภาพและเป็นสินค้าที่ท าให้อุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นที่นิยมของตลาด ซึ่ง ณ 
วันนี้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่ส่งออก 
 ขนมจีนน้ าปลาร้านัว หมู่ที่ 7 บ้านกุดสะกอย เป็นอาหารว่างที่คนในพ้ืนที่ชอบรับประทานและซื้อไป
เป็นของฝากได ้

ภาษาถ่ิน คือ  
ภาษไทญ้อเป็นภาษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทญ้อต าบลโนนตาล และภาษาไทโส้เป็นภาษาที่ใช้ในชน

เผ่าไทโส้ บ้านค าฮากหมู่ท่ี 10 
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
สับปะรด เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวต าบลโนนตาล ซึ่งเป็นสินค้าที่มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของตลาด ณ ปัจจุบันมีราคาที่แพงแต่ก็ยังเป็นที่นิยมและผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค 

ครก ที่ท าจากดินทีมีคุณภาพและเป็นสินค้าที่ท าให้อุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นที่นิยมของตลาด ซึ่ง ณ 
วันนี้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่ส่งออก ต้องสั่งจองข้ามปีถึงจะได้สินค้า  
 

 
 



 
 

 

 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          8.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล าน้ า , ล าห้วย                ๑๗ แห่ง 
          บึง , หนอง   และอ่ืน ๆ  ๑๐ แห่ง  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน ล าห้วย (แห่ง) บึง,หนอง  (แห่ง)  
  หมู่ที่   ๑  บ้านกลาง 
  หมู่ที่   ๒   บ้านตาล 
  หมู่ที่   ๓   บ้านนาผักปอด 
  หมู่ที่   ๔      บ้านกุดกุ่มน้อย 
  หมู่ที่    ๕      บ้านกุดกุ่มใหญ่ 
  หมู่ที่    ๖    บ้านกะเสริม 
  หมู่ที่    ๗     บ้านกุดสะกอย 
  หมู่ที่    ๘    บ้านโพน 
  หมู่ที่    ๙     บ้านธาตุ 
  หมู่ที่   ๑๐    บ้านค าฮาก 
  หมู่ที่   ๑๑     บ้านน้อยทวย 
  หมู่ที่   ๑๒    บ้านดงยาง 
  หมู่ที่   ๑๓   บ้านธาตุชุมทาง 
  หมู่ที่   ๑๔    บ้านธาตุหัวบึง 
  หมู่ที่   ๑๕    บ้านกลาง 

๑ 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๓ 
๑ 
๒ 
- 
- 
๒ 
๑ 
- 

- 
๑ 
๑ 
- 
๑ 
๑ 
๑ 
- 
๑ 
- 
๑ 
- 
- 
๑ 
๒ 

 
    แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
            ฝาย  ๒  แห่ง  ( อยู่ในหมู่ที่๖  และหมู่ที่  ๕ ) 
          บ่อน้ าตื้น ๒๑๙ แห่ง 
                    บ่อโยก  ๒๖ แห่ง   

เขื่อน  ๑ แห่ง  ( อยู่ในหมู่ที่๖  ) 
8.2 ป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 

         8.3 ภูเขา 
           ในพ้ืนที่ต าบลโนนตาลเป็นที่ราบลุ่ม  ไม่มีภูเขา จึงเหมาะแก่การท าเกษตรกรปลูกข้าว ปลูกสับปะรด 
ปลูกยางพารา ปลูกแตงไทย เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม มีรายได้จากการท าการเกษตรเพ่ือใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
 
 
 
 



 
 

 

         8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือทะแลหนองบัวแดง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในพ้ืนที่

จังหวัดนครพนม ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวยงามไม่แพ้หนองบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งใน
ปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป  
ซึ่งทะแลหนองบัวแดงแห่งนี้จะสามารถรับชมได้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
 

 

      -11- 
 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ าานาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550  มาตรา 53/1 
และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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1.แนวคิดและหลักการ 

1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ 
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  1.2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
   (1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
  (2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที ่
  2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุลดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค โดยเฉพาะ 
   2.1.1 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
   2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South 
Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนว
เศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร  
  2.2 พัฒนาบริการพ้ืนที่ฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ  โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษ
กิจขายแดน 
  2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเ พ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  2.4 สร้างความม่ังคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ 

การผลิตการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย  จิตใจและสติ 
ปัญญา รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

(3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ังคงด้านอาหาร 
แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่งคง สามารถพ่ึงพาตนเองและ
ดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 

(4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
พ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า  พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบชลประทานฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการแพร่กระจายดิน
เค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

(1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ประกอบด้วย อุดรธานี  หนองคาย 
หนองบัวล าภูและเลย เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตร การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

(3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคามและร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริก าร 
และการลงทุนของภาค  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า 
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้าง
คุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 

(5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอ านาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาด
แคลนน้ าการสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
  โครงการที่ส าคัญ (Elagship Project)  
   (๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
   (๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโตจีน 
   (๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
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(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอิสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 

   (๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
   (๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ 4  ปี (พ.ศ.2557-2560) 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
  “สังคมเข้มแข็ง เกษตรกรรมน าการพัฒนา เส้นทางการค้าการท่องเที่ยว สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน
และจีนตอนใต ้” 
 เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

“สังคมเข้มแข็ง  เกษตรก้าวหน้า  การค้ามั่งค่ัง  ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  มีประเด็นการพัฒนา

เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้เป็นหลัก โดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 4 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม 
วิสัยทัศน์  

“ เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ”  
เปูาประสงค์รวม ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย  

“เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

 พันธกิจ 5 ด้าน  
1) ด้านเศรษฐกิจ : ใช้โอกาสจากการเป็น “ประตูการค้าสู่อาเซียนและจีนใต้” สร้างความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุน
จากนักลงทุนระดับประเทศ ในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ การ
ท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือให้นครพนม
หลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ า ไปสู่จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง พ้นความยากจน ภายในปี 2020 โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2) ด้านสังคม : ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้
มาตรฐาน มีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูงมีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคงใน
ท้องถิ่นบ้านเกิด โดยใช้หลักศาสนา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนการขับเคลื่อนสังคม เพ่ือนาไปสู่
การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงและมีคุณธรรม  
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3) ด้านสิ่งแวดล้อม : มุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาปลอดสารพิษต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้า

โขง” ด้วยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

4) ด้านการจัดการ : มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะระบบการบริหารจัดการภาครัฐและ
เอกชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กร ให้โปร่งใส มีส่วนร่วม
และตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน  

5) ด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมีความ
มั่นคงและปลอดภัย และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม 6 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเมืองน่าอยู่  

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 
“โนนตาลเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนพ้ืนฐานการอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม” 

         2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว        
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับปรุงสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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 2.4 ตัวช้ีวัด 

1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหา ข้อร้องเรียนและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขัน

กีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯพัฒนา
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ 
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการ
หรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน       

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว        พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่  
สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม 
เช่น  
-โครงการประเพณตี่างในท้องถิ่น 
-โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
-โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
-โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า  
-โครงการสวดมนต์ข้ามปี  เป็นต้น 
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้
ในปุาชุมชนปุาต้นน้ า ปุาสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า 
ตามพระราชด าริฯ 
 

3. ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ าให้มีน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร การขุด
ลอก ขุดคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ล าห้วยแม่น้ าสาขา
ต่างๆ ส่งเสริมให้การกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การลงทุน 
การตลาดให้แก่เกษตรในพ้ืนที่ 
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4. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ข้อการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบาย
น้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบ
น้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปน
สถาน ปูายจราจร กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุ ไฟ
กระพริบ ฯลฯ การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ ด าเนินการหรืออุดหนุน
หน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรม
ราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้  
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของชาติ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

          2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และพัฒนา

ศักยภาพด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพและปลูกจิตส านึกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1  บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร           

และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทาง

การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน     
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 1  มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดกา  โดยเสริมสร้างธรรมา 

ภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน         

ที่จ าเป็น 
กลยุทธ์ที่ 2  การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด การบ าบัดและฟ้ืนฟูยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 3  การปูองกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสียและมลพิษในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร     
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล มุ่งพัฒนา 5 ด้าน  ดังนี้ 
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
3. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร     
4. การพัฒนาการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
5. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. มีพระธาตุโนนตาล 
พระธาตุสิมมา เป็นที่
สักการะและเคารพนับถือ
ของคนโนนตาล 
2. เป็นพื้นที่เหมาะส าหรับ
การเพาะปลูก 
 
 
3. มีประเพณีไทญ้อที่สืบ
ทอดมายาวนาน  
 
 
 
4. เส้นทางคมนาคมใน 
ต าบลเป็นเส้นทางที่
สามารถเดินทางไปได้
หลายอ าเภอ 
 
5. ประชาชนส่วนใหญ่ให้ 
ความร่วมมือในการจัด 
กิจกรรม 
 
 
๖.  มีสับปะรด และ
เครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้า
ที่สร้างรายได้ให้ประชาชน 

1. ขาดการสนับสนุน
การบูรณะซ่อมแซม
จากภาครัฐ 
 
2. น้ าท่วมซ้ าซากในฤดู
ฝน 
 
 
3. ขาดการส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์
อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 
4. เส้นทางบางสายยัง 
ไม่ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซมให้สามารถใช้ 
การได้สะดวก 
 
5. ประชาชนในพื้นที่
จะมองการพัฒนาใน 
รูปแบบเฉพาะกลุ่มของ 
ตนเอง 
 
๖. ผลผลิตไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ตลาดตามฤดูกาล 

1. นโยบายรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 
 
2. นโยบายการบริหาร
จัดการน้ าอย่างยืนของ
รัฐบาลและผู้บริหาร
องค์กร 
3. รัฐบาลจังหวัดอ าเภอมี
นโยบายในการส่งเสริม
การค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
 
4. จังหวัดมีแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดในการ
พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 
 
5. จังหวัดมีแผน
ยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ประชาชนชุมชนและ
สังคม 
๖. ภาครัฐให้การส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์
การตลาด 
 

1. ต้องใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสูงและล่าช้า
ในระบบราชการ 
 
2. การแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมทั้งระบบเป็นการ
แก้ไขปัญหาระยะยาว
และใช้งบประมาณสูง 
3. การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางประเพณี 
ต้องใช้เวลาและ
งบประมาณสูง 
 
4. เส้นทางในพ้ืนที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ 
หลายหน่วยงาน 
 
 
5. การรวมกลุ่มไม่
เข้มแข็งยั่งยืน 
 
 

 
๖.  ขาดการรวมกลุ่ม
เพ่ือสร้างอ านาจการ
ต่อรองของตลาด 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
7. มีแหล่งท่องเที่ยวใน
หมู่บ้าน /ชุมชน ซึ่งมีความ
หลากหลายในพื้นที่ 
 
 
 
 
8. มีศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ 
ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 
 
 
 
9. มีภาษาญ้อเป็น
เอกลักษณ์ประจ าชนเผ่า
ไทญ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดการประชาสัมพันธ์
และการบริหารจัดการ
ที่ดีของหมู่บ้าน/ชุมชน
และบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ 
 
 
ยังขาดความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายนอก
ในการให้การส่งเสริม
ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ของชน
เผ่าไทญ้อให้
บุคคลภายนอกได้รับ
ทราบ 
เป็นภาษาท้องถิ่นท่ีคน
ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักยัง
ไม่แพร่หลาย 
 
 

บุคคล/หน่วยงาน/
นโยบายรัฐบาลให้ความ
สนใจและผลักดันให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 
 
 
นโยบายรัฐบาลที่ผลักดัน
ให้ฟ้ืนฟูและอนุลักษณ์
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชนเผ่าให้สืบเนื่องต่อ
เยาวชนรุ่นต่อรุ่น 
 
 
หน่วยงานราชการ
ผลักดันการใช้ภาษา
ท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ประจ าเผ่าให้ประชาชน
หรือบุคคลภายนอกได้
รับรู้/รับทราบ 
 
 
 
 

ขาดการสนับสนุน
ส่งเสริมจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการ
บริหารงาน ทั้ง
งบประมาณ และการ
บริหารงานของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ขาดงบประมาณ 
บุคลากร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสนใจบูรณา
การอย่างต่อเนื่อง 
 
 
ภาษาญ้อเป็นภาษา
ท้องถิ่นจ าเป็นที่จะต้อง
มีล่ามหรือครู
แปลภาษาให้บุคคล
ทั่วไปได้รับฟังอย่าง
ถูกต้อง 
 
 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
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3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 



 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้้าใน
สังคม 

ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว 

 

เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร

และการพัฒนาอุตสาหกรรม

การเกษตร   

การพัฒนาสังคมให้

เข้มแข็งและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ   

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ

พัฒนาการค้าและการ

ลงทุน  

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
ความสุขอยา่งยั่งยืน 

 

การพัฒนาการค้า 

ความสัมพันธก์ับประเทศ

เพื่อนบ้านและจีนตอนใต ้

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การรักษาความมั่นคง
ชายแดน 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาการค้าและการ

ลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อความสุข
อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การรักษาความมั่นคง
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาการปรับ
สมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เมืองน่าอยู ่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาการ
ค้าผ่านแดน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาการปรับ
สมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เมืองน่าอยู ่

 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพและปลูกจิตส านึกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

 
แผนงาน   
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.  แผนงานการศึกษา 
5.  แผนงานงบกลาง 
   

 
 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1  บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศ 

    แผนงาน 
    1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    2.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    3.  แผนงานด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาวางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที ่ 
2. อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณี จรรโลงไว้ซึ่งศาสนา 



 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 

     แผนงาน 
     1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     2.  แผนงานด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึ้น  



 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1  มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดกา  โดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แผนงาน 
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐ 

 

เป้าประสงค์ 
1.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการประชาชน 
2.  สนับสนุนให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3.  พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
กลยุทธ์ที่ 2  การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด การบ าบัดและฟื้นฟูยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 3  การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสียและมลพิษในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง 

    แผนงาน 
    1.  แผนงานเคหะชุมชน 
    2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    3.  แผนงานสาธารณสุข 
    4.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เมืองน่าอยู่ 

 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
2. จัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
3  พัฒนางานด้านสาธารณสุข 
 



 
 

 
 
 
 

       
 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ “โนนตาลเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนพ้ืนฐานการอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม” 
 

ยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

 

2.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว  

3.ยุทธศาสตร์การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 

4.ยุทธศาสตร์ 
การปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่

 

เป้าประสงค์ 1.เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

2. เพื่อพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต        

3.เพื่อพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

 

4.เพื่อพัฒนาการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว 

5.เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

6. เพื่ อพัฒนา
ก า ร ศึ ก ษ า
ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม 

 

7.เพื่อพัฒนาการ
สาธารณสุข 

 

8. เ พื่ อ พั ฒ น า
การเมืองและ
การบริหาร 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อพัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
1. พัฒนาวางแผน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่  
2. อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี จรรโลงไว้ซึ่งศาสนา 

1. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  

1.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เพื่อให้บริการประชาชน 
2.  สนับสนุนให้มีกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
3.  พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
2. จัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร้อย 
3  พัฒนางานด้านสาธารณสุข 
 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพดา้นการศึกษา 
4.  การพัฒนาศักยภาพและปลกูจิตส านึกเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 

1.  บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
2. ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว 
3.  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศ 

1.  ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้มีน้ าการเกษตรและ
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพสินค้าทาง
การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 

1.  มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดย
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน 
2.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน และโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ าเป็น 
2.  การต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด การบ าบัดและฟื้นฟูยาเสพติด 
3.  การปอ้งกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
4.  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการขยะมลูฝอย น้ าเสียและมลพิษในชุมชน 
5.  การพัฒนาหมู่บา้นให้เข้มแข็ง 

แผนงาน 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
4.  แผนงานการศึกษา 
5.  แผนงานงบกลาง 

1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
3.  แผนงานด้านการเกษตร 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.  แผนงานด้านการเกษตร 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.  แผนงานเคหะชุมชน 
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.  แผนงานสาธารณสุข 
4.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 
 

 

 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

เพื่อพัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนทีใชบ้ริการ 

50 50 50 50 200 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา
และนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาในทุกระดับ พัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษา และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพและปลูก
จิตส านึกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

โครงการด้านการ
พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

พมจ. 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาและ

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1. พัฒนาวางแผน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่  
2. อนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี จรรโลงไว้ซึ่ง
ศาสนา 

การเพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยว
ภายในต าบล 

25 25 25 25 100 กลยุทธ์ที่ 1  บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมประเพณีท้องถ่ินและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศ 

โครงการด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ส านัก 
งานปลัด 

กระทรวง
วัฒนธรรม/ 
กระทรวง

การ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาการ

เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนทีใชป้ระโยชน ์

13 13 13 13 52 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาและดูแล
รักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้มีน้ าเพื่อ
การเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต 
การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้า
ทางการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 

โครงการที่เกี่ยวกับ
การเกษตรและแหล่ง
น้ า 

ส านัก 
งานปลัด 

เกษตร
อ าเภอ/

กรมชลฯ/
กรมทรัพย์
ฯ/อบจ. 

 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



 
 
 
 
 
 
 
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

1.  เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ เพื่อ
ให้บริการประชาชน 
2.  สนับสนุนให้มี
กระบวนการการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
3.  พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ใชบ้ริการจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนตาล 

22 22 22 22 88 กลยุทธ์ที่ 1  มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดกา  โดยเสริมสร้างธรร
มาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างานของ
องค์กร 

ส านักงาน
ปลัด/กองคลัง/
กองช่าง/กอง
การศึกษา 

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
เมืองน่าอยู่ 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  
2. จัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบ
เรียบร้อย 
3  พัฒนางานด้าน
สาธารณสุข 

จ านวนโครงการทีด าเนินการ
แล้วเสร็จมีคุณภาพ ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนทีใชป้ระโยชน์ 
 

79 73 67 62 281 กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน 
ทางระบายน้ า สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
กลยุทธ์ที่ 2  การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด การ
บ าบัดและฟื้นฟูยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 3  การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย 
น้ าเสียและมลพิษในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง 

โครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการที่
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายในหมู่บ้าน 
โครงการที่สร้าง
ความเข้มแข็งให้
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 
/กองช่าง 

กรม
ส่งเสริม
ฯ/กรม
ชล/

อบจ./
กระทรวง
สาธารณ

สุข 

 

แบบ ยท.03 



 
 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านการด าเนินการอื่นๆ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั/ 
กองการศึกษา 

พม.จ./กระทรวง
การศึกษา/กระทรวง
วัฒนธรรม 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานด้านการเกษตร 
 

ส านักปลดั/ 
กองการศึกษา 

กระทรวงการศึกษา/
กระทรวง
วัฒนธรรม/
กระทรวงการ
ท่องเที่ยว/กรม
ส่งเสริมฯ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านเศรษฐกิจ 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานด้านการเกษตร 
 

ส านักปลดั 
 

กรมส่งเสรมิฯ/กรม
ชล/กรมทรัพย์/
อบจ./เกษตรอ าเภอ 

4 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักปลดั/กองคลัง/
กองช่าง/กอง
การศึกษา 
 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั/กองคลัง/
กองช่าง/กอง
การศึกษา 
 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น/
อบจ./โยธาธการฯ/
กระทรวง
สาธารณสุข/ปภ./กร
มทรัพ์/กรมชลฯ 

 



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5          370,000          5        370,000          5         370,000            5        370,000         5         370,000          25      1,850,000         

1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1          200,000          1        200,000          1         200,000            1        200,000         1         200,000          5        1,000,000         

1.3  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

10        830,000          10      830,000          10       830,000            10      830,000         10       830,000          50      4,150,000         

1.4  แผนงานด้านการศึกษา 29        11,335,000      29      11,335,000      29       11,335,000       29      11,335,000    29       11,335,000     145    56,675,000       

1.5  แผนงานงบกลาง 8          11,948,000      8        11,948,000      8         11,948,000       8        11,948,000    8         11,948,000     40      59,740,000       

รวม 53        24,683,000      53      24,683,000      53       24,683,000       53          24,683,000 53            24,683,000 265    123,415,000     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

รวม 5 ปีปี 2565

ยุทธศาสตร์

ปี 2563 ปี 2564ปี 2561 ปี 2562

แบบ ผ.01 



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

11            116,350,000         11        116,350,000         11          116,350,000           11         116,350,000       11         116,350,000         55        581,750,000        

1.2  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

16            2,270,000             16        2,270,000             16          2,270,000                16         2,270,000           16         2,270,000             80        11,350,000          

1.3  แผนงานด้านการเกษตร 1              250,000                1          250,000                1             250,000                  1           250,000              1           250,000                5          1,250,000            

รวม 28            118,870,000         28        118,870,000         28          118,870,000           28         118,870,000       28         118,870,000         140      594,350,000        

รวม 5 ปีปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ยุทธศาสตร์

ปี 2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

แบบ ผ.01 



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7              3,686,600             7          3,686,600             7             3,686,600                7           3,686,600           7           3,686,600             7                    18,433,000

1.2  แผนงานด้านการเกษตร 38            401,050,000         38        401,050,000         38          401,050,000           38         401,050,000       38         401,050,000         38             2,005,250,000

รวม 45            404,736,600         45        404,736,600         45          404,736,600           45         404,736,600       45         404,736,600         45        2,023,683,000     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2564

แบบ ผ.01 



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 68        11,050,000      68      11,050,000      70       11,260,000       70      11,260,000    68       11,050,000     344    55,670,000    
รวม 68        11,050,000      68      11,050,000      70       11,260,000       70      11,260,000    68       11,050,000     344    55,670,000    

รวม 5 ปีปี 2565ปี 2564ปี 2563ปี 2562

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

ปี 2561

ยุทธศาสตร์

แบบ ผ.01 



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 111          162,656,000         106      227,154,000         210        413,686,600           211       413,686,600       210       476,550,600         848      1,693,733,800     

1.2  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

11            3,350,000             11        3,350,000             11          3,350,000                11         3,350,000           11         3,350,000             55        16,750,000          

1.3  แผนงานสาธารณสุข 12            10,370,000           12        10,370,000           12          10,370,000              12         10,370,000         12         10,370,000           60        51,850,000          

1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

28            96,430,000           28        96,430,000           28          96,430,000              28         96,430,000         28         96,430,000           140      482,150,000        

รวม 162          272,806,000         157      337,304,000         261        523,836,600           262       523,836,600       261       586,700,600         1,103   2,244,483,800     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

แบบ ผ.01 



หนา้ที ่1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
    2561   

  (บาท)
     2562  
    (บาท)

    2563   
  (บาท)

    2564   
  (บาท)

    2565   
 (บาท)

(KPI)

1
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพประชาชน กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ

เพื่อให้ประชาชน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการ มีองค์ความรู้
และทักษะวิชาชีพและ
สามารถน ามาประกอบ

อาชีพได้

ประชาชนทั่วไป กลุ่ม
อาชีพฯ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ใน

พื้นที่ จ านวน 100 คน

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส
 ผู้ยากไร้ ผู้พิการ มีองค์

ความรู้และทักษะ
วิชาชีพและสามารถ

น ามาประกอบอาชีพได้

ส านักงานปลัด

2
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ

สตรี

เพื่อให้กลุ่มสตรีในพื้นที่
ต าบลโนนตาล มีทักษะ

 มีองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆ

กลุ่มสตรีในพื้นที่ต าบล
โนนตาล 200 คน

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

กลุ่มสตรีในพื้นที่ต าบล
โนนตาล มีทักษะ มีองค์
ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ

และน ามาประกอบ
อาชีพอิสระได้

ส านักงานปลัด

3
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วย

โอกาส

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆของผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้วยโอกาส

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้วยโอกาส ในต าบล

โนนตาล
     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000

 ร้อยละของ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่เข้า

ร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้

แสดงออกในกิจกรรม
ต่างๆ

ส านักงานปลัด

4
โครงการปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

ผู้พิการ

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากไร้ได้รับการปรับ

สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม

ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการมีสภาพความ

เป็นอยู่ที่ดี
   200,000    200,000    200,000    200,000    200,000

 จ านวนผู้ด้อยโอกาสผู้
พิการที่ได้รับการจาก

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้
พิการมีสภาพความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ส านักงานปลัด

5
โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนา

ครอบครัวต าบล

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัว

สถาบันครอบครัวใน
พื้นที่

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000
 ร้อยละของสมาชิกใน

ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม
กับศูนย์พัฒนาครอบครัว

สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็งปลอดยาเสพติด

ส านักงานปลัด

รวม    370,000    370,000    370,000    370,000    370,000

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

    2563     
(บาท)

    2564     
(บาท)

    2565     
(บาท)

(KPI)

1
โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้

และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อให้ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
ความช่วยเหลือที่

เหมาะสม

ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส หมู่

ที่ 1-15
      200,000         200,000         200,000         200,000         200,000

 ร้อยละ 100 ของผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ

ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ

ส านักงานปลัด

รวม       200,000         200,000         200,000         200,000         200,000

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562 
(บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 "อบต.สัมพันธ์ "  ระดับจังหวัด

และระดับอ าเภอ

เพื่อส่งเสริมการกีฬา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด

และระดับอ าเภอ

ประชาชน 15 
หมู่บ้าน

     100,000      100,000       100,000       100,000       100,000
 ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เป็นการส่งเสริมการเล่น
กีฬาท้องถิ่นระดับ

จังหวัดและระดับอ าเภอ
กองการศึกษา

2
โครงการแข่งขันกีฬาประจ า

ต าบล "โนนตาลเกมส์"  ประจ าปี
เพื่อส่งเสริมการกีฬา
ท้องถิ่นระดับต าบล

ประชาชน 15 
หมู่บ้าน

     200,000      200,000       200,000       200,000       200,000
 ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม
ประชาชนและเยาวชน

ห่างไกลยาเสพติด
กองการศึกษา

3
โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา

ประจ าหมู่บ้าน

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายและการกีฬา

ของชุมชน
หมู่ที่ 1-15        70,000        70,000         70,000         70,000         70,000

 ร้อยละของผู้มาใช้
อุปกรณ์

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีอุปกรณ์เล่น

กีฬาหมู่บ้าน
กองการศึกษา

4
กองทุนกีฬาประจ าต าบลโนน

ตาล
เพื่อส่งเสริมการกีฬาใน

ทุกระดับ
กองทุนกีฬาต าบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100000 100000 100000

ร้อยละของนักกีฬาที่
ได้รับการสนับสนุน

ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ
นักกีฬาได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา

5
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน

สถานศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
เยาวชนได้ออกก าลัง

กายและสนใจในการกีฬา
นักเรียน เยาวชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน

ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ

เด็กนักเรียนได้ออก
ก าลังกายและสนใจใน

การกีฬา
กองการศึกษา

6
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา
เพื่อส่งเสริมการกีฬาใน

ทุกระดับ
นักกีฬาที่เป็น

ตัวแทน
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐       100,000       100,000       100,000

ร้อยละของนักกีฬาที่ได้
เข้ารับการแข่งขัน

นักกีฬาได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา

7
โครงการสนับสนุนการแข่งขัน

กีฬา

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

หมู่บ้าน 1-15
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ร้อยละของนักกีฬาที่
เข้าร่วมกิจกรรม

เด็กเยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบ ผ.02 



23โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562 
(บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

8
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา

ชั้นสูง

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียน เยาวชนได้ออก
ก าลังกายและสนใจใน

การกีฬา

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน

100,000 100,000 100,000       100,000       100,000
ร้อยละของนักกีฬาที่

เข้าร่วมกิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ออกก าลังกายและ

สนใจด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น
กองการศึกษา

9
โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรม แก่เด็กและประชาชน

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในด้านศาสนา
และวัฒนธรรมของเด็ก

และประชาชน

ทุกหมู่บ้าน        30,000        30,000         30,000         30,000         30,000
 ร้อยละของเด็ก

นักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุน

เด็ก ประชาชน ได้น า
จริยธรรม และ

วัฒนธรรมอันดีมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา/
โรงเรียน

10
โครงการจัดกิจกรรมของสภา

วัฒนธรรมต าบล

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
เด็ก นักเรียนและ
ประชาชนในด้าน

วัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรม
ต าบลโนนตาล

       50,000        50,000         50,000         50,000         50,000
 ร้อยละของเด็ก

นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก นักเรียน ได้เข้าร่วม
ท ากิจกรรมด้านต่างๆ
ของสภาวัฒนธรรม

กองการศึกษา/
โรงเรียน

รวม      830,000      830,000       830,000       830,000       830,000



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563      
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2565     
(บาท)

(KPI)

1
โครงการอาหารกลางวันของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่

เพื่อให้เด็กที่ศูนย์ฯและ
โรงเรียน ได้

รับประทานอาหารได้
ทุกคน ทุกวัน

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และ 5 โรงเรียนใน

พื้นที่
      3,800,000       3,800,000       3,800,000       3,800,000       3,800,000

 ร้อยละ100ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนที่ได้รับการ

สนับสนุน

เด็กที่ศูนย์ฯและ
โรงเรียนได้

รับประทานอาหาร
ได้ทุกคน ทุกวัน

กองการศึกษา/
กรมส่งเสริมฯ

2

โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียน
สังกัด สพฐ.

เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร
เสริม (นม)ทุกคน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในพื้นที่

      1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000

 ร้อยละ100ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนที่ได้รับการ

สนับสนุน

เด็กที่ศูนย์ฯและ
โรงเรียนได้รับ

อาหารเสริม (นม)
ทุกคน ทุกวัน

กองการศึกษา/
กรมส่งเสริมฯ

3

จัดหาวัสดุการศึกษาและส่ือ
วัสดุการเรียนการสอน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 

อปท.

เพื่อให้ศูนย์มีส่ือการ
เรียนที่เหมาะสมและมี

คุณภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลโนนตาล

      1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
 จ านวนเด็กนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน

เด็กได้รับการ
พัฒนาการด้าน
คุณภาพด้าน
การศึกษา

กองการศึกษา/
กรมส่งเสริมฯ

4
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเพิ่มบรรยากาศใน
การเรียนการสอนที่ดี

ขึ้นและเหมาะสม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนในพื้นที่

         100,000          100,000          100,000          100,000          100,000
 จ านวนศูนย์ที่ได้รับการ

ปรับปรุง

เพิ่มบรรยากาศใน
การเรียนการสอนดี

ขึ้น

กองศึกษา/ 
โรงเรียนในพื้นที่

5
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

เพื่อกระจายบริการ
การพัฒนาเด็กเล็กไปสู่

ชุมชนอย่างทั่วถึง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่ ทั้ง 3 แห่ง 
บ้านค าฮาก บ้านโพน

 บ้านนาผักปอด

      3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 จ านวนในการก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่มั่นคง 
ปลอดภัย

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯ

6
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/
ส่ือการเรียนการสอนส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์การ

เรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่

         100,000          100,000          100,000          100,000          100,000  จ านวนครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือ
เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 
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แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563      
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2565     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

7
โครงการสนับสนุนโรงเรียน
ในการด าเนินการพัฒนาการ

เรียนการสอน

เพื่อให้การบริหาร 
และการจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีระบบ
บนพื้นฐานการมีส่วน

ร่วม

โรงเรียนในพื้นที่ 5 
แห่ง และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 5 แห่ง
         150,000          150,000          150,000          150,000          150,000

 จ านวนโรงเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริม

ระบบการบริหาร
และจัดการศึกษา 

เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองการศึกษา

8 โครงการพัฒนาวิชาการ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ของศูนย์ฯพัฒนาเด็ก

เล็กให้เหมาะสม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่

             6,000              6,000              6,000              6,000              6,000
 จ านวนศูนย์ที่ได้รับการ

ปรับปรุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีหลักสูตรที่ดีมี
มาตรฐานและ

เหมาะสมกับบริบท
ของชุมชน

กองการศึกษา

9
โครงการจัดงานวันเด็ก

ประจ าปี

เพื่อให้เด็กเล็ก เยาวชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน

เด็ก

เด็กและเยาวชน ใน
พื้นที่ต าบลโนนตาล 

ทุกคน
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐          150,000          150,000          150,000

ร้อยละของเด็ก นักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

เด็ก เยาวชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

กองการศึกษา

10 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

เพื่อทราบข้อมูล
พื้นฐานของเด็กที่จะ

น ามาช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาการ

ด้านต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐              6,000              6,000              6,000
ร้อยละของเด็กเล็กเด็ก
นักเรียนทีได้เยี่ยมบ้าน

ได้ทราบข้อมูลเด็ก
และให้การส่งเสริม
การพัฒนาเด็กได้

เหมาะสม

กองการศึกษา

11
โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้มีสนามเล่น
ส าหรับเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในพื้นที่

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐          250,000          250,000          250,000
จ านวนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่ก่อสร้าง
มีสนามเด็กเล่นเพื่อ

ออกก าลังกาย
กองการศึกษา

12
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

เพื่อใช้ในการสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 ศูนย์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐            10,000            10,000            10,000
จ านวนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่ติดต้ัง

เด็กเล็กได้เรียนรู้
การใช้อินเตอร์เน็ต
และสืบค้นข้อมูล

กองการศึกษา

13
โครงการเสริมทักษะและ

พัฒนาเด็กปฐมวัย

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะในด้านส่งเสริม

พัฒนาการ

ศูนย์พัฒนาฯ และ
เด็กนักเรียน ๕ 

โรงเรียน
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐          100,000          100,000          100,000

ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

เด็กมีพัฒนาการที่ดี กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563      
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2565     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

14
โครงการกิจกรรมการศึกษา
และกิจกรรมทางวิชาการ

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะในด้านส่งเสริม

พัฒนาการ

ศูนย์พัฒนาฯและ
โรงเรียน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐          100,000          100,000          100,000
ร้อยละของนักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้มี
พัฒนาการทางการ

เรียนและ
พัฒนาการร่างกายที่

เหมาะสม

กองการศึกษา

15
โครงการทัศนศึกษา/ศึกษาดู

งาน

เพื่อเพิ่มประสบการณ์
ของเด็กให้เกิดการ

เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5
 ศูนย์

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐            25,000            25,000            25,000
ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรม

เด็กเล็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
เกิดการเรียนรู้และ
มีทักษะที่จะต้อง

น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา

16
โครงการฝึกอบรม/กิจกรรม

ศึกษาระบบนิเวศน์

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5
 ศูนย์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐            10,000            10,000            10,000
ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรม

เด็กเล็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง

ในการเรียนรู้ทักษะ
ที่จะต้องน าไปใช้
ชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา

17
โครงการจิตอาสาพัฒนา

โรงเรียน

เพื่อสร้างจิตสาธารณะ
หรืออาสาให้แก่
นักเรียนและฝึก

กิจกรรมการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

นักเรียน /ปฐมวัย/
ประถมศึกษา

           20,000            20,000            20,000            20,000            20,000  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนมีพฤติกรรม
เป็นจิตสาธารณะมี
พื้นฐานในการอยู่
ร่วมกับสังคมอย่าง

เป็นสุข

กองการศึกษา/
โรงเรียน

18
โครงการป้องกันสารเสพติด

ในสถานศึกษา

เพื่อต่อต้านและ
ป้องกันสารเสพติดใน

สถานศึกษา
นักเรียนในพื้นที่            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000

 ร้อยละของนักเรียนที่ได้
ความรู้ของสารเสพติดใน

สถานศึกษา

โรงเรียนปลอดสาร
เสพติด

กองการศึกษา/
โรงเรียน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563      
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2565     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

19 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและ

แยกประเภทขยะรี
ไซเคิลได้อย่างถูกวิธี

นักเรียน ปฐมวัย 
ประถมศึกษา

         100,000          100,000          100,000          100,000          100,000
 ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

นักเรียน มีแนวคิด
ที่ดีต่อการคัดแยก

ขยะมูลฝอย

กองการศึกษา/
โรงเรียน

20
โครงการส่งเสริมเยาวชน

ดนตรีพื้นเมือง

เพื่อเป็นการส่งเสริม
และอนุรักษ์ดนตรี

พื้นเมือง
ทุกหมู่บ้าน            50,000            50,000            50,000            50,000            50,000

 จ านวนเด็กนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน

ได้ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ดนตรี

พื้นเมือง

กองการศึกษา/
โรงเรียน

21 โครงการยิ้มสวย ฟันใส
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี

ฟันที่สะอาดและรักษา
สุขภาพฟันในช่องปาก

ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน
ในพื้นที่

             6,000              6,000              6,000              6,000              6,000
 ร้อยละของเด็กที่มี

สุขภาพฟันและช่องปากที่ดี

เด็ก นักเรียน มี
สุขภาพฟันและช่อง

ปากที่ดี

กองการศึกษา/
โรงเรียน

22
โครงการส่งเสริมสุขภาพการ
เรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ด้านสมุนไพร

ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน
ในพื้นที่

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000
 จ านวนเด็กที่เข้าร่วม

กิจกรรม
นักเรียนมีความรู้
ด้านสมุนไพรไทย

กองการศึกษา/
โรงเรียน

23
โครงการส่งเสริมการกินผัก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
รักการกินผักเพื่อบ ารุง
สุขภาพท าให้สุขภาพ

แข็งแรง

ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน
ในพื้นที่

             2,000              2,000              2,000              2,000              2,000
 จ านวนที่เด็กที่เข้าร่วม

กิจกรรม
เด็กรักในการกินผัก
เพื่อสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา/
โรงเรียน

24
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติงานกองการศึกษา

เพื่อขยายพื้นที่ห้อง
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับ

การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กว้าง 5 *ยาว3เมตร 
จ านวน 1 ห้อง

         100,000          100,000          100,000          100,000          100,000
 ร้อยละ100 ของจุดที่

ด าเนินการ

มีห้องปฏิบัติงาน
และสามารถท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา/
โรงเรียน



23

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563      
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2565     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

25
โครงการค่ายเยาวชน แคมป์

อิงลิช

เพื่อส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
บรรยากาศที่สนุกสนาน

ค่ายเยาวชน 1 ค่าย            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000
 ร้อยละของนักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม

นักเรียนมีความ
มั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา/
โรงเรียน

26 โครงการท้องถิ่นสัญจร

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาความรู้ด้วย

ตนเอง เพิ่มเติมจากการ
เรียนการสอนปกติใน

ห้องเรียน

นักเรียน/นักศึกษา  
ในพื้นที่ 300 คน

           50,000            50,000            50,000            50,000            50,000
 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม

นักเรียนได้รู้จัก
วิธีการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง

กองการศึกษา/
โรงเรียน

27
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุดชีวิต

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้

ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน
ในพื้นที่

           50,000            50,000            50,000            50,000            50,000
 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก

แหล่งเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา/
โรงเรียน

28

  -  โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

1.  เพื่อส่งเสริม
การศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในพื้นที่ต าบลโนนตาล

เด็กปฐมวัย 2-5 ปี 
ใน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง

 5 แห่ง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมี
คุณภาพทางการศึกษา

1.  การศึกษาใน
เด็กปฐมวัย (อายุ 
2-5 ปี)ได้รับการ
พัฒนาด้าน
การศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดีขึ้น

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563      
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2565     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

29

  -  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) เช่น ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบ ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ฯลฯ

2.  เพื่อส่งเสริม
การศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในพื้นที่ต าบลโนนตาล

เด็กปฐมวัย 3-5 ปี 
ใน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง

 5 แห่ง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการสนับสนุน

2. เด็กปฐมวัย (อายุ
 3-5 ปี)ได้รับ
อุปกรณ์การเรียน 
เคร่ืองแบบใน
การศึกษาสและามา
รถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ดีขึ้น

รวม 11,335,000    11,335,000    11,335,000    11,335,000    11,335,000    



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

    2563     
(บาท)

    2564     
(บาท)

    2565     
(บาท)

(KPI)

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพของพนักงานในสังกัด

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสังคมส าหรับ
พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

พนักงานจ้างที่เข้า
ร่วมโครงการ

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

พนักงานจ้างได้รับสิทธิ
ด้านต่างๆตาม
หลักประกันสังคม ส านักงานปลัด

2 ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
เกี่ยวกับอุบัติและสาธารณภัยต่าง

เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่เกิด
อุบัติภัยและสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นในพื้นที่

15 หมู่บ้าน 600,000      600,000      600,000      600,000      600,000       ครัวเรือนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือที่ประสบภัย
พิบัติ

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การช่วยเหลือกรณีที่เกิด
ภัยพิบัติหรือสาธารณภัย ส านักปลัด

3 สมทบเงินกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

เพื่อต้ังเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ
ในกรณีที่เสียชีวิต

ครอบครัวผู้เสียชีวิต 170,000      170,000      170,000      170,000      170,000       จ านวนครอบครัวของ
ข้าราชการที่เสียชีวิต

ครอบครัวของ
ข้าราชการที่เสียชีวิต
ได้รับการสงเคราะห์และ
ได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟู
สมรรถภาพทางจิตใจได้

ส านักปลัด

4 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในพื้นที่

ผู้สุงอายุในพื้นที่ 
(952)

   9,000,000    9,200,000    9,300,000    9,400,000    9,500,000  จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 ผู้ป่วยโรคเอดส์

ผู้สุงอายุ ได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพประจ าเดือน

กรมส่งเสริมฯ/
ส านักงานปลัด/
พม.

5 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความ
พิการของผู้พิการในพื้นที่

ผู้พิการในพื้นที่ 
(157)

   1,800,000    1,900,000    2,000,000    2,100,000    2,200,000  จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 ผู้ป่วยโรคเอดส์

ผู้พิการ ได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพประจ าเดือน

ส านักงานปลัด

6 สมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

เพื่อต้ังเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโนนตาล

ร้อยละ 40 ของ
จ านวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร

238,000      238,000      238,000      238,000      238,000       จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

มีเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบล เพื่อให้บริการ
ด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 



23วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

    2563     
(บาท)

    2564     
(บาท)

    2565     
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน ต าบลโนนตาล

เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ
ต่าง ๆให้ประชาชน ต.
โนนตาล

ประชาชนต าบล
โนนตาล

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  ร้อยละของ ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนที่เป็นสมาชิก
ได้รับสวัสดิการที่ดี ส านักงานปลัด

8 โครงการทุนการศึกษา เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่
บุตรข้าราชการและ
ผู้บริหารที่ก าลังศึกษาอยู่

บุตรข้าราชการ/
ผู้บริหารท้องถิ่น

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000  จ านวนผู้ที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์

บุตรข้าราชการที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ได้รับสวัสดิการ
ในการศึกษา

ส านักงานปลัด

รวม  11,948,000  12,248,000  12,448,000  12,648,000  12,848,000



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)     2561(บาท)      2562(บาท)    2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

(KPI)

1
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กุดค้าว
เพื่อปรับปรุงกุดคล้าวให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
กุดคล้าว    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
พักผ่อนและ
ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวมี
สภาพสมบูรณ์

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/กรม
ทรัพย์ฯ/กอง
ชาง/นพค.22

2
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

ท่องเที่ยวหนองแวง
เพื่อปรับปรุงหนองแวงให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หนองแวง    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
พักผ่อนและ
ท่องเที่ยว

เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และจัดงานประเพณี

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/กรม
ทรัพย์ฯ/กอง
ชาง/นพค.22

3
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

ท่องเที่ยวหนองบ่อ
เพื่อปรับปรุงหนองบ่อให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หนองบ่อ      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
พักผ่อนและ
ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวมี
สภาพสมบูรณ์

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/กรม
ทรัพย์ฯ/กอง
ชาง/นพค.22

4
โครงการก่อสร้างสัญลักษณ์ โลโก้ป้าย

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลโนนตาล

เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในต าบล

สัญลักษณ์ โลโก้
 ป้าย

ประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๓ จุด

        500,000         500,000         500,000         500,000         500,000

 ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวที่มา

พักผ่อนและ
ท่องเที่ยว

จ านวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น

ส านักงานปลัด

5
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ า

สาธารณะ
เพื่อให้ประชาชนได้มีปลา
และอาหารบริโภคตลอดปี

พันธ์สัตว์น้ าทุก
ชนิด

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ

ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนได้บริโภค
ปลาและมีอาหาร
บริโภคตลอดปี

ส านักปลัด/
เกษตร/ส่วน
ราชการอื่นๆ

6
โครงการจัดท าองค์พระธาตุสิมมา พระ

ธาตุโนนตาลจ าลอง

เพื่อให้มีโมเดลพระธาตุ
สิมมา พระธาตุโนนตาล

แบบจ าลอง
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในพื้นที่

2 พระธาตุ         500,000         500,000         500,000         500,000         500,000
 จ านวนพระธาตุที่
ด าเนินการจัดท า

โมเดลจ าลอง

มีโมเดลพระธาตุสิมมา
 พระธาตุโนนตาล

แบบจ าลอง
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในพื้นที่

ส านักงานปลัด
 /ปภ.จังหวัด/

ส่วนราชการอื่นๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 :  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)     2561(บาท)      2562(บาท)    2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

(KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 :  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

7
โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้ความรู้ในเร่ืองการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ แก่
เด็ก เยาวชน

เยาวชนในพื้นที่
ต าบลโนนตาล

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000
 ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม

เด็ก เยาวชน  มี
ความรู้ในเร่ืองการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด/กรม
ทรัพย์ฯ

8
โครงการถนนจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์
เพื่อให้มีถนนจักรยานเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ถนนจักรยาน 
กว้าง 4*

10,000 เมตร
   45,000,000    45,000,000    45,000,000    45,000,000    45,000,000

จ านวนถนนที่
ด าเนินการก่อสร้าง

มีถนนจักรยานเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 ในพื้นที่ต าบลโนนตาล

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา/ส านักงาน

ปลัด

9
โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับ

อ าเภอ

เพื่อให้มีสนามกีฬากลาง
ระดับอ าเภอในการ

จัดการแข่งกีฬาประเภท
ต่างๆในพื้นที่และระดับ

อ าเภอ

1 สนามกีฬา
มาตรฐาน

   45,000,000    45,000,000    45,000,000    45,000,000    45,000,000
จ านวนสนามกีฬา

ที่ด าเนินการก่อสร้าง

มีสนามกีฬากลาง
มาตรฐานในการ

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆในพื้นที่

และระดับอ าเภอ

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา/ส านักงาน

ปลัด

10 โครงการปลูกป่าทดแทนตามพระราชด าริ ปลูกป่าทดแทน
ที่สาธารณะ
ประโยชน์ใน

ต าบลโนนตาล
        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000

จ านวนพื้นที่สีเขียว
เพิ่มมากขึ้น

มีจ านวนป่าเพิ่มมากขึ้น

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/กรม

ทรัพย์ฯ/
ส านักงานปลัด/

โยธาธิการ/
นพค.22



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)     2561(บาท)      2562(บาท)    2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

(KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 :  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

11
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ 

โอมสเตย์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วิถีชุมชนในพื้นที่
4 หมู่บ้าน หมู่ที่

 1,7,8,15
        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000

จ านวน
นักท่องเที่ยวที่พัก

แรมในพื้นที่

มีแหล่งท่องเที่ยวโฮม
เสตย์ในพื้นที่ต าบล

โนนตาล

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/กรม

ทรัพย์ฯ/
ส านักงานปลัด/

โยธาธิการ/
นพค.22

รวม       116,350,000       116,350,000       116,350,000       116,350,000       116,350,000



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562    
  (บาท)

      2563    
 (บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

1
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

และวันผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
มีมุทิตาจิต และมีความ
เคารพนบน้อมแก่ผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุในต าบล
โนนตาลทุกคน

     300,000      300,000       300,000        300,000      300,000
 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้แสดงออกใน
ความกตัญญู ความเคารพ
และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้สูง

วัย

ส านักงานปลัด

2
อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นประจ า
หมู่บ้าน/ชุมชน ในต าบลโนนตาล

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

15  หมู่บ้าน      300,000      300,000       300,000        300,000      300,000
 จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินกิจกรรม

ประชาชนมีสามัคคี และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม

กองการศึกษา

3
โครงการสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทโส้

ประจ าต าบลโนนตาล
เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทโส้

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

จัดต้ังศูนย์
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ไทโส้
     200,000      200,000       200,000        200,000      200,000

 มีศูนย์วัฒนธรรม 
เผ่าไทโส้ 1 แห่ง

มีศูนย์วัฒนธรรมไทโส้
ประจ าท้องถิ่น

กองการศึกษา

4
โครงการจัดต้ังศูนย์วัฒนธรรม "เผ่า

ไทญ้อ"ประจ าต าบลโนนตาล
เพื่อมีการจัดต้ังสภา

วัฒนธรรมประจ าเผ่าไทญ้อ

จัดต้ังศูนย์
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ไทญ้อ
     100,000      100,000       100,000        100,000      100,000

 มีสภาวัฒนธรรม 
เผ่าไทญ้อ 1 แห่ง

มีสภาวัฒนธรรมประจ า
ศูนย์ไทญ้อ

กองการศึกษา

5
โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านอง

สรภัญญะ
เพื่อส่งเสริมรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

การสวดมนต์และ
สรภัญญะ

       20,000        20,000         20,000          20,000        20,000
 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา

6 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทยให้สืบ

ทอดต่อไป

จัดงานประเพณีแห่
เทียนจ าน าพรรษา

 15 หมู่บ้าน
     100,000      100,000       100,000        100,000      100,000

 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมแห่เทียน

กองการศึกษา

7
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน
เจ้าหน้าที่

เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม
 ในการปฏิบัติงานอย่าง

เหมาะสม

ผู้บริหาร พนักงาน
 ลูกจ้างฯ สมาชิก

อบต.
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาด้านจิตใจ

ส านักงานปลัด

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 :  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมาที่ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562    
  (บาท)

      2563    
 (บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 :  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมาที่ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 

8 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 
ช่วงปิดเทอม ได้เข้าศึกษา

ธรรมะ

นักเรียน นักศึกษา
 ผู้สนใจ

     100,000      100,000       100,000        100,000      100,000
 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนสามารถน า
ธรรมะมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้
กองการศึกษา

9 โครงการส่งเสริมการจัดท าเรือไฟ
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น

ร่วมกับท้องถิ่นอื่น        50,000        50,000         50,000          50,000        50,000
ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระดับจังหวัด
กองการศึกษา

10
โครงการจัดงานนมัสการ     พระธาตุ

หมู่ ๙ บ้านธาตุ

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยวของต าบล
วัดพระธาตุ หมู่ ๙      200,000      200,000       200,000        200,000      200,000

 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สืบทอดประเพณีและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กองการศึกษา

11
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ประจ าปี
เพื่อให้มีสืบทอดประเพณี

ด้ังเดิม
15 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สืบทอดประเพณีและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กองการศึกษา

12 โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูงาน

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

15 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
 จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมกิจกรรม

หมู่บ้าน/ชุมชน ได้อนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม

ท้องถิ่น
กองการศึกษา

13
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนและชุมชน

ใกล้เคียง

ศูนย์เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 1 
ศูนย์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
 จ านวนแหล่ง

เรียนรู้ที่ด าเนินการ

มีศูนย์เรียนรู้ในการศึกษา
ข้อมูลทางภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

กองการศึกษา/
โรงเรียน

14
โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุ

สิมมา หมู่ ๒ บ้านตาล

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยวของต าบล

วัดพระธาตุสิมมา 
หมู่ ๒

     100,000      100,000       100,000        100,000      100,000
 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สืบทอดประเพณีและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กองการศึกษา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562    
  (บาท)

      2563    
 (บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 :  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมาที่ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 

15
โครงการแข่งเรือกีบประเพณีต าบล

โนนตาล

เพื่ออนุรักษ์ไว้ซ่ึงประเพณี
ด้ังเดิมเพื่อให้ประชาชนได้

ออกก าลังกาย

ประชาชนทุก
หมู่บ้าน

     300,000      300,000       300,000        300,000      300,000
 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประชาชนมีความสามัคคี 
และอนุรักษ์วัฒนธรรม

กองการศึกษา

16
โครงการปรับปรุงและอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว พระธาตุโนนตาล พระธาตุ

สิมมา

เพื่อเป็นการปรับปรุงและ
บ ารุงแหล่งท่องเที่ยวให้

สวยงาม

พระธาตุโนนตาล/  
   พระธาตุสิมมา

     200,000      200,000       200,000        200,000      200,000
 จ านวนแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนที่ผ่านไปมาได้
พักผ่อนและเที่ยวชม

กองการศึกษา

รวม   2,270,000   2,270,000    2,270,000     2,270,000    2,270,000



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)     2561    
(บาท)

     2562  
    (บาท)

      2563  
   (บาท)

2564 (บาท) 2565 
(บาท)

(KPI)

1
โครงการจัดงานวันสับปะรดหวานต าบลโนน

ตาล

เพื่อส่งเสริมการเกษตร และการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ

ประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกสับปะรด
และเพิ่มรายได้ของกลุ่มเกษตร

กลุ่มเกษตร หมู่ที่ 
1-15

      250,000    250,000     250,000    250,000   250,000
 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระดับอ าเภอและ

จังหวัดและประชาชน
ทั่วไปรับรู้แหล่งการ

ผลิตสับปะรด

ส านักปลัด/
เกษตรจังหวัด/

พช.

รวม       250,000    250,000     250,000    250,000   250,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 :  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

1 โครงการตลาดนัดชุมชน
เพื่อให้มีตลาดนัดชุมชน

ขายสินค้าบริการให้แก่ชุมชน
1 ตลาดนัดชุมชน      500,000      500,000      500,000      500,000      500,000

 จ านวนตลาดนัด
ชุมชนที่ด าเนินการ

มีตลาดนัดชุมชนไว้
บริการขายสินค้าต่างๆ
ให้แก่ชุมชนโดยชุมชน

เพื่อชุมชน

ส านักงานปลัด

2
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม

อาชีพ ภายในต าบลโนนตาล

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจและมี

ประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพ

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000
 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มี
ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ

กลุ่ม

ส านักงานปลัด

3 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร
เพื่อประชาชนได้ใช้วัตถุดิบ

ปุ๋ยชีวภาพในท้องถิ่น
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวะภาพ      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000

 ร้อยละครัวเรือนที่
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ประชาชนลดปริมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมี

ส านักงานปลัด

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ใน
การท าการเกษตรที่ถูกต้อง

เกษตรกรทุกหมู่บ้าน      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000
 ร้อยละของผู้เข่า

ร่วมกิจกรรม
เกษตรกรมีความรู้ใน
การเกษตรที่ถูกต้อง

ส านักงานปลัด 
เกษตร โรงเรียน

5
โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต าบล

เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอด
ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ

การเกษตรต าบล
     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000

 ร้อยละของผู้เข่า
ร่วมกิจกรรม

มีข้อมูลเอกสาร
เกี่ยวกับการเกษตร

ส านักงานปลัด/
โรงเรียน/เกษตร

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

6
โครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าโอ

ทอปต าบลโนนตาล

เพื่อให้มีตลาดกลางสินค้า
ในการจ าหน่ายสินค้าใน

พื้นที่ต าบลโนนตาล

1 ตลาดกลางสินค้า
โอทอป

   2,986,600    2,986,600    2,986,600    2,986,600    2,986,600
 จ านวนตลาดที่

ด าเนินการก่อสร้าง

มีตลาดกลางสินค้าใน
การจ าหน่ายสินค้าใน
พื้นที่ต าบลโนนตาล

ส านักปลัด /
กองช่าง/กรม
ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

7 โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่
เพื่อเป็นการส่งเสริม ศึกษา
เกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎี

ใหม่

กลุ่มเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000
 ร้อยละของผู้เข่า

ร่วมกิจกรรม
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ

เกษตรทฤษฎีใหม่
ส านักงานปลัด

รวม    3,686,600    3,686,600    3,686,600    3,686,600    3,686,600



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

1
โครงการคลองส่งน้้าด้วยระบบท่อ

เพื่อการเกษตร
เพื่อเก็บน้้าไว้บริโภค

และการเกษตร
ขุด ลอก คลอส่งน้้า
และแหล่งน้้าในพื้นที่

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
ร้อยละของ

ประชาชนที่ได้ใช้
บริการ

ประชาชนมีแหล่งเพื่อ
ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

2
โครงการปรับปรุง/จัดท้าคลองส่งน้้า

เพื่ออุปโภคและการเกษตร

เพื่อเก็บน้้าไว้อุปโภค
บริโภคและใช้
การเกษตร

15 หมู่บ้าน      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000
ร้อยละของ

ประชาชนที่ได้ใช้
บริการ

ประชาชนมีคลองส่ง
น้้าที่สะอาดใช้บริโภค

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพย์ฯ/กองช่าง

3
การขุดลอกคลองน้้าสาธารณะ

ประโยชน์เพื่ออุปโภคและการเกษตร

เพื่อเก็บน้้าไว้อุปโภค
บริโภคและใช้
การเกษตร

แหล่งน้้าสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน/

หมู่บ้าน
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้ใช้

บริการ

ประชาชนมีแหล่งน้้า
เป็นที่ประกอบอาชีพ

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/กรม

ทรัพย์/กอวงช่าง

4 โครงการท้าเขื่อนกั้นตล่ิงริมห้วยทวย
เพื่อป้องกันการทรุด
ตังของริมตล่ิงของ
ประชาชนในพื้นที่

ริมตล่ิงบ้านน้อยทวย 
ระยะทาง 500 เมตร

   20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก

โครงการ

 มีริมตล่ิงป้องกันการ
ทรุดตัวของหน้าดิน

กองช่าง/อบจ./
กรมส่งเสริมฯ/

กรมชลฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 

5

โครงการขุดลอกหนองกุดคล้าว,ห้วย
ทราย ลอกห้วยบ่อ ,ห้วยถ้้าห้วยยาง 
ห้วยกะสะ ห้วยเม็ด ห้วยกุดตาปิ, 

ห้วยค้างัว,ห้วยบ่อ ,ห้วยยาง ห้วยฮ่อ
งหอน หนองดู่ ห้วยไผ่ ห้วยตับแฮด 
หนองสิม ห้วยกุดกา ห้วยหนองแสง 
หนองป่าตู้ หนองหวาย หนองแสง 
ห้วยสักใย ห้วยอี้เก้ง ห้วยม่วงไข่ 
หนองผือ พร้อมท้าฝายกั้นน้้า ฯลฯ

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้
อย่างเพียงพอตลอดปี

แหล่งน้้าสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน/
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15

   90,000,000    90,000,000    90,000,000    90,000,000    90,000,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการขุดลอก

มีน้้าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง/อบจ./
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

6 โครงการจัดท้าฝายชะลอห้วยบ่อ

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้
อย่างเพียงพอตลอดปี

ห้วยบ่อ จ้านวน 1 จุด      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000
 จ้านวนฝายที่
ด้าเนินการ

มีน้้าไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ

การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง/อบจ./
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

7

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด้าเนินการอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริและพระราชเสาวนีย์ เช่น
 ปลูกไม้เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเพิ่มทรัพยากรป่า
ไม้ เพื่อลดภาวะโลก

ร้อน

ปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก
ในพื้นที่สาธารณะ ใน
เขตต้าบลโนนตาล

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000
 จ้านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่
สาธารณะของชุมชน

ส้านักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกกุดคล้าว

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยกุดคล้าว 
ขนาด กว้าง700*

ยาว1100 เมตร ลึก
 3 เมตร

   50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยบ่อ

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

10
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยค้างัว

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยค้างัว 
ขนาด กว้าง6*ยาว
1000 เมตร ลึก 3 

เมตร

   10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 

11
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยเหมี่ยง

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยเหมี่ยง 
ขนาด กว้าง8*ยาว

500 เมตร ลึก 1.5 
เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

12
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยตับ

เฮดพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยตับแฮด 
ขนาด กว้าง15*ยาว
1500 เมตร ลึก 3 

เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

13
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยทราย

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยทราย 
ขนาด กว้าง 6*ยาว

1000 เมตร ลึก 1.5
 เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 

14
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยห้วย

หนองสิมพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองสิม 
ขนาด กว้าง 6*ยาว
150 เมตร ลึก 1.5 

เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

15
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยห้วย

พระจันทร์พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยพระจันทร์
 ขนาด กว้าง 6*ยาว
700 เมตร ลึก 1.5 

เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

16
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยห้วย

กุดสะกอยพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยกุดสะกอย
 ขนาด กว้าง 6*ยาว
700 เมตร ลึก 2 

เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 

17
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยค้าบ้าน

โพนพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยค้า ขนาด 
กว้าง 6*ยาว500 
เมตร ลึก 2 เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

18
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยถ้้า

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยถ้้า ขนาด 
กว้าง 6*ยาว1500 
เมตร ลึก 2 เมตร

     6,000,000      6,000,000      6,000,000      6,000,000      6,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

19
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยยาง

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยยาง ขนาด
 กว้าง 6*ยาว 500 
เมตร ลึก 2 เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 

20
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยกะสะ

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยกะสะ 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

21
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยเสม็ด

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยเสม็ด 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

22
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วย

หนองดู่พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองดู่ 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 

23
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยห้วย

ฝายพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยฝาย ขนาด
 กว้าง 6*ยาว 500 
เมตร ลึก 2 เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

24
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยค้าพะ

เป๋มพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยพะเป๋ม 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

25
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยกุดกา

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยกุดกา 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 

26
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

แสงพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองแสง 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

27
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยสักใย

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยสักใย 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
2000 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

28
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

ป่าตู้พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองป่าตู้
 ขนาด กว้าง 100 
ยาว 300  เมตร ลึก

 2 เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 

29
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

หวายพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองหวาย
 ขนาด กว้าง 50 ยาว
 400  เมตร ลึก 2 

เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

30
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยอีเก้ง

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยอีเก้ง ขนาด
 กว้าง 70 ยาว 250
  เมตร ลึก 2 เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

31
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

แวงพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองแวง 
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 

32
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

แกพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองแก 
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

33
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

ผือพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุดลอกห้วยหนองผือ
 ขนาด กว้าง 100 
ยาว 200  เมตร ลึก

 2 เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

34
โครงการปรับปรุงห้วยหนองสิมพร้อม

ท้าฝายน้้าล้น

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอเพียงพอ
ตลอดปี

ขุดลอกห้วยหนองสิม
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

                 -                    -      12,000,000    12,000,000    12,000,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการปรับปรุง

มีน้้าไว้ใช้เพื่อในการ
อุปโภค บริโภค 

รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอ

กองช่าง/อบจ/
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ.02 

35
โครงการปรับปรุงห้วยใหญ่พร้อมท้า

ฝายน้้าล้น

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอเพียงพอ
ตลอดปี

ขุดลอกห้วยใหญ่
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

                 -                    -        4,300,000      4,300,000      4,300,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการปรับปรุง

มีน้้าไว้ใช้เพื่อในการ
อุปโภค บริโภค 

รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอ

กองช่าง/อบจ/
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

36
โครงการปรับปรุงห้วยตับแฮดพร้อม

ท้าฝายน้้าล้น

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอเพียงพอ
ตลอดปี

ขุดลอกห้วยตับแฮด
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

                 -                    -        4,300,000      4,300,000      4,300,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการปรับปรุง

มีน้้าไว้ใช้เพื่อในการ
อุปโภค บริโภค 

รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอ

กองช่าง/อบจ/
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

37
โครงการปรับปรุงห้วยเหมียง พร้อม

ท้าฝายน้้าล้น

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอเพียงพอ
ตลอดปี

ขุดลอกห้วยเหมียง 
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

                 -                    -        2,600,000      2,600,000      2,600,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการปรับปรุง

มีน้้าไว้ใช้เพื่อในการ
อุปโภค บริโภค 

รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอ

กองช่าง/อบจ/
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

38
โครงการปรับปรุงห้วยคูณพร้อมท้า

ฝ้ายน้้าล้น

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอเพียงพอ
ตลอดปี

ขุดลอกห้วยคูณ 
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

                 -                    -      18,000,000    18,000,000    18,000,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการปรับปรุง

มีน้้าไว้ใช้เพื่อในการ
อุปโภค บริโภค 

รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอ

กองช่าง/อบจ/
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

รวม 401,050,000 401,050,000 442,250,000 442,250,000 442,250,000



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

1
โครงการจัดท าป้ายคัตเอาท์ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 2 ป้ายโครงการ       500,000       500,000       500,000       500,000       500,000

จ านวนป้ายคัต
เอาท์ที่จัดท า

ช่วยให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความ

โปร่งใส

ส านักงานปลัด/
ททท.พช.

2
โครงการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประจ า อบต.
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้

ข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ปัจจุบัน
        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000

 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

ส านักงานปลัด

3

โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลาง เพื่อส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการที่รับบริการจาก อบต.โนน
ตาล

เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่
รับบริการจาก  อบต.

1 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนตาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ร้อยละความพึง

พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ได้ส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ที่รับบริการจาก อบต.

ส านักงานปลัด

4
โครงการจัดท าแผนที่ภาษี และ

ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจัดท าและปรับ
ข้อมูลแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สิน

พื้นที่ต าบลโนนตาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ร้อยละของผู้ช าระ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น

จัดท าและปรับข้อมูล
แผนที่ภาษีทะเบียน

ทรัพย์สิน

กองคลัง /กอง
ช่าง

5
จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในส านักงาน

 และครุภัณฑ์อื่นๆ
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ไว้ใช้
ส าหรับการปฎิบัติงาน

อบต.โนนตาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
จ านวนวัสดุ

ครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือ
การด าเนินงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส านักปลัด/ส่วน
การคลัง/กอง

ช่าง/ส่วน
การศึกษา

6
โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯและพระบรม
วงศานุวงศ์

เพื่อเตรียมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดฯและพระบรมวงศานุ

วงศ์

พื้นที่รับเสด็จ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีความจง
รักภัคดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักงานปลัด

7
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว

ประจ าหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ข่าวสารทั่วถึง
ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว หมู่ 1 - 15

      300,000       300,000       300,000       300,000       300,000
 จ านวนหอ

กระจายข่าวที่
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

8
อบต,สัญจรร่วมกับ อ าเภอเคล่ือนที่

และจังหวัดเคล่ือนที่
เพื่อบริการประชาชน ประชาชนทั้งต าบล       150,000       150,000       150,000       150,000       150,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนได้รับ
บริการขั้นพื้นฐานจาก
หน่วยงานราชการนอก

เวลาราชการ

ส านักงานปลัด

9
โครงการพัฒนาองค์กรและชุมชนสู่

ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากร
บุคลากรของ อบต.

และผู้น าชุมชน
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม

เพิ่มศักยภาพในการ
ท างานมากขึ้น

ส านักงานปลัด 
กองคลัง กอง

ช่าง ส่วน
การศึกษา/

มหาวิทยาลัย
นครพนม

10
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและ
ภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบล

โนนตาล

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ของ อบต. ในการ

บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในและภายนอก
 รอบๆอบต.โนนตาล

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
จ านวนจุดที่ได้รับ

การปรับปรุง

ภูมิทัศน์ภายใน 
ภายนอก อบต.มี
ความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักงานปลัด 
กองคลัง กอง

ช่าง ส่วน
การศึกษา

11
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้อง
ปฏิบัติงานภายใน อบต.โนนตาล

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ

ห้องปฏิบัติงาน 
ส านักปลัด กองคลัง 

กองช่าง กอง
การศึกษาฯ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
จ านวนห้องที่

ได้รับการปรับปรุง

เพิ่มศักยภาพในการ
ท างานให้มี

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น

ส านักงานปลัด 
กองคลัง กอง

ช่าง ส่วน
การศึกษา

12
โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนไปใช้
สิทธิเลือกต้ัง

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ทุก
คน

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
ร้อยละของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังออกไปใช้

สิทธิ

ประชาชนสนใจมาใช้
สิทธิเลือกต้ังตามหน้าที่

ส านักงานปลัด

13 โครงการจัดเวทีประชาธิปไตย
เพื่อเสริมสร้างและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน

-  ประชาชนทุก
หมู่บ้านได้เข้าร่วม

กิจกรรม
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการแสดงออก

อย่างเต็มที่
ส านักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

14
โครงการประชาคมจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น
เพื่อเสนอความต้องการ

ในการจัดท าแผน
ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ได้เข้าร่วมประชาคม

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น าข้อมูลที่ได้เข้าสู่

แผนพัฒนา
ส านักงานปลัด

15 โครงการจัดท าแผนชุมชน
เพื่อสร้างกรอบการ
พัฒนาในท้องถิ่น

หมู่บ้าน/ชุมชน ๑๕ 
 หมู่บ้าน

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000
ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น าข้อมูลที่ได้เข้าสู่

แผนพัฒนา
ส านักงานปลัด

16 โครงการ อบต.สัญจร
เพื่อให้ประชาชนร่วม
และได้ข้อมูลที่จริง

- ทั้ง  ๑๕  หมู่บ้าน      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000
ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จะได้ข้อมูลเพื่อเป็น

ฐานในการพัฒนาต่อไป
ส านักงานปลัด

17
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนในองค์กร

เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา 

วางแนวทางแก้ไข้ 
ประสานงานให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ

ประชาชน

1 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
ร้อยละ100 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

มศูีนยร์วบรวมขอ้มลู 
วิเคราะหป์ัญหา วาง

แนวทางแกไ้ข ้ประสานงาน
ใหก้ารสนับสนุน ช่วยเหลือ

ประชาชน

ส านักงานปลัด

18
โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการ

ด าเนินงานของ อบต.

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงาน

ของ อบต.
อบต. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนทราบถึง
การด าเนินการของ 

อบต
ส านักงานปลัด

19 โครงการจัดซ้ือรถขยะพร้อมอุปกรณ์
เพื่อให้รถยนต์เก็บขยะ
ใช้บริการประชาชนใน

พื้นที่

รถยนต์เก็บขยะ 1 
คัน

๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐
ร้อยละของ

ประชาชนที่ได้รับ
ความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ
บริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐในการจัดเก็บ

ขยะ

ส านักงานปลัด

20
โครงการจัดท าผังเมืองรวมชุมชนโนน

ตาล - ท่าอุเทน
เพื่อประโยชน์ในการใช้

ที่ดินเพื่อการพัฒนาต าบล
อบต. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

มีผังเมืองรวม
ประกอบการใช้

ประโยชน์ในที่ดินเพื่อ
การพัฒนา

กองช่าง/โยธาธิ
การและผังเมือง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

21
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนา

รายได้
เพื่อให้ประชาชนสนใจ
ในการเสียภาษีต่างๆ

จัดท าป้าย ๑๕
หมู่บ้าน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
ร้อยละความพึง

พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนทราบ
ระยะเวลาในการเสีย

ภาษี
กองคลัง

22 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ น ามาพัฒนา

ท้องถิ่น

ผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน ผู้น า
หมู่บ้านและ
ประชาชน

      400,000       400,000       400,000       400,000       400,000
 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้บริหาร /ผู้น า
หมู่บ้าน/ชุมชนและ
พนักงาน มีความรู้

เพิ่มขึ้น

ส านักงานปลัด

23
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิ

บาล

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองธรร
มาภิบาล คุณธรรมและ 

จริยธรรม

80 คน         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000
ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรท้องถิ่นมี

ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองธรรมาภิบาล 

คุณธรรมและ 
จริยธรรม

ส านักงานปลัด

24
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และ

บุคลากรท้องถิ่น

เพื่อเป็นการปลูก
จิตส านึกและการ

ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
80 คน         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000

 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
บุคลากรท้องถิ่นมี
จิตส านึกและการ

ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

ส านักงานปลัด

25
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของท้องถิ่น

เพื่อเป็นเคร่ืองมือก ากับ
ความประพฤติของ

ข้าราชการที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน

80 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีมาตรการเคร่ืองมือ
ก ากับความประพฤติ
ของข้าราชการที่สร้าง

ความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ส านักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

26
โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต
 และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีใน

การต่อต้านการทุจริต

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและ
ค่านิยมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ

มิชอบให้แก่ คณะ
ผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภา บุคลากรท้องถิ่น

80 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เพือ่ปลูกฝังจติส านึกและ
ค่านิยมทีดี่ในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใหแ้ก ่คณะผู้บริหาร

ท้องถนิ สมาชิกสภา 
บุคลากรท้องถิน่

ส านักงานปลัด

27
โครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ท้องถิ่น

เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้ เกี่ยวกับการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

70 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้ เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน

ส านักงานปลัด

28
โครงการจัดท าคู่มือการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อให้มีคู่มือในการ
เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหา

การทุจริต

100 เล่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ร้อยละของ

บุคลากรที่มีองค์
ความรู้มากขึ้น

มีคู่มือในองค์กรในการ
เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่

บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหา

การทุจริต

ส านักงานปลัด

29
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลก

ร้อน

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักในคุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน

150 ต้น         30,000         30,000         30,000         30,000         30,000
 จ านวนต้นไม้ที่
ด าเนินการปลูก

ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความเข้าใจ
ถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

30
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตาม

แนวทางเศรษกิจพอเพียง

ส่งเสริมอาชีพให้กับ
เกษตรกร ตามแนว

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
150 คน         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

เกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีรายได้ มี
อาชีพ ตามหลักแนว

ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส านักงานปลัด

31 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี
ส านึกที่ดีต่อบุพการี 

และครอบครัว
150 คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน มีส านึก
ที่ดีต่อบุพการี และ

ครอบครัว
ส านักงานปลัด

32
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้เด็กและเยาวชนเป็น

คนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต

150 คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรม

เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังให้เป็นคน
ดีมีคุณธรรม จริยธรรม

 ซ่ือสัตย์ สุจริต

ส านักงานปลัด

33
โครงการประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจรติของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล

เพื่อแสดงเจตจ านงการ
ต่อต้านของนายก
องค์การบริหาร

1 คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังที่แถลง
ผู้บริหารได้แสดง

เจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริต คอรัปชั่น

ส านักงานปลัด

34
โครงการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคล (ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ)

เพื่อก าหนดมาตรการ
ด้านความโปร่งใสในการ
บริหารบุคคลของท้องถิ่น

1 มารตการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนมาตรการที่

ด าเนินการ

มีมาตรการด้านความ
โปร่งใสในการบริหาร
บุคคลของท้องถิ่น

ส านักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

35
โครงการมาตรการออกค าส่ัง

มอบหมายนายก ปลัดและหัวหน้า
ส่วนราชการ

เพื่อเป็นการลดขั้นตอน
การให้บริการประชาชน
ให้ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน

5 ส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

เป็นการลดขั้นตอน
การให้บริการ

ประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของ

ประชาชน

ส านักงานปลัด

36
โครงการสร้างความโปร่งใสในการ

พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

เพื่อให้การบริหารงานบุ
คลลด้านการเล่ือนขั้น

เงินเดือนมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้

4 ส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

การเล่ือนขั้นเงินเดือน
มีความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้
ส านักปลัด

37
โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

เพื่อลดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหาย

ของทางราชการ

1 ส่วน (กองคลัง) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานที่อาจ

ก่อให้เกิดผลเสียหาย
ของทางราชการ

กองคลัง

38
โครงการพัฒนาแผนและกระบวนการ

จัดหาพัสดุ

เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านจัดซ้ือจัด

จ้าง
1 ส่วน (กองคลัง) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

จ านวนส่วน
ราชการที่เข้าร่วม

ผู้บริหารมีข้อมูลใน
การวางแผนการ
บริหารงานให้
ประสิทธิภาพ

กองคลัง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

39
โครงการสร้างความโปร่งใสในการ

จ่ายเงินงบประมาณ

เพื่อจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานในการ

ตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงาน ถึงความ

เกี่ยวข้องในการจัดหา
พัสดุ

1 ส่วน (กองคลัง) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ในการตรวจสอบ

บุคลากรในหน่วยงาน
 ถึงความเกี่ยวข้องใน

การจัดหาพัสดุ

กองคลัง

40
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน

การจัดซ้ือ จัดจ้าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัด
จ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของ อปท.

1 ส่วน (กองคลัง) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัด
จ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ 

อปท.

กองคลัง

41 โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานการปบริการ
ประชาชน

4 ส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการ

ส านักงานปลั 
ดกองคลัง กอง

ช่าง กอง
การศึกษาฯ

42
โครงการมอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต 

ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ

เพื่อให้การบริหาร
ราชการ ภายใต้กรอบ

อ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนดให้

เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4 ส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

การบริหารราชการ 
ภายใต้กรอบอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส านักงานปลั 
ดกองคลัง กอง

ช่าง กอง
การศึกษาฯ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

43

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
 /บุคคล/ที่ประพฤติปฏิบัติตนด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม 

จริยธรรม

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลที่มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม

15/ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนบุคคลที่
ได้รับการยกย่อง

บุคคลได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติในการมี

ความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม

ส านักปลัด

44
โครงการกิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร

ดีเด่น

เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่ผู้ท า

คุณประโยชน์และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของ อปท.

15/ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
 จ านวนบุคคลที่
ได้รับการยกย่อง

บุคคลได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

ของ อปท.

ส านักปลัด

45
โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้

ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เพื่อเชิดชูเกียรติ
ประชาชนที่ปฏิบัติตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เป็นตัวอย่าง
แก่เกษตรกร

15/ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
 จ านวนบุคคลที่
ได้รับการยกย่อง

 ประชาชนได้รับการ
ยกย่องในการปฏิบัติ

ตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้

เป็นตัวอย่างแก่
เกษตรกร

 ส านักปลัด

46
โครงการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ
ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มี

คุณธรรม ตามแนวทาง
การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

4 ส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

บุคลากรปฏิบัติ
ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม ตาม

แนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ส านักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

47
โครงการกิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นมาตรการ
จัดการ กรณีได้รับทราบ
หรือแจ้ง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต

4 ส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

มีมาตรการในการ
จัดการ กรณีได้รับ

ทราบหรือร้องเรียน 
หรือตรวจสอบพบ

การทุจริต

ส านักงานปลั 
ดกองคลัง กอง

ช่าง กอง
การศึกษาฯ

48
มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้

ร้องเรียน

เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการ

ร้องเรียนต่างๆ
1 จุด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

จ านวนจุดที่
ด าเนินการ

มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการร้องเรียน

เร่ืองต่างๆ
ส านักปลัด

49
มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ือง

ร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ อปท.

เพื่อให้การตรวจสอบ
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติ

มิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

80 คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรม

การตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม

ส านักงานปลั 
ดกองคลัง กอง

ช่าง กอง
การศึกษาฯ

50
โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 

2540

เพื่อตระหนักถึง
ความส าคัญของการมี

คุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม
 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ

80 คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างาน
และมีความรู้เกี่ยวกับ

สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

ส านักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

51

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุและ

ทรัพย์สินของ อปท.และการรับเร่ือง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในการปฏิบัติงาน
ให้ประชาชนได้รับทราบ

1995 ครัวเรือน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนครัวเรือนที่

รับทราบ

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในการ
ปฏิบัติงานของ อปท.

ส านักงานปลัด

52 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ อบต.ให้
ประชาขนได้รับทราบ

1995 ครัวเรือน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนครัวเรือนที่

รับทราบ

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในการ
ปฏิบัติงานของ อปท.

ส านักงานปลัด

53
โครงการด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราว

ร้องทุกข์ของ อปท.

เพื่อรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ในพื้นที่และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้อง

1 จุด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนจุดที่
ด าเนินการ

ได้รับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่

และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ส านักงานปลัด

54
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ

เพือให้ผู้ร้องทุกข์ได้
รับทราบขั้นตอนการ

ด าเนินการเร่ืองร้องเรียน
1 คร้ัง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

จ านวนคร้ังที่
รายงาน

ผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบ
ขั้นตอนการด าเนินการ

เร่ืองร้องเรียน
ส านักปลัด

55
มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
และประชาชนทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นใน
การจัดท าร่างแผน

25 คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนคร้ังที่ออก

ประชาคม

คณะกรรมการได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท า

ร่างแผนฯ
ส านักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

56
มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตจรวจรับงาน

จ้าง

เพื่อเป็นกลไกภาค
ประชาชนที่ขับเคล่ือน

การมีส่วร่วมในการตรวจ
รับการจ้าง

30 คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรม

มีคณะกรรมการภาค
ประชาชนในการตรวจ

รับการจ้าง
ส านักปลัด

57

มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานให้เกิด

ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาท
ของภาคประชาชน

15 คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานให้
เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาท
ของภาคประชาชน

ส านักปบลัด

58
โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ

ภายในประจ าปี ของ อปท.

เพื่อให้มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ

ดูแล

4 ส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท า

ระบบควบคุมภายใน
ให้ผู้ก ากับดูแล

ส านักปลัด กอง
คลัง กองช่าง 
กองการศึกษา

59
โครงการจัดท ารายงานการควบคุม

ภายใน

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กร

4 ส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

มีการติดตามและ
ประเมินผลการ

ควบคุมภายในระดับ
องค์กร

ส านักปลัด กอง
คลัง กองช่าง 
กองการศึกษา

60
กิจกรรมติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน

เพื่อมีให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

4 ส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ส านักปลัด กอง
คลัง กองช่าง 
กองการศึกษา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

61

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งต้ัง การโอน ย้าย

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม การตรวจสอบ 

ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสแลเป็น

ธรรม

4 ส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

ประชาชนมีส่วนร่วม 
การตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเป็นไปด้วย

ความโปร่งใสแลเป็น
ธรรม

ส านักปลัด

62
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการรับจ่ายเงิน และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของ อปท.

เพื่อให้มีความโปร่งใสใน
การรับจ่าย และการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของ อปท.

1 ส่วน (กองคลัง) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน
ราชการที่
ด าเนินการ

มีความโปร่งใสในการ
รับจ่าย และการใช้

ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของ อปท.

กองคลัง

63
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

ให้ประชาชนได้รับทราบ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้

1 ส่วน(กองคลัง) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน
ราชการที่
ด าเนินการ

มีความโปร่งใสในการ
รับจ่าย และตรวจสอบ

ได้.
กองคลัง

64
กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัด

จ้างจากตัวแทนชุมชน

เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทน
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ของ อปท.

1 ส่วน (กองคลัง) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน
ราชการที่
ด าเนินการ

มีตัวแทนภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ของ 

อปท.

กองคลัง

65
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้

มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

เพื่อเป็นกลไกส าหรับ
ตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

30 คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

มีกลไกส าหรับ
ตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร

ส านักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

66
มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดย

ภาคประชาชน

เพื่อสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนร่วมกันเฝ้า

ระวังการคอร์รัปชั่นของ 
อปท.

4 ส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนส่วน

ราชการที่เข้าร่วม

มีกลไกและมีภาค
ประชาชนร่วมกันใน

การเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่น

ส านักปลัด กอง
คลัง กองช่าง 
กองการศึกษา

67
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย

ด้านการป้องกันการทุจริต

เพื่อสร้างแกนน า แนว
ร่วมและเครือข่ายในการ
รักษาผลประโยชน์ของ 

อปท.

30 คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จ านวนผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรม

เพื่อสร้างแกนน า แนว
ร่วมและเครือข่ายใน

การรักษา
ผลประโยชน์ของ อปท.

ส านักปลัด

68
ติดต้ังเคร่ืองอ่านบัตรเอนกประสงค์ 

(smart card reader)

เพื่อยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรฯและบริการ

ประชาชชนที่ติดต่อ
ราชการ

4 เคร่ือง ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐                 -   
จ านวนเคร่ืองที่
ด าเนินการติดต้ัง

ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรฯและบริการ

ประชาชชนที่ติดต่อ
ราชการ

ส านักปลัด

69
โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ า

อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

เพื่อให้มีรถบบรทุกน้ า
อเนกประสงค์ใช้ในงาน
บริการสาธารณะและใน

กิจการ อบต.

1 คัน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐
จ านวนรถบรรทุก
น้ าที่ด าเนินการ

จัดซ้ือ

มีรถบบรทุกน้ า
อเนกประสงค์ใช้ใน

งานบริการสาธารณะ
และในกิจการ อบต.

ส านักปลัด

70
ระบบปฏิบัติการ 

(sofeware)ฐานข้อมูลบุคคล

เพื่อใช้ควบคู่กับเคร่ือง
อ่านบัตรเอนกประสงค์ 
(smart card reader)

1 ระบบปฏิบัตการ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 0
จ านวนระบบ
(sofeware)ที่

ด าเนินการติดต้ัง

มีระบบ(sofeware)ใช้
กับกับเคร่ืองอ่านบัตร
เอนกประสงค์ (smart

 card reader)

ส านักปลัด

รวม 11,050,000   11,050,000   11,260,000   11,260,000   11,050,000   



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเิพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562     
 (บาท)

      2563    
  (บาท)

      2564    
  (บาท)

      2565    
  (บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 :  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

      1
 ร่องระบายน้้าในหมู่บ้าน (เส้น
นายเสรีชัย - นายกมล) หมู่ที่ 1

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ

      0.25*300 
เมตร จ้านวน 1 สาย

          45,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

      2
 ท่อระบายน้้า (เส้นบ้านนาย

แทน - ลงสู่หนองแวง) หมู่ที่ 1

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ

        0.25* 100 
เมตรจ้านวน 1 จุด

          15,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

      3
 ร่องระบายน้้าในหมู่บ้าน (เส้น

นายประสาน - นางอุดม) หมู่ที่ 1

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ

      0.25*300 
เมตร จ้านวน 1 สาย

          45,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

      4
 คสล.ข้างวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่

 1

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4 x 100  เมตร   
     จ้านวน 1 สาย

        160,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ

ถนนปลอดฝุ่น
เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

      5
 คสล.หน้าบ้านนายค้าเขียน - 

ป่าช้า  หมู่ที่ 1

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4 x 200  เมตร   
     จ้านวน 1 สาย

        320,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ

ถนนปลอดฝุ่น
เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

      6
 คสล.หน้าบ้านนายยิ้ม - ถนน

กุดคล้าว  หมู่ที่ 1

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4 x 100  เมตร   
     จ้านวน 1 สาย

        160,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ

ถนนปลอดฝุ่น
เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

      7
 คสล.หน้าบ้านนายสายัญ - 

หน้าบ้านนายประกาย หมู่ที่ 1

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4 x 150  เมตร   
     จ้านวน 1 สาย

        240,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ

ถนนปลอดฝุ่น
เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

      8
 คสล.หน้าบ้านนายบุญมี  หมู่ที่

 1

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4 x 200  เมตร   
     จ้านวน 1 สาย

        320,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ

ถนนปลอดฝุ่น
เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

      9
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง แยกนา

นางอ้าพร - เส้นนาผักปอด-ค้า
ฮาก หมู่ที่ 1

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1500 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        150,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    10
 ถนนเพื่อการเกษตร หลังวัด

กองมณีถึงห้วยทราย 4*400 
เมตร หมู่ที่ 1

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*400 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

          40,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    11
 ถนนเพื่อการเกษตร แยกสวน

นายพนัส หมู่ที่ 1

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*300 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

          30,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    12
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นไปชม

หนองบัวแดง) หมู่ที่ 1

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        100,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    13
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  เส้นบ้านกลาง หมู่ที่ 1- 
ค้าฮาก หมู่ที่ 10

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 6*3000 เมตร       9,000,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

    14
 ร่องระบายน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่

ที่ 2

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 25*1000 เมตร         100,000                   -                     -                     -                     -   

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

    15
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้าน
นายค้าสูญ - ห้วยบ่อ หมู่ที่ 2

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        100,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    16
 ถนนเพื่อการเกษตร จากหน้า

วัดดอนตาล - (ถนนเส้นท่าอุเทน
 - โพนสวรรค์) หมู่ที่ 2

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*3000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        300,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    17  ท้าราวสะพานห้วยบ้าน หมู่ที่ 2

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 จุด           50,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    18  ร่องระบายน้้าห้วยบ้าน หมู่ที่ 2
 เพื่อให้ประชาชนได้

ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน
ไหลลงสู่ธรรมชาติ

 0.25* 1,000 
เมตร จ้านวน 1 สาย

        150,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

    19
 คสล.วัดศรีบุญเรือง - โรงเรียน

บ้านนาผักปอด หมู่ที่ 3

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*300 จ้านวน 1
 สาย

        480,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    20
 คสล.เส้นปั๊มน้้ามัน - ห้วยเม็ด 

หมู่ที่ 3

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 จ้านวน 1
 สาย

        800,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    21
 คสล.ซอยบ้านนายภาณุวัฒน์ -

 บ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 3

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 3*200 จ้านวน 1
 สาย

        240,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    22
 แอสฟัลท์ติกทับถนน คสล.

ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร       1,600,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

    23
 ร่องระบายน้้ารอบหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 3

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 50*200 เมตร           40,000                   -                     -                     -                     -   

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

    24
 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 

เส้นนาผักปอด- ค้าฮาก  หมู่ที่ 3

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*4000 เมตร         400,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    25
 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นป่าช้า -ที่นานายสุพรรณ 

หมู่ที่ 3

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร           50,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    26  สะพานข้ามห้วยกุดตาปิ หมู่ที่ 3

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 สะพาน 1 สะพาน         200,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    27
 โครงการเสริมผิวลูกรัง เส้นกุด

หอ - ที่นานายวิไล หมู่ที่ 4

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 ขนาด 4*1000 
เมตร จ้านวน 1 สาย

        100,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    28
 ถมสระหน้าวัดเพื่อท้าลาน

อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4

 เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้เป็นลานอเนกประสงค์

ภายในหมู่บ้าน

 ถมสระ จ้านวน 1 
สระ

        200,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    29  คสล.รอบป่าช้า หมู่ที่

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

      1,600,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/

    30
 คสล.เส้นหน้าบ้านนายล้่า หมู่ที่

 4

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        160,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    31
 ถนนเพื่อการเกษตร จากดอน

แคน นานายเจริญ พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า หมู่ที่ 4

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        200,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    32
 บล๊อกคอนเวิร์ดข้ามดอนแคน 

หมู่ที่ 4

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*8 เมตร จ้านวน
 1 จุด

        200,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    33

 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรพร้อมท้าร่องระบาย
น้้า (จากสามแยกนายทองหล่อ-

 สวนนายนิยม หมู่ที่ 5

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร         200,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    34
 ถมดินลานอเนกประสงค์ หมู่ที่

 5

 เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้เป็นลานอเนกประสงค์

ภายในหมู่บ้าน
 จ้านวน 1 ลาน         100,000                   -                     -                     -                     -   

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    35
 ถนน คสล.เส้นกุดกุ่มใหญ่ - 

บ้านโพน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร 
จ้านวน 1 เส้น

        200,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    36
 คลองระบายน้้ารอบวัดกุญชร 

หมู่ที่ 5

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 .25*400 เมตร 
จ้านวน 1 จุด

        400,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    37

 ถนนแอสฟัลท์ติกทับถนนคสล.
ที่ช้ารุด จากส้านักงานเกษตร
อ้าเภอท่าอุเทน - สะพานห้วย

ทวยบ้านดงยาง หมู่ที่ 6

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

    38  คสล.เส้นสวนนางสมพิศ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร         320,000         320,000         320,000         320,000         320,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    39
 ตัดถนนเพื่อการเกษตรเส้น

หน้าบ้านนางทองเทียน  หมู่ที่ 6

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*150 เมตร           30,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    40
 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น หน้า
บ้านนายประพล - หน้าบ้าน

นายประสิทธิ์ หมู่ที่ 6

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร         200,000         200,000         200,000         200,000         200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    41
 คลองระบายน้้ารอบหมู่บ้าน 

หมู่ 7

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 0.25 เมตร * 
500 เมตร

        200,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    42
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นห้วย
พระจันทร์ถึงลานกีฬา หมู่ 7

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร         100,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    43
 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นห้วยไผ่

หมู่ 7

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 3*1000 เมตร         100,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    44
 คสล.จากกุดสะกอย ไปบ้าน

ธาตุ เส้นสวนหวาย - ป่าช้า หมู่
ที่14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    45
 ถนน คสล.ข้างวัด ถึงสะกอย

ทอง หมู่ 7

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร         160,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    46
 แอสฟัลท์ติกทับถนน คสล.จาก
กุดสะกอย - ส่ีแยกไปกุสุมาลย์ 

หมู่ 7

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 กองช่าง/อบจ./
นพค.22/โยธาธิ
การฯ/กรมทาง
หลวงชนบท/
กรมส่งเสริมฯ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    47
 ท่อระบายน้้าเส้น สวนหวาย-

ถึงบ้านธาตุ หมู่ 7

 เพื่อให้ประชาชนมีทางน้้า
ไหลไม่กัดเซาะหน้าผิวดิน

ท้าให้ถนนช้ารุด
 0.30*1000 เมตร         100,000                   -                     -                     -                     -   

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนมีท่อระบาย
น้้าไหลลงสู่ธรรมชาติไม่

ท้าให้น้้ากัดเซาะ
ผิวหน้าดิน

 กองช่าง

    48
 ท่อระบายน้้า หน้าบ้านอบต.
ลักขณา - บ้านบุษบา หมู่ที่ 7

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ

      0.25*100 
เมตร จ้านวน 1 สาย

          15,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

    49
 ท้าราวสะพานห้วยห้วย

พระจันทร์ หมู่ที่ 7

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 จุด           50,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    50
 วางท่อระบายน้้าห้วยตับแฮด

เชื่อมต่อกุดกา หมู่ 7
 เพื่อระบายน้้าที่กักไว้เกิน

ความจ้าเป็น
 3 จุด           50,000                   -                     -                     -                     -   

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 สามารถระบายน้้าที่
เกินความจ้าเป็นออกสู่

ธรรมชาติ
 กองช่าง

    51
 ถนน คสล.เส้นหลังปศุสัตว์ 

บ้านกุดสะกอย หมู่ที7่ - ถนน
โพนสวรรค์ - ท่าอุเทน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

      1,917,000       1,917,000       1,917,000       1,917,000       1,917,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 กองช่าง/อบจ./
นพค.22/โยธาธิ
การฯ/กรมทาง
หลวงชนบท/
กรมส่งเสริมฯ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    52
 ถนน คสล.เส้นข้างวัดฉิมพลี - 

เส้นไปบ้านธาตุ หมู่ที่ 7

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        320,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    53
 ถนน คสล.จากบ้านนายตุ้น 
หมู่ที่ 8 - ไปเส้นโพนสวรรค์ -

ท่าอุเทน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

      3,200,000       3,200,000       3,200,000       3,200,000       3,200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

    54
 ถนน คสล.จากป่าช้า -บ้าน

ยายตุ่น 4*120 เมตร หมู่ที่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*120 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        192,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    55
 ถนน คสล. เส้นบ้านโพน หมู่ที่

 8 - บ้านกุดกุ่ม หมู่ที่ 5

 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
โรงเรียนและประชาชน

ได้รับความสะดวกสะบาย
ในการคมนาคมขนส่ง

 4*1500 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

      1,954,000       1,954,000       1,954,000       1,954,000       1,954,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 กองช่าง/อบจ./
นพค.22/โยธาธิ
การฯ/กรมทาง
หลวงชนบท/
กรมส่งเสริมฯ

    56
 ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพน - 
ไปบ้านธาตุ พร้อมท่อระบายน้้า

 หมู่ที่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*3000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        300,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    57

 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรห้วยตับแฮด - โคก
ตาถ่าน พร้อมวางท่อระบายน้้า

 หมู่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        100,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    58
 ถนน คสล. เส้นบ้านนาย

สมบูรณ์ - หน้าบ้าน นิสาลักษณ์
 หมู่ที่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        160,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    59
 ถนน คสลถนน คสล. เส้นบ้าน
นายเวียงชัย - บ้านนางจิราพร 

หมู่ที่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        160,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    60
 คสล.บ้านธาตุ- ส่ีแยกบะหว้า -

 นาแค หมู่ 9

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 จ้านวน 
1 สาย

      1,600,000       1,600,000       1,600,000       1,600,000       1,600,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    61
 คสล.สามแยกหนองอีเก้ง - ป่า

ช้า หมู่ 9

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 จ้านวน 
1 สาย

      1,600,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    62
 ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านธาตุ - 

บ้านโพน หมู่ 9

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*3000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        300,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    63
 ร่องระบายน้้า พร้อมตะแกรง
เหล็ก หน้าบ้านนายพิทักษ์ถึง

บ้านดาบหงวน หมู่ 9

 เพื่อให้ประชาชนมีทางน้้า
ไหลไม่กัดเซาะหน้าผิวดิน

ท้าให้ถนนช้ารุด

 0.50*500 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        100,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนมีท่อระบาย
น้้าไหลลงสู่ธรรมชาติไม่

ท้าให้น้้ากัดเซาะ
ผิวหน้าดิน

 กองช่าง

    64
 ท้าถนนลูกรังจากส่ีแยกบ้าน
กลางตัดไปถนนบ้านห้วยพระ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        200,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 มีสถานที่ออกก้าลัง
กายประจ้าหมู่บ้านและ

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 กองช่าง

    65
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้าน
ค้าน้อย- ห้วยเซกา หมู่ 10

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        200,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    66
 ถนน คสล. บ้านค้าฮาก หมู่ที่ 
10 - บ้านนาผักปอด หมู่ที่ 3

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*3000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

      8,933,000       8,933,000       8,933,000       8,933,000       8,933,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 กองช่าง/อบจ./
นพค.22/โยธาธิ
การฯ/กรมทาง
หลวงชนบท/
กรมส่งเสริมฯ

    67
 ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบดอนปู่

ตา หมู่ 10

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        100,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    68
 คสล.ต่อเส้นทุ่งนา -ไปหนองป่า

ตู่ หมู่ 11

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร  
จ้านวน 1 สาย

        160,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    69
 ซ่อมแซมลูกรังเส้น(หนองป่าตู้ -

 หนองหวาย) หมู่ 11

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        200,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    70  คสล.รอบวัด  หมู่ 11

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร  
จ้านวน 1 สาย

      1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    71  คสล.เส้นไปดอนปู่ตา หมู่ที่ 11

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร  
จ้านวน 1 สาย

      1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    72
 คสล.เส้นรอบหนองแสง หมู่ที่ 

11

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร  
จ้านวน 1 สาย

      1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    73  คสล.เส้นดอนหอ หมู่ 12

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*120 เมตร       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    74  คสล.เส้นข้างวัด หมู่ 12

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*400 เมตร         640,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    75
 คสล.เส้นหน้าบ้านนายพรพจน์

 หมู่ 12

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร         160,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    76
 คลองระบายน้้า ถนน คสล.

บ้านดงยาง หมู่ 12

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 2 จุด           20,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    77
 ลานอเนกประสงค์บริเวณป่า

ช้าบ้านดงยาง หมู่ 12

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 ลาน         100,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    78
 คสล.เส้นรอบวัดมงคลเทพนิมิต

 หมู่ 13

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร         320,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    79
 คสล.เส้นยายผ่องศรี - บ้าน

พ่อวัลลพ หมู่ 13

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*300 เมตร         480,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    80
 คสล.บ้านนายสุรพงษ์ แสงแก้ว 

 - หน้าวัด หมู่ 13

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร         160,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    81
 ร่องระบายน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่

 13

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 0.25*500 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

          50,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    82
 เสริมถนนลูกรังพร้อมท่อ

ระบายน้้าห้วยสักใย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*150 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        150,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    83
 ถนน คสล.จากบ้านนายกว้าง 
ถึง ป่าช้า หมู่ที่ 14 พร้อมท่อ

ระบายน้้า

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        160,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    84
 ตัดถนนเพื่อการเกษตรจากสวน
 นายสุริยันต์ - นาฮี หมู่ที่ 14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*700 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

          70,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    85
 ตัดถนนเพื่อการเกษตร จาก
สวน นายบุญเริง - สวนนาย

เที่ยง  หมู่ที่ 14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร         100,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    86
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้าน
นางปราณี ถนนเส้นท่าอุเทน 

นครพนม หมู่ที่ 14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4* 2000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        200,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    87
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้าน
นายใจ - สวนยางนายสว่าง หมู่

ที่ 14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4 *1000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        100,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    88

 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากหนอง
อีเก้ง - กุดสะกอย พร้อมท่อ

ระบายน้้า 5*1500 เมตร หมู่ที่
 14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1500 เมตร         150,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    89
 ร่องระบายน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่

ที่ 14

 เพื่อให้ประชาชนมีทางน้้า
ไหลไม่กัดเซาะหน้าผิวดิน

ท้าให้ถนนช้ารุด

 0.50*500 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนมีท่อระบาย
น้้าไหลลงสู่ธรรมชาติไม่

ท้าให้น้้ากัดเซาะ
ผิวหน้าดิน

 กองช่าง

    90
 ถนน คสล.เส้นหลังวัดกองมณี -
 หน้าบ้านนายนวล หมู่ 15 4*

100 เมตร

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร         160,000         160,000         160,000         160,000         160,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    91
 ท้าร่องระบายน้้ารอบหมู่บ้าน 

15

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

      25*1000 
เมตร จ้านวน 1 สาย

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้ใช้
น้้าประปาในการ

อุปโภคและบริโภค
 กองช่าง

    92
 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย

บ้านท่าอุเทน - บ้านตาล

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*2000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

      9,260,000       9,260,000       9,260,000       9,260,000       9,260,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 กองช่าง/อบจ./
นพค.22/โยธาธิ
การฯ/กรมทาง
หลวงชนบท/
กรมส่งเสริมฯ

    93  ถนน คสล.รอบหนองแวง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        160,000         160,000         160,000         160,000         160,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

    94
 คสล.ภายใน รพ.สต.บ้านกลาง

 5*100 เมตร

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*100 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        160,000         160,000         160,000         160,000         160,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    95
 ซ่อมแซมถนน คสล. เส้นหน้า
บ้านนางปราณี - หน้าบ้านนาย

ภาณุพงค์ 4*100 เมตร

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

        160,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    96
 ซ่อมแซมถนน คสล. เส้นหน้า
วัดกองมณี- ส่ีแยกหน้าบ้าน
นายประเสริฐ 4*50 เมตร

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*50 เมตร  
จ้านวน 1 สาย

          80,000                   -                     -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    97
 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง

กุดสะกอย - บ้านโพน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1800 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

      1,800,000       1,800,000       1,800,000       1,800,000       1,800,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

    99
 สร้างศาลาอเนกประสงค์และ
ลานคอนกรีตอเนกประสงค์

 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
ท้ากิจกรรมร่วมกันของ

หมู่บ้าน/ชุมชน
 หมู่ที่ 1-15       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนในพื้นที่ได้
ร่วมท้ากิจกรรมด้าน
ต่างๆของหมู่บ้าน/

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 100
 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร
 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

 หมู่ที่ 1-15 
หมู่บ้าน/ชุมชน

    15,000,000     15,000,000     15,000,000     15,000,000     15,000,000
 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่ได้ใช้
ประโยชน์

 ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร

 กองช่าง

 101
 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง

ระบบประปาหมู่บ้าน

 เพื่อให้มีระบบประปา
ใช้ได้อย่างสม่้าเสมอ

ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
 หมู่ที่ 1-15         500,000         500,000         500,000         500,000         500,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ระบบประปาหมู่บ้านมี
สภาพที่สมบูรณ์พร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

 กองช่าง

 102
 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง

กุดสะกอย -      นาแค

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*2000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

 103

 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
 สายบ้านน้อยทวย หมู่ที่ 11 - 
บ้านดงยาง หมู่ที่ 12 - บ้านกะ

เสริม หมู่ที่ 6

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*10 กิโลเมตร 
จ้านวน 1 สาย

    17,000,000     17,000,000     17,000,000     17,000,000     17,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

 104
 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 

เส้นบ้านธาตุ - นาแค

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*2000 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 105
 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าภายใน
หมู่บ้าน/ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

ขยายเขตหม้อแปลง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสะบายใน
การด้ารงชีวิตประจ้าวัน

 15 หมู่บ้าน     15,000,000     15,000,000     15,000,000     15,000,000     77,864,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ด้ารงชีวิตประจ้าวัน

 กองช่าง

 106
 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายใน

หมู่บ้าน
 เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

 15 หมู่บ้าน         300,000         300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

 กองช่าง

 107
 ก่อสร้างระบบประปาต้าบล 

ขนาดใหญ่มาก
 เพื่อให้มีระบบประปาใช้

ในพื้นที่ต้าบลได้อย่างทั่วถึง
  1 จุด     40,000,000     40,000,000     40,000,000     40,000,000     40,000,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนในพื้นที่
ต้าบลโนนตาลมีประปา
ขนาดใหญ่มากใช้น้้า

อย่างเพียงพอ

 กองช่าง

 109
 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา

อเนกประสงค์

 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
บริการร่วมกันในกิจกรรม

ของหมู่บ้าน
 15 หมู่บ้าน       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000

 ร้อยละของ
ถนนปลอดฝุ่น
เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการในกิจกรรม

ของหมู่บ้านจัดขึ้น
 กองช่าง

 111  ร่องระบายน้้าในหมู่บ้าน
 เพื่อให้ประชาชนได้

ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน
ไหลลงสู่ธรรมชาติ

 15 หมู่บ้าน       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
 ร้อยละของ

ถนนปลอดฝุ่น
เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 112
 ถนนแอสฟัลท์ติกภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -         1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000
 ร้อยละของ

ถนนปลอดฝุ่น
เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 113
 ถนน คสล. ป่าช้า - บ้านนาย

สาด หมู่ที่ 2

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -           200,000         200,000         200,000         200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 114
 ยกร่องถนนลูกรังเส้น บ้านนาย
ชวลิต - ส่ีแยกบ้านนายเมฆ หมู่

ที่ 2

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -           100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 115
 ถนน คสล.เส้นบ้านนายชวลิต -

 นายเมฆ หมู่ที่ 2

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -           250,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 116
 ท่อลอดเหล่ียม ข้ามไปส้านัก

สงฆ์โนนดินแดง หมู่ที่ 4

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 จุด                   -           250,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 117
 ถนน คสล.จากบ้านนายชัยยุทธ
 - ส้านักสงฆ์โนนดินแดง หมู่ที่ 4

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -           400,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 118
 ตัดถนนเพื่อการเกษตร เส้น

นายสุภา - สวนนายวันนา แผ่น
พรหม หมู่ที่ 4

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -           100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 119
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นนาง
ทองพูล - ดอนนแคน หมู่ที่ 4

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -           100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 120
 ท้าฝายน้้าล้นห้วยค้างัว 

ตอนล่าง หมู่ที่ 5

 เพือให้มีฝานเพื่อกักเก็บ
น้้าไว้ใช้ในการเกษตรใน

พื้นที่อย่างเพียงพอ
 2 จุด                   -         1,500,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 121

 แอสฟัลท์ติกทับถนน คสล.
ต้ังแต่สะพานบ้านดงยาง - ปาก
ทางเข้าส้านักงานเกษตรอ้าเภอ

ท่าอุเทน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -         5,000,000       5,000,000       5,000,000       5,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 122
 ซ่อมแซมถนน คสล.หน้าบ้าน

นางไก่ หมู่ที่ 6

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 จุด                   -             20,000           20,000           20,000           20,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 123
 ต่อเติมหอถังสูงประปา หมู่ที่ 6

เพิ่มขึ้น 4 เมตร

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 จุด                   -             10,000           10,000           10,000           10,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 124
 ถนน คสล.เส้นบ้านนายบุ่ง หมู่

ที่ 7

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 จุด                   -           250,000                   -                     -                     -   
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 126
 โครงการก่อสร้างศูนย์ไทญ้อ 
ข้างศาลาอีสานเขียว หมู่ที่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 ศูนย์                   -         2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

 127
 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่ที่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 ป้าย                   -         2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 128
 โครงการ ถนน คสล.เส้นบ้าน
โพน หมู่ที่ 8 -ตัดถนนสายท่าอุ

เทน -กุสุมาลย์ หมู่ที่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -         3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 129
 โครงการ คสล.จากบ้านายสุข
สันต์ - สวน ร.ต.ต.สงวนชัย  

หมู่ที่ 9

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 จุด                   -           250,000         250,000         250,000         250,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 130
 ถนน คสล.จากบ้านธาตุ หมู่ที่ -

 ส่ีแยกบ้านนาแค -บะหว้า

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -         3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 131
 หม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณหน้าวัด

พระธาตุโนนตาล

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 หม้อแปลง                   -           200,000         200,000         200,000         200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 132  ถนน คสล.เส้นหนองผือ หมู่ที่ 9

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

  1 เส้น                   -           250,000         250,000         250,000         250,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 133
 ถนนเพื่อการเกษตร บ้านธาตุ -
 บ้านโพน แยกเข้าที่นา นาย

สวาท

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -           100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

 134
 ถนน คสล.เส้นค้าฮาก - บ้าน

นาผักปอด

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*3000 เมตร                   -         9,000,000       9,000,000       9,000,000       9,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 135
 ถนน คสล.หน้าบ้านผู้ใหญ่วิก 

หมู่ที่ 10

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -         1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 136
 ท้าฝายน้้าล้น ห้วย 3 ศพ หมู่ที่

 10

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 ฝาย                   -           150,000         150,000         150,000         150,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 137
 ถนน คสล.รอบวัดและหนอง

แสง หมู่ที่ 11

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร                   -         3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 138
 เขื่อนป้องกันริมตล่ิงทรุด หมู่ที่

 11
 เพื่อให้มีเขื่อนป้องกันการ
ทรุดตัวของตล่ิงน้้าทวย

 1 จุด                   -         1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 มีเขื่อนป้องกันริมตล่ิง
ป้องกันกาทรุดตัวของ

ริมตล่ิงน้้าทวย
 กองช่าง

 139  สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 จุด                   -           500,000         500,000         500,000         500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 140
 ถนน คสล.เส้นบ้านนายพรพจน์

 หมู่ที่ 12

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -           200,000         200,000         200,000         200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

 141
 ถนน คสล.เส้นดอนหอ หมู่ที่ 

12

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -           200,000         200,000         200,000         200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 142
 คลองระบายน้้าหน้าวัดบ้านดง

ยาง หมู่ที่ 12

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -           100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 143
 ถนน คสล.เส้นบ้านนางเต็ม ทา
โทม - บ้านนางเข็มจิรา ต้นสูง 

หมู่ที่ 14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

  1 เส้น                   -           200,000         200,000         200,000         200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 144
 ถนน คสล.เส้นบ้านนางปราณี 
ไตราช - ถนนทางหลวง 212 

หมู่ที่ 14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -         5,000,000       5,000,000       5,000,000       5,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 145
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้าน
นายใจ ค้าสะท้อน - สวนนาง

สว่าง หมู่ที่ 14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 จุด                   -           100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 146
 ซ่อมแซมถนน คสล.เส้นหน้า
บ้านนายภาณุพงค์  หมู่ที่ 15

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

  1 เส้น                   -           100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 147  หน้าบ้านนางประเสริฐ หมู่ที่ 15

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น                   -           100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 148
 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนน

 คสล. หมู่ที่ 1 เส้นภายใน
หมู่บ้าน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -       10,000,000     10,000,000     10,000,000     10,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 149
 โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 หมู่ที่ 2 เส้นบ้านนายสานิตย์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -         1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 150
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายชวลิต

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -         1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 151
 ร่องระบายน้้า เส้น หน้าบ้าน

นายจิน นครังสุ - หน้าบ้านนาย
สมจิตหมู่ที่ 2

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 0.50* 500 เมตร                   -           500,000         500,000         500,000         500,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 152
 โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เสริมผิวทาง  หมู่ที่ 3 บ้านนา
ผักปอด เส้นภายในหมู่บ้าน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -         3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 153
 โครงการ ถนน คสล.  หมู่ที่ 3 
บ้านนาผักปอด ซอยข้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -         1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 154
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 3 บ้านนาผักปอด ซอย

ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -         1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 155
 คสล.เส้นหน้าบ้านนายจีรศักด์ิ -

 วัด หมู่ที่ 3

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*250 เมตร                   -           750,000         750,000         750,000         750,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 156
 ร่องระบายน้้า เส้นหน้าบ้าน

นายล้าพล - นางราตรี

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 0.50*500 เมตร                   -           500,000         500,000         500,000         500,000

 ร้อยละของ
ถนนปลอดฝุ่น
เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 157
 ร่องระบายน้้า หน้าบ้าน นางใน

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 0.50* 500 เมตร                   -           100,000         100,000         100,000         100,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 158
 ซ่อมแซมหลังคา รางน้้าฝน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3

 เพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กนาผักปอดที่ช้ารุด

เสียหาย
 1 ศูนย์                   -           100,000         100,000         100,000         100,000

 จ้านวนจุดที่
ด้าเนินการ

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์

 กองช่าง

 159
 ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้น
ห้วยกุดหอ -บ้านนายวิไล หมู่ที่

 3

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -           100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 160
 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 4 บ้านกุดกุ่มน้อย เส้น

สวนนายอภิชาติ - นายหนูพันธ์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -           200,000         200,000         200,000         200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 161

 โครงการถมดินเสริมคันทาง
พร้อมงานก้าแพงปากท่อกลม  
หมู่ที่ 4 บ้านกุดกุ่มน้อย เส้น
ดอนแคน - สวนนายเจริญ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -           100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 162
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น นาย

ธวัชชัย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 3*100 เมตร                   -             30,000           30,000           30,000           30,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 163
 ถนน คสล.เส้นนายชัยยุทธ - 

ส้านักสงฆ์โนนดินแดง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -         1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 164
 ถนน คสล.เส้นบ้านนายล้่า ขุน

ระวัง หมู่ที่ 4

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 165
 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้าน

นางสิริวัน - บ้านนายสุบัน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -         1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 166
 คสล.เส้นบ้ากุดกุ่ม หมู่ที่ 5 - 

บ้านโพน หมู่ที8่

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -         3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 167
 ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้น

คุ้มบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร                   -           200,000         200,000         200,000         200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 168

 โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เสริมผิวทาง  หมู่ที่ 6 บ้านกะ
เสริม เส้นหน้าบ้านนายส้าเนียง
 -ปากทางเข้าส้านักงานเกษตร

อ้าเภอท่าอุเทน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -         3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 169

 ถนน คสล.เส้นบ้านนาย
ประพันธ์ หมู่ที่ 6 - ถนนทาง

หลวงท่าอุเทน-โพนสวรรค์ เส้น
 2028

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*900 เมตร                   -         1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 170

 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
หมู่ที่ 7  บ้านกุดสะกอย เส้น
บ้านนายหนูเรียน - บ้านนาย

สมพงษ์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*300 เมตร                   -           500,000         500,000         500,000         500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 171
 ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้น

ห้วยพระจันทร์ หมู่ที่ 7

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 3*800 เมตร                   -             80,000           80,000           80,000           80,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 172
 คสล.เส้นบ้านนายราษี โอก

ละคร - หน้าบ้านนายบุญหลาย
 หมู่ที่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 173

 คสล.เส้นหน้าบ้านนางศรี
พระจันทร์ กุลสอนนาม - 

บ้านณัฐพงศ์ สิงห์เสริมวงค์ หมู่ที่
 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 174

 โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เสริมผิวทาง  หมู่ที่ 8 บ้านโพน 

ซอยศาลาอิสานเขียว - บ้าน
นายประนิต

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -         3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 175

 โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เสริมผิวทาง  หมู่ที่ 8 บ้านโพน 

เส้นบ้านนางลักขณา - หน้า
โรงเรียนบ้านโพน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -         1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 176

 โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เสริมผิวทาง  หมู่ที่ 9 บ้านธาตุ 

ซอยหน้าบ้านนายบุญเพ็ง - 
บ้านนายพิทักษ์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -           500,000         500,000         500,000         500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 177
 คสล.เส้นหน้าบ้านนายสุขสันต์

 - รตต.สงวนชัย หมู่ที่ 9

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 178  คสล.เส้นหนองผือ หมู่ที่ 9

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -         3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 179
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 9 เส้นบ้าน ธาตุ - นาแค

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 180
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 9 เส้นห้วยกุดกา - บึง

หนองแก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 181
 ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลา

เตาเผาศพ หมู่ที่ 9

 เพื่อใช้ในงาน
สาธารณประโยชน์ของ

ชุมชน
 1 ลาน                   -           100,000         100,000         100,000         100,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 มีลานอเนกประสงค์ใช้
ในกิจกรรมสาธารณะ

ของหมู่บ้าน
 กองช่าง

 182
 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 

หมู่ที่ 10 บ้านค้าฮาก ซอยวัดป่า

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 183
 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 

หมู่ที่ 10 บ้านค้าฮาก เส้นป่าช้า

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 184
 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
หมู่ที่ 11 บ้านน้อยทวย เส้น
บ้านนายบุญธง - หอประปา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*200 เมตร                   -         1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 185
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 12 เส้นห้วยทวย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 186

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 13 บ้านธาตุชุมทาง ซอย
บ้านนายวัฒนา - บ้านนายสุ

รพงษ์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*300 เมตร                   -           600,000         600,000         600,000         600,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 187
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ 13 บ้านธาตุชุมทาง ซอย
วัดมงคลเทพนิมิต

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -           250,000         250,000         250,000         250,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 188
 คสล.เส้นบ้านนายวัฒนะ - 

ส้านักสง์บ้านใหม่สายฝน หมู่ที่ 
13

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -           600,000         600,000         600,000         600,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 189
 คสล.เส้นบ้าน นางวิไลลักษณ์  

หมู่ที่ 13

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 190
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 14 บ้านธาตุหัวบึง เส้น

บ้านนายใจ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -           200,000         200,000         200,000         200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 191
 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่
ที่ 14 บ้านธาตุหัวบึง เส้นสวน
นายกิติพงษ-์สวนนายชวลิต

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 192
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
หมู่ที่ 14 บ้านธาตุหัวบึง เส้น
บ้านนางเต็ม - สวนนางสุบัน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 193
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
หมู่ที่ 14 บ้านธาตุหัวบึง เส้น

บ้านนายหว่าง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -           100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 194
 ถนน คสล.เส้น นางสมควร - 
พตท.ประสิทธิ์ นิรัตน์ภัย หมู่ที่ 

14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 195
 คสล.เส้นนางยุวรรณา สุปัญญา
 - นางเขมจิรา ต้นสูง หมู่ที่ 14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -           300,000         300,000         300,000         300,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 196
 ถนนเพื่อการเกษตร เส้นนาย

สอ - นายเที่ยงมาลิสา หมู่ที่ 14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -           100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 197
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้าน
นายใจ - สวนนายสว่าง จ้าปา

พันธ์ หมู่ที่ 14

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -           100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 198
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล้ก ซอยบ้าน

นายอ้าคา

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ

 0.40*050*500 
เมตร

                  -           500,000         500,000         500,000         500,000
 ร้อยละของ

ถนนปลอดฝุ่น
เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 199

 โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เสริมผิวทาง  หมู่ที่ 15 บ้าน
กลาง เส้นส่ีแยกบ้านกลาง - 

บ้านนายวสันต์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -         3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 200
 ซ่อมแซมถนน คสล.เส้นบ้าน

นางประเสิรฐ - วัดกองมณี หมู่ที่
 15

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -           100,000         100,000         100,000         100,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 201
 ร่องระบายน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่

ที่ 15

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 0.50*150 เมตร                   -           150,000         150,000         150,000         150,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 202
 เสริมไหล่ทาง คสล. เส้นหน้า
วัดกองมณี หมู่ที่ 15  - บ้าน

ตาล หมู่ที่ 2

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1*800 เมตร                   -           200,000         200,000         200,000         200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กอช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 203
 ถนน คสล.ข้างวัดสามัคคีธรรม

 หมู่ที่ 1 บ้านกลาง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                  -                    -           380,000         380,000         380,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่
1และ15ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 204
 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหนอง

กุ้งหมู่ที่ 1 บ้านกลาง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

  4*800 เมตร                   -                     -           320,000         320,000         320,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่
1และ15ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 205
 ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 

บ้านกลาง เส้นบ้านกลาง-ค้าฮาก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*2000                   -                     -         1,000,000       1,000,000       1,000,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่1
ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 206
 ถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านกลาง

เส้นบ้านกลาง-ค้าฮาก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*2000                   -                     -         4,800,000       4,800,000       4,800,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่1
ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 207
 รางระบายน้้า (ข้างวัดสามัคคี

ธรรม ) หมู่ที่ 1 บ้านกลาง

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 0.50*200 เมตร                   -                     -           150,000         150,000         150,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่1
ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 208
 แอสฟัลติกเสิรมผิวทางเส้น

บ้านตาล-ส่ีแยกกุดกุ่ม

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000เมตร                   -                     -           960,000         960,000         960,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่2
ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 209
 รางระบายน้้าทั่วหมู่บ้าน หมู่ที่

 2 บ้านตาล

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 050*1000 เมตร                   -                     -           750,000         750,000         750,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่2
ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 210
 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 
บ้านตาล เส้นสวนยางนายสนิท
ถึงเชื่อมต่อถนน คสล.นาผักปอด

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000
 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่2
ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 211
 ถนนแอสฟัลติกเชื่อมต่อปาก
ทางปั้มน้้ามัน หมู่ที่ 3 บ้านนา

ผักปอด

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*10 เมตร                   -                     -               9,600             9,600             9,600

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่3
ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 212
 ซ่อมแซมถนนลูกรังตรงข้าม 
อบต.นาใน หมู่ที่ 3 บ้านนาผัก

ปอด

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่3
ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 213
 ถนนลูกรังหมู่ที่ 3บ้านนาผัก

ปอดเส้นส่ีแยกนายบุญเทียนไป
ทุ่งน้อย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่3
ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 214
 รางระบายน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่

 3 บ้านนาผักปอด

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 0.50*1000 เมตร                   -                     -           750,000         750,000         750,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่หมู่ที่
 3ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 215

 เสริมถนนลูกรัง/ดอนแคน 
พร้อมวางท่อระบายน้้าสูงจาก
พื้น 50 ซม.ยาว 100 เมตร 

หมู่ที่ 4 บ้านกุดกุ่ม

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 0.50*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
4ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 216
 รางระบายน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่

 4 บ้านกุดกุ่ม

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 0.50*500 เมตร                   -                     -           375,000         375,000         375,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
4ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 217
 ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 4 

จากวัดป่าโนนดินแดงถึงบ้านกุด
กุ่มใหญ่

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
4ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 218  คสล.หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายสุริยา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*250 เมตร                   -                     -           480,000         480,000         480,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
4ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 219
 คสล.หมู่ที่ 4 เส้นไปวัดป่าโนน

ดินแดง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*100 เมตร                   -                     -           192,000         192,000         192,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
4ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 220
 รางระบายน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่

 5 บ้านกุดกุ่มใหญ่

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 0.50*500 เมตร                   -                     -           375,000         375,000         375,000
 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
5ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 221
 ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 

ยุทธนาถึงนายศรีพันธ์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
5ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 222
 ถนนเพื่อการเกษตรเส้นนางล้า
พร  - ยุทธนา หมู่ที่ 5 (ตัดใหม่)

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 3*2000 เมตร                   -                     -           600,000         600,000         600,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
5ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 223
 คสล.หมู่ที่ 5 เส้นนายหนูพงษ์ 

ถึงปู่ตา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -                     -           384,000         384,000         384,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
5ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 224
 คสล.หมู่ที่ 5 เส้นครูสภาพ ถึง

สามแยกบ้านโพน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -                     -         2,400,000       2,400,000       2,400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
5ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 225
 คสล.หมู่ที่ 5 เส้นสะพาน

คอนกรีต ถึงสวนยางพารานาย
สง่า

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*500 เมตร                   -                     -         1,200,000       1,200,000       1,200,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
5ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 226
 ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 
เส้นบ้านนายทองพูล นครังสุ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200เมตร                   -                     -             80,000           80,000           80,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
5ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 227
 ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 

เส้นนางมลฤดี - ยายมูล

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200เมตร                   -                     -             80,000           80,000           80,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
5ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 228
 ถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 6 บ้าน
กะเสริม เส้นบ้านนายส้าเนียง

ถึงบ้านดงยาง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*600เมตร                   -                     -           720,000         720,000         720,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
6ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 229
 ถนนแอสฟัลติกหมู่ที่ 6 

เส้นทางเข้าเกษตรถึวสามแยก
นายเจียม นครังสุ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5* 800เมตร                   -                     -           960,000         960,000         960,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
6ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 230
 ถนนแอสฟัลติกหมู่ที่ 6 เส้น

ปากทางโพนสวรรค์ท่าอุเทนถึง
สามแยกนายเจียม

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*800 เมตร                   -                     -           960,000         960,000         960,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
6ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 231
 คสล.หมู่ที่ 6 เส้นนางสมพิศถึง

สามแยกป่าช้า

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*800 เมตร                   -                     -         1,536,000       1,536,000       1,536,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
6ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 232
 คสล หมู่ที่ 6 เส้นนายประพันธ์

ถึงปากทางเข้ากุดสะกอย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*800 เมตร                   -                     -         1,536,000       1,536,000       1,536,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
6ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง

 233  คสล. หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าป่าช้า

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -                     -           960,000         960,000         960,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
6ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 234
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
เส้นนางสมพิศ ถึงแยกป่าช้า

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
6ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 235
  ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 6 เส้น
นายประพันธ์ถึงปากทางบ้าน

กุดสะกอย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*800 เมตร                   -                     -           320,000         320,000         320,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
6ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 236
 ถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านกุดสะ

กอย เส้นห้วยไผ่ 2 ฝ่ัง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
7ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 237
 แอสฟัลติกหมู่ที่ 7 เส้นปากทาง

โพนสวรรค์ - ท่าอุเทน ถึงส่ี 
แยกบ้านนายส้าเร็จ

 เเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*800 เมตร                   -                     -           768,000         768,000         768,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
7ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 238
 แอสฟัลติกเสริมผิวรอบหมู่บ้าน

 หมู่ที่ 7

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร                   -                     -         1,920,000       1,920,000       1,920,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
7ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 239
 ถนนลูกรังหมู่ที่ 7 เส้นสวนนาง

สมรถึงบ้านนายอาจใส

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*800เมตร                   -                     -           320,000         320,000         320,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
7ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 240
 ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่

 7 เส้นนางปรานีถึงนายกง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 3*800 เมตร                   -                     -           240,000         240,000         240,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
7ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 241
 ตัดถนนเล่ียงหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
เส้นนางประดิษฐ์ เส ถึงบ้านนาง

วาริน กุบสอนนาม

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000เมตร                   -                     -           500,000         500,000         500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
8ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 242
 คสล. หมู่ที่ 8 เส้นบ้านยาย

เขียวถึงนายธีรัช

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*50 เมตร                   -                     -             96,000           96,000           96,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
8ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 243
 คสล. หมู่ที่ 8 เส้นบ้านนาย

ประนิตย์ วดีศิริศักด์ิ ถึงดอนปู่ตา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*200 เมตร                   -                     -           480,000         480,000         480,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
8ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 244
 คสล. หมู่ที่ 8 เส้นบ้านนาย

ราศรีถึง บ้านนายบุญหลาย พัน
ศรี

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*200 เมตร                   -                     -           384,000         384,000         384,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
8ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 245
 ถนนแอสฟัลติกหมู่ที่ 8 รอบ
หมู่บ้าน เส้นหน้า รพ.สต.ถึง

นายทวี

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -                     -           480,000         480,000         480,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
8ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 246
 ถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 8 หลัง 
ศพด. ถึงส่ีแยกไปบะหว้าบ้าน

โพนแดง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -                     -           480,000         480,000         480,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
8ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 247
 ถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 8 หน้า

โรงเรียนบ้านโพน ถึงบ้าน
นางสาวปิยะพร

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           960,000         960,000         960,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
8ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 248
 ถนนแอสฟัลติกหมู่ที่ 8 หน้า 
รพ.สต. ถึงส่ีแยกบะหว้า บ้าน

โพนแดง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1500 เมตร                   -                     -         1,440,000       1,440,000       1,440,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
8ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 249
 ถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 8 หน้า 
รพ.สต. ต.โนนตาล ถึงหน้าวัด

คามวาสี

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -                     -           192,000         192,000         192,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
8ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 250
 ถนนแอสฟัลติกหมู่ที่ 8 สาม
แยกโรงเรียนบ้านโพนถึงแยก

บ้านยายสถิตย์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -                     -           192,000         192,000         192,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
8ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 251
 ถนนตัดใหม่ เพื่อการเกษตรกุด
กาหนองแกฝ่ังทุ่งขี้เหล็ก พร้อม
ท่อระบายน้้า หมู่ที่ 9 บ้านธาตุ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*700 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้้า

                  -                     -           280,000         280,000         280,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
9ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 252
 ถนน คสล.เส้นหนองผือถึงดอน

ปู่ตา หมู่ที่ 9 บ้านธาตุ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*300 เมตร                   -                     -           576,000         576,000         576,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
9ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 253
 ถนนลูกรัง ข้างศาลาเตาเผาวัด
ธาตุขึ้นทางเส้นกุดสะกอยนาแค

ถึงป่าช้า หมู่ที่ 9 บ้านธาตุ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -                     -             80,000           80,000           80,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
9ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 254
 ถนน คสล.เส้นหน้าบ้านนายสุข
สันต์ถึงสามแยกนาฮี หมู่ที่ 14 

บ้านธาตุ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*700 เมตร                   -                     -         1,344,000       1,344,000       1,344,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
9ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 255
 ถนน คสล.หน้าศาลาถึงส่ีแยก
บ้านนาแค หมู่ที่ 9 บ้านธาตุ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*900 เมตร                   -                     -         1,728,000       1,728,000       1,728,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
9ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 256
 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้าน

ธาตุทุ่งขี้เหล็กถึงนานายทุ่น หมู่
ที่ 9 บ้านธาตุ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
9ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 257
 ท่อคอนเวิร์ท 2 จุด บ้านนาง

หนูเล็ก/บ้านนางถาวร หมูนที่ 9
 บ้านธาตุ

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 0.50*5 ท่อน                   -                     -             10,000           10,000           10,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
9ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 258
 ขยายถนน เส้นค้าฮากถึงน้อย
ทวย ข้างละ 1 เมตร หมู่ที่ 10 

บ้านค้าฮาก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1*1000 เมตร 2
ข้าง

                  -                     -           960,000         960,000         960,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 
9ได้รับประโยชน์
ในการคมนาคม

ขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 259
 สะพานข้ามห้วยค้าฮาก/ห้วย
พระ หมู่ที่ 10 บ้านค้าฮาก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 8*30 เมตร                   -                     -           500,000         500,000         500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 260
 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทุ่ง

น้อย/ค้าฮาก หมู่ที่ 10    บ้าน
ค้าฮาก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 261
 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นป่าช้า

หลังวัดป่า หมู่ที่ 10 บ้านค้าฮาก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 262
 ถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านค้า

ฮาก เส้นบ้านนายเต่ิด - บ้านค้า
ฮากน้อย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           500,000         500,000         500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 263
 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนาผัก

ปอดถึงค้าฮาก หมู่ที่10 บ้านค้า
ฮาก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*3000 เมตร                   -                     -         1,200,000       1,200,000       1,200,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 264
 ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบอ่าง

เก็บน้้าห้วยหนองแสง หมู่ที1่0 
บ้านค้าฮาก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 265
 รางระบายน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่

 10 บ้านค้าฮาก

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 0.50*1000 เมตร                   -                     -           750,000         750,000         750,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 266
 ท่อส่งน้้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 

10
 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้

ในการเกษตร
 0.50*500 เมตร                   -                     -           375,000         375,000         375,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับน้้าใช้
เพื่อการเกษตร

 กองช่าง

 267
 ถนน คสล.รอบหนองแสง หมู่ที่

 11 บ้านน้อยทวย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -                     -           384,000         384,000         384,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

11ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 268
 รางระบายน้้ารอบหมู่บ้านเส้น
หน้าวัด หมู่ที่11 บ้านน้อยทวย

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 050*1000 เมตร                   -                     -           750,000         750,000         750,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

11ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 269
 ถนน คสล.เส้นข้างวัดถึงปู่ตา 

หมู่ที่ 11 บ้านน้อยทวย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2000 เมตร                   -                     -         3,840,000       3,840,000       3,840,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

11ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 270
 ถนนลูกรัง ตัดใหม่ เพื่อ

การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านน้อย
ทวย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -                     -           500,000         500,000         500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

11ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 271
 ถนนลูกรังเส้นหนองป่าตู่ หมู่ที่

 11 บ้านน้อยทวย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่

 5*200 เมตร                   -                     -           500,000         500,000         500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

11ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 272
 ถนนลูกรังเส้นนายพรพจน์ถึง
ห้วยทวย หมู่ที่ 12 บ้านดงยาง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่

 4*200 เมตร                   -                     -             80,000           80,000           80,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

12ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 273
 ถนนลูกรังเส้นนายสมพาน หมู่

ที่ 12 บ้านดงยาง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่

 3*100 เมตร                   -                     -             30,000           30,000           30,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

12ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 274
 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกเส้น

น้อยนาเหนือ-ดงยาง หมู่ที่ 12 
บ้านดงยาง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่

 4*100 เมตร                   -                     -             96,000           96,000           96,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

12ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 275
 ติดต้ังท่อระบายน้้าเส้นลูกรัง

ห้วยทวย หมู่ที่ 12 บ้านดงยาง

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ

 ขนาด1*6ท่อน 2
จุด

                  -                     -           250,000         250,000         250,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

12ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 276
 คลองส่งน้้าเพื่อการเกษตร หมู่

ที่ 12 บ้านดงยาง
 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้

ในการเกษตร
 4*500 เมตร                   -                     -         5,000,000       5,000,000       5,000,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

12ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้มีน้้าใช้ใน
การเกษตร

 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 277
 ถนน คสล. เส้นหลังบ้านนาย
ประดิษฐ์ถึงจรดห้วยทวย หมู่ที่

13 บ้านธาตุชุมทาง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่

 4*800 เมตร                   -                     -         1,536,000       1,536,000       1,536,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

13ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 278
 ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้น
สวนยายนงนุช หมู่ที1่3 บ้าน

ธาตุชุมทาง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่

 4*200 เมตร                   -                     -             80,000           80,000           80,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

13ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 279
 ถนน คสล.เส้นสกลไฮดอริก 

หมู่ที่13 บ้านธาตุชุมทาง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่

 4*350 เมตร                   -                     -           672,000         672,000         672,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

13ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 280
 ถนน คสล.เส้นวัดมงคลเทพ

นิมิตถึงห้วยทวย หมู่ที1่3 บ้าน
ธาตุชุมทาง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่

 4*500 เมตร                   -                     -           960,000         960,000         960,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

13ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 281
 ถนน คสล.เส้นนางปราณี ถนน
นครพนม-ท่าอุเทน หมู่ที1่4 

บ้านธาตุหัวบึง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่

 4*500 เมตร                   -                     -           960,000         960,000         960,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

13ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 282
 ถนน คสล.เส้นนางเต็ม-นางสุ
บัน หมู่ที1่4 บ้านธาตุหัวบึง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -                     -           384,000         384,000         384,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

14ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 283
 ถนน คสล.เส้นบ้านนายใจ-นาย
ธีวัช หมู่ที1่4 บ้านธาตุหัวบึง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -                     -           384,000         384,000         384,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

14ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 284

 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นข้าง 
ศพด.บ้านธาตุถึงสวนยางนาย

สว่าง พร้อมท่อระบายน้้า หมู่ที่
14 บ้านธาตุหัวบึง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

14ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 285
 ถนน คสล.เส้นบ้านนาง
สมควร-สวนนายประสิทธิ์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -                     -           384,000         384,000         384,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

14ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 286
 ถนนแอสฟัลติกเส้นนางอุประ-
นางศิริลักษณ์ หมู่ที่14 บ้าน

ธาตุหัวบึง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -                     -           480,000         480,000         480,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

14ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 287
 ร่องระบายน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่

ที่14 บ้านธาตุหัวบึง

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 050*1000 เมตร                   -                     -           750,000         750,000         750,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

14ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 288
 ถนน คสล.เส้นนายสว่าง-วัดหัว

บึง หมู่ที1่4 บ้านธาตุหัวบึง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*200 เมตร                   -                     -           380,000         380,000         380,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

14ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 289
 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหนอง
อีเก้ง-สวนนายเพียง หมู่ที1่4 

บ้านธาตุหัวบึง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -           400,000         400,000         400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

14ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 290
 ถนนแอสฟัลติกเส้นนาย

วิเชียร-นายกว้าง หมู่ที1่4 บ้าน
ธาตุหัวบึง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*500 เมตร                   -                     -           480,000         480,000         480,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

14ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 291
 ร่องระบายน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่

ที่ 15 บ้านกลาง

 เพื่อให้ประชาชนได้
ระบายน้้าทิ้งจากครัวเรือน

ไหลลงสู่ธรรมชาติ
 050*1000 เมตร                   -                     -           750,000         750,000         750,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

15ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้้าทิ้ง น้้าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

 292
 แอสฟัลท์ติกเส้นบ้านกลางถึง
บ้านนาผักปอด หมู่ที่ 15 บ้าน

กลาง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*2000 เมตร                   -                     -         2,400,000       2,400,000       2,400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

15ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 293
 โครงการถนน Parasoil 

cement  หมู่ที่ 1 เส้นบ้าน
กลาง - ค้าฮาก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*780 เมตร                   -                     -         3,600,000       3,600,000       3,600,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

1 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 294
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 2  เส้น นาย
วีรยุทธ์ วดีศิริศักด์ิ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*850 เมตร                   -                     -         3,100,000       3,100,000       3,100,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

2 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 295
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 3  เส้น สวน
นายแสวง สนมศรี

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1790 เมตร                   -                     -         8,100,000       8,100,000       8,100,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

2 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 296
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 4  เส้นดอน
แคน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*780 เมตร                   -                     -         3,600,000       3,600,000       3,600,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

4 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 297
 โครงการถนน Parasoil 
cement   หมู่ที่ 5  เส้น

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*3200 เมตร                   -                     -       14,500,000     14,500,000     14,500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

5 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 298

 โครงการถนน Parasoil 
cement   หมู่ที่ 6  เส้นนาย
ประพนธ์ - ปากทางเข้ากุดสะ

กอย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*800 เมตร                   -                     -         2,900,000       2,900,000       2,900,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

6 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 299
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 6  เส้นปาก
ทางป่าช้า - ทางเข้าชลประทาน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -                     -         4,500,000       4,500,000       4,500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

6 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 300
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 7  เส้นกรม
ปศุสัตว์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -                     -         4,500,000       4,500,000       4,500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

7 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 301
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 8  เส้นเหล่า
ถางปะ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*3790 เมตร                   -                     -       17,100,000     17,100,000     17,100,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

8 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 302
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 9   เส้นบ้าน
ธาตุ - ส่ีแยกบ้านนาแค

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1080 เมตร                   -                     -         4,860,000       4,860,000       4,860,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

9 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 303
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 9   เส้นบ้าน
ธาตุ -บ้านโพน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -         3,600,000       3,600,000       3,600,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

9 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 304
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 9   เส้นกุดกา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*530 เมตร                   -                     -         1,910,000       1,910,000       1,910,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

9 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 305
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 10   เส้นค้า
ฮาก - เซกา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1600 เมตร                   -                     -         7,200,000       7,200,000       7,200,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 306
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 10   เส้นค้า
ฮากน้อย -ห้วยพระ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1400 เมตร                   -                     -         6,300,000       6,300,000       6,300,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 307
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 11   เส้นหอปู่

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1800 เมตร                   -                     -         8,100,000       8,100,000       8,100,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

11 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 308
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 12   เส้นดง
มะเหี่ยน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*820 เมตร                   -                     -         2,960,000       2,960,000       2,960,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

12 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

 309
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 13   เส้นวัด
มงคลเทพนิมิต

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -                     -         4,500,000       4,500,000       4,500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

13 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 310

 โครงการถนน Parasoil 
cement   หมู่ที่ 13 บ้านธาตุ
ชุมทาง เส้น บ้านพ่อวัลลภ - 

ห้วยทวย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1200 เมตร                   -                     -         5,400,000       5,400,000       5,400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

13 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 311
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 14 บ้านธาตุ
หัวบึง  เส้น สวนนายพิทักษ์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1200 เมตร                   -                     -         5,400,000       5,400,000       5,400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

14 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

 312
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 15 บ้านกลาง 
  เส้นหลังวัดกองมณี

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2970 เมตร                   -                     -       10,690,000     10,690,000     10,690,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

15 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

รวม 162,656,000 227,154,000 413,686,600 413,686,600 476,550,600 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
    2561    

(บาท)
     2562      

(บาท)
      2563     

(บาท)
      2564     

(บาท)
      2565     

(บาท)
(KPI)

1 โครงการอบรมบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด

เพื่ออบรมบ าบัดและ
ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด

ผู้เสพ/ผู้ติดยา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟู

ผู้เสพ/ผู้ติดยาที่ผ่านการ
บ าบัดมีอาชีพ

ส านักงานปลัด/
ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ/

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในต าบล

เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
สอดส่องดูแล ในพื้นที่
ต าบล

ทุกหมู่บ้าน 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     จ านวนจุดที่ติดต้ัง ตรวจสอบสถานการณ์และ
เฝ้าระวังในต าบล

ส านักงานปลัด/
กรมส่งเสริมฯ

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา/ ลาน
อเนกประสงค์ปูแผ่นพื้นโพล่ีพร๊อบ
ไพลีนโครโพลีเมอร์ พร้อมอุปกรณ์

เพื่อเป็นลานกีฬา
ส าหรับออกก าลังกาย

ทุกหมู่บ้าน 1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000     จ านวนจุดที่
ด าเนินการก่อสร้าง

ลานกีฬาส าหรับออก
ก าลังกาย

ส านักงานปลัด/
กรมส่งเสริมฯ

4 โครงการค่ายผู้น าเยาวชนต่อต้าน
ยาเสพติด

เพื่อผู้น าเยาวชน
ตระหนักถึงภัยยาเสพ
ติด

ผู้น าเยาวชนในต าบล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้น าเยาวชนตระหนักถึง
ภัยยาเสพติดและร่วม
รณรงค์

ส านักงานปลัด/
ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ/

หน่วยงาน
ราชการอื่น5 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา/

ลานอเนกประสงค์
เพื่อใช้ส่องสว่างในการ
ท ากิจกรรมด้านต่างๆ
ของหมู่บ้านชุมชน

หมู่ที่ 1-15 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000        จ านวนจุดที่
ด าเนินการ

มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
ด าเนินกิจกรรมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯ

6 โครงการสกัดกั้นเส้นทางล าเลียง
ยาเสพติด

เพื่อสกัดกั้นเส้นทาง
ล าเลียงยาเสพติดใน
พื้นที

ลดและควบคุมเส้นทาง
ล าเลียงยาเสพติด ทุก

หมู่บ้าน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 จ านวนคร้ังที่ออกป
ปฏิบัติหน้าที่

สามารถสกัดกั้นการ
ล าเลียงยาเสพติดในพื้นที่ได้

ส านักงานปลัด/
ทีท าการ

ปกครอง/ศตส.อ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
    2561    

(บาท)
     2562      

(บาท)
      2563     

(บาท)
      2564     

(บาท)
      2565     

(บาท)
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

7 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ อปพร.

เพิ่มศักยภาพให้กับ
ศูนย์ อปพร.ต าบลโนน
ตาล

ศูนย์ อปพร.ต าบลโนน
ตาล

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 จ านวนจุดที่ติดต้ัง การสัญจรบนถนนมีความ
ปลอดภัย ส านักงานปลัด

8 โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.
ต าบล

เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิก
 อปพร.ในหมู่บ้าน

ประชาชน จ านวน 
๑๕๐ คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจุดที่ติดต้ัง มีบุคลากรตรวจสอบ
สถานการณ์และเฝ้าระวัง
ในต าบล

ส านักงานปลัด

9 โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อป
พร. เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ
จากสาธารณภัย

เพื่อเป็นการทบทวน
และเตรียมความพร้อม
รับมือจากสาธารณภัย

สมาชิก อปพร. 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในพื้นที่รู้จัก
กฎหมายจราจรมากขึ้น

ส านักงานปลัด

10 โครงการการรักษาความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ

เพื่อป้องกันความ
เสียหายในชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเกิดจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน

สมาชิก อปพร.,ศูนย์ 
อปพร.ต าบล

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

ส านักงานปลัด

11 โครงการการฝึกอบรมให้ความรู้
เร่ืองการป้องกันเด็กจมน้ า

เพื่อให้ความรู้นักเรียน
เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน้ า

นักเรียนในพื้นที่ 5 
โรงเรียน

50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          จ านวนนักเรียนที่
เข้ารับการฝึกอบรม

นักเรียนมีความรู้ในการ
ป้องกันตนเองในการ
จมน้ าและสามารถช่วย
ตัวเองและผู้อื่นในขณะที่
เกิดสถานการณ์

ส านักงานปลัด

รวม 3,350,000    3,350,000    3,350,000    3,350,000    3,350,000    



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

    แผนงานดา้นสาธารณสุข
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)     2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2565     
(บาท)

(KPI)

1
สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพต าบล
เพื่อสมทบกองทุนเงิน
ประกันสุขภาพต าบล

ไม่น้อยกวว่าร้อยละ
40 ของงบประมาณที่
อุดหนุนให้แก่ต าบล

       200,000         200,000        200,000          200,000           200,000
 จ านวน

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

มีเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

ต าบล
ส านักงานปลัด

2
โครงการควบคุมและป้องกันโรค

อุบัติหรือเกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคอุบัติใหม่
ทั้ง ๑๕  หมู่บ้าน        100,000         100,000        100,000          100,000           100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ

บริการ

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคอุบัติใหม่

ส านักงานปลัด

3
โครงการจัดท าข้อบัญญัติต าบล

ว่าด้วยเร่ือง สาธารณสุข

ออกข้อบัญญัติเพื่อ
ควบคุมกิจการด้าน

สาธารณสุข
กิจการด้านสาธารณสุข        100,000         100,000        100,000          100,000           100,000

จ านวนครัวเรือนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

มีข้อบัญญัติเพื่อ
ควบคุมกิจการด้าน

สาธารณสุข
ส านักงานปลัด

4
โครงการสร้างธรรมนูญ
สาธารณสุขประจ าต าบล

เพื่อให้มีธรรมนูญ
สุขภาพใช้ในระดับต าบล

15 หมู่บ้าน/ชุมชน           60,000           60,000           60,000            60,000             60,000

ร้อยละของชุมชน
ที่บังคับใช้
ธรรมนูญ

สาธารณสุข

ประชาชนมีธรรมนูญ
สุขภาพต าบลใช้ในพื้นที่

ส านักงานปลัด

5 โครงการสวนสมุนไพรสาธิต
เพื่อให้มีสมุนไพรเป็น
วัตถุดิบใช้สาธิตในการ

รักษาโรคต่างๆ
2 สวน           60,000           60,000           60,000            60,000             60,000

จ านวนที่สวน
ด าเนินการ

มีสมุนไพรใช้สาธิตใน
การรักษาโรคด้านต่างๆ

ส านักงานปลัด

6
โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ก าจัดขยะ จัดซ้ือถังขยะ
เพื่อวางแผนการก าจัด

ขยะมูลฝอย
การก าจัดขยะมูลฝอย
ภายในชุมชน/หมู่บ้าน

     6,000,000      6,000,000      6,000,000       6,000,000        6,000,000
 จ านวนถังขยะต่อ
ครัวเรือนและรถ

ขยะ

ชุมชนสะอาด
ปราศจากขยะมูลฝอย

ส านักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

    แผนงานดา้นสาธารณสุข
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)     2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2565     
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

7
โครงการบริหารจัดการธนาคาร

ขยะ

เพื่อลดปัญหามลพิษ 
และสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน
หมู่ที่ 1-15        100,000         100,000        100,000          100,000           100,000

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลดปัญหามลพิษและ
สร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน
ส านักงานปลัด

8 โครงการก่อสร้างบ่อก าจัดขยะ

 เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีแหล่งก าจัด

ขยะที่ถาวรและ
เหมาะสม

บ่อก าจัดขยะประจ า
หมู่บ้าน

       500,000         500,000        500,000          500,000           500,000  จ านวนบ่อขยะ
ครัวเรือนมีจิตส านึกใน

การดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส านักงานปลัด

9
โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะชนิด

ทนไฟพร้อมอาคาร

เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้
และสาธิตการก าจัดขยะ

ในชุมชน
1 เตาขยะ      3,000,000      3,000,000      3,000,000       3,000,000        3,000,000

 จ านวนเตาเผา
ขยะที่ได้รับการ

ติดต้ัง

มีเตาเผาขยะใช้ก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี

ส านักงานปลัด

10
โครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่

ต าบลโนนตาล

 2,083 ครัวเรือน วัด
 หน่วยงานราชการ 

โรงเรียนในพื้นที่
       100,000         100,000        100,000          100,000           100,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนในพื้นที่ได้
ควบคุมและป้องกัน
การระบาดจากพิษ

สุนัขบ้า

ส านักปลัด

11
โครงการจัดท าข้อบัญญัติต าบล 
ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ใน
การบริหารจัดการ

กิจการประปา

หมู่ที่ 1-15 จ านวน 
15 หมู่บ้าน

       100,000         100,000        100,000          100,000           100,000
จ านวนหมู่บ้านที่

ด าเนินการ

มีหลักเกณฑ์ในการ
บริหารจัดการกิจการ

ประปาในพื้นที่
ส านักงานปลัด

12
โครงการรณรงค์/ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

เพื่อควบคุม ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการระบาดใน

พื้นที่

สุนัข แมว ในพื้นที่
จ านวน 2,083 

ครัวเรือน
          50,000           50,000           50,000            50,000             50,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนในพื้นที่ได้
ควบคุมและป้องกัน
การระบาดจากพิษ

สุนัขบ้า

ส านักปลัด

รวม    10,370,000    10,370,000    10,370,000     10,370,000      10,370,000



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)

   1
 โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักท้องถิ่น 

รักษ์ส่ิงแวดล้อม
 เพื่อสร้างจิตส านักให้กับ

เด็กและเยาวชน
 150 คน          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000

 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 เด็กและเยาวชนรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

 ส านักงานปลัด

   2  โครงการโนนตาลเมืองน่าอยู่
 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจใน

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 2083 ครัวเรือน        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000

 ครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

  ประชาชนสนใจมา

พัฒนาตนเองและ

หมูบ่า้นเพิ่มมากย่ิงขึ้น

 ส านักงานปลัด

   3
 โครงการปกป้องและรักษาสถาบันชาติ

 ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
จงรักภักดีต่อสามสถาบัน

 2083 ครัวเรือน        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000
 ครัวเรือนที่เข้าร่วม

กิจกรรม

 ประชาชนอยู่ร่วมกัน

อย่างมีสุขและรักสถาบัน

หลักของชาติ
 ส านักงานปลัด

   4
 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความ

รุนแรงต่อเด็กและสตรี
 เพื่อลดความรุนแรงต่อเด็ก

และสตรี
 กลุ่มสตรีต าบล          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 ครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

 ลดความรุนแรงต่อเด็ก

และสตรี
 ส านักงานปลัด

   5  โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
 เพื่อหาอาสาสมัครพัฒนา

หมู่บ้าน
 ทุกหมู่บ้าน          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 ครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

 มีอาสาสมัครพัฒนาใน

หมู่บ้าน
 ส านักงานปลัด

   6
 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบ

วิทยุกระจายเสียงแบบไร้สายในพื้นที่
ต าบลโนนตาล

 เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบวิทยุกระจายเสียงแบบ

ไร้สายให้มีประสิทธิภาพ
และท างานอย่างเสถียรภาพ

 หมู่ที่ 1-15        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000
 จ านวนระบบ

วิทยุกระจายเสียงที่
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

 มีระบบ
วิทยุกระจายเสียงแบบ
ไร้สายที่ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
เสถียรภาพในการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

 ส านักงานปลัด

   7
 จัดท าป้ายสัญญาณจราจร ป้ายซอย 

ป้ายหมู่บ้าน
 เพื่อจัดระเบียบสังคม

ชุมชน/หมู่บ้าน

 ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
15 หมู่บ้าน / 

       100,000        150,000        200,000        200,000        200,000
 จ านวนการติดต้ัง

ป้ายสัญญาณจราจร
 สังคมชุมชน/หมู่บ้านมี

ระเบียน
 ส านักงานปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 

   8
 โครงการส ารวจแนวเขตที่ดิน

สาธารณะประโยชน์

 เพื่อส ารวจแนวเขตที่ดิน
สาธารณะเพื่อป้องกันการ

บุกรุกจากเอกชน

 ที่ดินสาธารณะ 
ทั้ง 15 หมู่บ้าน

 /ชุมชน
       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 จ านวนที่ดิน
สาธารณะที่สอบ

แนวเขต

 ทีดินสาธารณะ
ประโยชน์ไม่ถูกบุกรุก

จากเอกชน
 ส านักงานปลัด

   9  โครงการซ่อมแซมประปาต าบล
 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า

อุปโภค และบริโภค ตลอดปี
 หมู่ที่ 15 

หมู่บ้าน /ชุมชน
  50,000,000   50,000,000   50,000,000   50,000,000   50,000,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน์

 ประชาชนในพื้นที่มีน้ า
อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี

 กองช่าง/กรม
ทรัพย์/กรม

ชล/การประปา

 10  โครงการน้ าประปาด่ืมได้
 เพื่อให้ประชาชนได้ด่ืมน้ าที่

สะอาด
 หมู่ที่ 1-15        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน์

 เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าด่ืมที่สะอาด

 กองช่าง

 11
 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิม

พระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า"

 เพื่อสร้างความรักความ
สามัคคี "ร่วมคิด ร่วมท า"
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงาน

ภาครัฐในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียง

 15 หมู่บ้าน
และหน่วย

ราชการในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียง

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000
 ร้อยละของ

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

 ได้แสดงออกถึงความ
รักความสามัคคี "ร่วมคิด

 ร่วมท า"ขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง่ินและ

หน่วยงานภาครัฐใน
พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

 ส านักปลัด

 12
 โครงการท าความดีด้วยหัวใจถวายแด่
พระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ บ ดินทร

เทพยวรางกูร ถวายในหลวง

 เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่ในหลวง

 15 หมู่บ้าน
และหน่วย

ราชการในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียง

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000
 ร้อยละของ

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อใน

หลวง และเป็นการ
ขับเคล่ือนตามนโยบาย
รัฐบาลและนโยบายชาติ

 ส านักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 

 13  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

 เพื่อแสดงออกซ่ึงความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ

 ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
แสดงความเคารพต่อผู้สูงวัย

 ผู้สูงอายุ 200 
คน

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000
 ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม

กิจกรรม

 ได้แสดงออกซ่ึงความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อ

ผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชู
เกียรติและแสดงความ

เคารพต่อผู้สูงวัย

 ส านักปลัด

 14
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

ตาล หมู่ที่ 2

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 15
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

นาผักปอด หมู่ที่ 3

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 

 16
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

กุดกุ่มน้อย หมู่ที่ 4

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 17
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

กุดกุ่มใหญ่ หมู่ที่ 5

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 18
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านกะ

เสริม หมู่ที่ 6

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 

 19
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

กุดสะกอย หมู่ที่ 7

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 20
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

โพน หมู่ที่ 8

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 21
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

ธาตุ หมู่ที่ 9

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 

 22
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

ค าฮาก หมู่ที่ 10

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 23
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

น้อยทวย หมู่ที่ 11

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 24
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านดง

ยาง หมู่ที่ 12

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 

 25
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

ธาตุชุมทาง หมู่ที่ 13

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 26
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

ธาตุหัวบึง หมู่ที่ 14

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 27
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

กลาง หมู่ที่ 1

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 

 28
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

กลาง หมู่ที่ 15

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

รวม 96,930,000  96,980,000  97,030,000  97,030,000  97,030,000  



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

1
โครงการคลองส่งน้้าด้วยระบบท่อ

เพื่อการเกษตร
เพื่อเก็บน้้าไว้บริโภค

และการเกษตร
ขุด ลอก คลอส่งน้้า
และแหล่งน้้าในพื้นที่

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
ร้อยละของ

ประชาชนที่ได้ใช้
บริการ

ประชาชนมีแหล่งเพื่อ
ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

2
โครงการปรับปรุง/จัดท้าคลองส่งน้้า

เพื่ออุปโภคและการเกษตร

เพื่อเก็บน้้าไว้อุปโภค
บริโภคและใช้
การเกษตร

15 หมู่บ้าน      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000
ร้อยละของ

ประชาชนที่ได้ใช้
บริการ

ประชาชนมีคลองส่ง
น้้าที่สะอาดใช้บริโภค

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพย์ฯ/กองช่าง

3
การขุดลอกคลองน้้าสาธารณะ

ประโยชน์เพื่ออุปโภคและการเกษตร

เพื่อเก็บน้้าไว้อุปโภค
บริโภคและใช้
การเกษตร

แหล่งน้้าสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน/

หมู่บ้าน
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้ใช้

บริการ

ประชาชนมีแหล่งน้้า
เป็นที่ประกอบอาชีพ

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/กรม

ทรัพย์/กอวงช่าง

4 โครงการท้าเขื่อนกั้นตล่ิงริมห้วยทวย
เพื่อป้องกันการทรุด
ตังของริมตล่ิงของ
ประชาชนในพื้นที่

ริมตล่ิงบ้านน้อยทวย 
ระยะทาง 500 เมตร

   20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก

โครงการ

 มีริมตล่ิงป้องกันการ
ทรุดตัวของหน้าดิน

กองช่าง/อบจ./
กรมส่งเสริมฯ/

กรมชลฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

5

โครงการขุดลอกหนองกุดคล้าว,ห้วย
ทราย ลอกห้วยบ่อ ,ห้วยถ้้าห้วยยาง 
ห้วยกะสะ ห้วยเม็ด ห้วยกุดตาปิ, 

ห้วยค้างัว,ห้วยบ่อ ,ห้วยยาง ห้วยฮ่อ
งหอน หนองดู่ ห้วยไผ่ ห้วยตับแฮด 
หนองสิม ห้วยกุดกา ห้วยหนองแสง 
หนองป่าตู้ หนองหวาย หนองแสง 
ห้วยสักใย ห้วยอี้เก้ง ห้วยม่วงไข่ 
หนองผือ พร้อมท้าฝายกั้นน้้า ฯลฯ

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้
อย่างเพียงพอตลอดปี

แหล่งน้้าสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน/
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15

   90,000,000    90,000,000    90,000,000    90,000,000    90,000,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการขุดลอก

มีน้้าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง/อบจ./
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

6 โครงการจัดท้าฝายชะลอห้วยบ่อ

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้
อย่างเพียงพอตลอดปี

ห้วยบ่อ จ้านวน 1 จุด      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000
 จ้านวนฝายที่
ด้าเนินการ

มีน้้าไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ

การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง/อบจ./
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

7

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด้าเนินการอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริและพระราชเสาวนีย์ เช่น
 ปลูกไม้เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเพิ่มทรัพยากรป่า
ไม้ เพื่อลดภาวะโลก

ร้อน

ปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก
ในพื้นที่สาธารณะ ใน
เขตต้าบลโนนตาล

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000
 จ้านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่
สาธารณะของชุมชน

ส้านักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกกุดคล้าว

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

ขุลอกห้วยกุดคล้าว 
ขนาด กว้าง700*

ยาว1100 เมตร ลึก
 3 เมตร

   50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยบ่อ

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยบ่อ ขนาด 
กว้าง700*ยาว

1200 เมตร ลึก 3 
เมตร

   50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

10
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยค้างัว

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยค้างัว 
ขนาด กว้าง6*ยาว
1000 เมตร ลึก 3 

เมตร

   10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

11
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยเหมี่ยง

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยเหมี่ยง 
ขนาด กว้าง8*ยาว

500 เมตร ลึก 1.5 
เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

12
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยตับ

เฮดพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยตับแฮด 
ขนาด กว้าง15*ยาว
1500 เมตร ลึก 3 

เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

13
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยทราย

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยทราย 
ขนาด กว้าง 6*ยาว

1000 เมตร ลึก 1.5
 เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

14
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยห้วย

หนองสิมพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองสิม 
ขนาด กว้าง 6*ยาว
150 เมตร ลึก 1.5 

เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

15
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยห้วย

พระจันทร์พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยพระจันทร์
 ขนาด กว้าง 6*ยาว
700 เมตร ลึก 1.5 

เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

16
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยห้วย

กุดสะกอยพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยกุดสะกอย
 ขนาด กว้าง 6*ยาว
700 เมตร ลึก 2 

เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

17
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยค้าบ้าน

โพนพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยค้า ขนาด 
กว้าง 6*ยาว500 
เมตร ลึก 2 เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

18
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยถ้้า

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยถ้้า ขนาด 
กว้าง 6*ยาว1500 
เมตร ลึก 2 เมตร

     6,000,000      6,000,000      6,000,000      6,000,000      6,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

19
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยยาง

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยยาง ขนาด
 กว้าง 6*ยาว 500 
เมตร ลึก 2 เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

20
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยกะสะ

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยกะสะ 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

21
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยเสม็ด

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยเสม็ด 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

22
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วย

หนองดู่พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองดู่ 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

23
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยห้วย

ฝายพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยฝาย ขนาด
 กว้าง 6*ยาว 500 
เมตร ลึก 2 เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

24
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยค้าพะ

เป๋มพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยพะเป๋ม 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

25
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยกุดกา

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยกุดกา 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

26
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

แสงพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองแสง 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
500 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

27
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยสักใย

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยสักใย 
ขนาด กว้าง 6*ยาว 
2000 เมตร ลึก 2 

เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

28
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

ป่าตู้พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองป่าตู้
 ขนาด กว้าง 100 
ยาว 300  เมตร ลึก

 2 เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

29
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

หวายพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองหวาย
 ขนาด กว้าง 50 ยาว
 400  เมตร ลึก 2 

เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

30
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยอีเก้ง

พร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยอีเก้ง ขนาด
 กว้าง 70 ยาว 250
  เมตร ลึก 2 เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

31
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

แวงพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองแวง 
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

32
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

แกพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุลอกห้วยหนองแก 
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

33
ปรับปรุงภูมิทัศน์ /ขุดลอกห้วยหนอง

ผือพร้อมท้าฝายน้้าล้น

 1.เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ

สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึง

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับ

การเกษตร

ขุดลอกห้วยหนองผือ
 ขนาด กว้าง 100 
ยาว 200  เมตร ลึก

 2 เมตร

     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้

ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ

แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง      2.
สามารถกกัเกบ็น้้าได้เพิม่
มากขึน้      3. พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึน้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯกรม

ทรัพยฯ/กองช่าง

34
โครงการปรับปรุงห้วยหนองสิมพร้อม

ท้าฝายน้้าล้น

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอเพียงพอ
ตลอดปี

ขุดลอกห้วยหนองสิม
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

                 -                    -      12,000,000    12,000,000    12,000,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการปรับปรุง

มีน้้าไว้ใช้เพื่อในการ
อุปโภค บริโภค 

รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอ

กองช่าง/อบจ/
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561     
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563    
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565    
(บาท)

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

35
โครงการปรับปรุงห้วยใหญ่พร้อมท้า

ฝายน้้าล้น

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอเพียงพอ
ตลอดปี

ขุดลอกห้วยใหญ่
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

                 -                    -        4,300,000      4,300,000      4,300,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการปรับปรุง

มีน้้าไว้ใช้เพื่อในการ
อุปโภค บริโภค 

รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอ

กองช่าง/อบจ/
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

36
โครงการปรับปรุงห้วยตับแฮดพร้อม

ท้าฝายน้้าล้น

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอเพียงพอ
ตลอดปี

ขุดลอกห้วยตับแฮด
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

                 -                    -        4,300,000      4,300,000      4,300,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการปรับปรุง

มีน้้าไว้ใช้เพื่อในการ
อุปโภค บริโภค 

รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอ

กองช่าง/อบจ/
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

37
โครงการปรับปรุงห้วยเหมียง พร้อม

ท้าฝายน้้าล้น

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอเพียงพอ
ตลอดปี

ขุดลอกห้วยเหมียง 
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

                 -                    -        2,600,000      2,600,000      2,600,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการปรับปรุง

มีน้้าไว้ใช้เพื่อในการ
อุปโภค บริโภค 

รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอ

กองช่าง/อบจ/
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

38
โครงการปรับปรุงห้วยคูณพร้อมท้า

ฝ้ายน้้าล้น

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอเพียงพอ
ตลอดปี

ขุดลอกห้วยคูณ 
ขนาด กว้าง 100 

ยาว 200  เมตร ลึก
 2 เมตร

                 -                    -      18,000,000    18,000,000    18,000,000
 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ด้าเนินการปรับปรุง

มีน้้าไว้ใช้เพื่อในการ
อุปโภค บริโภค 

รวมถึงการใช้น้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ได้

อย่างพอ

กองช่าง/อบจ/
กรมส่งเสริมฯ/
กรมทรัพย์/กรม
ชล/นพค.22

รวม 401,050,000 401,050,000 442,250,000 442,250,000 442,250,000



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)

      1
 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร
 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

 หมู่ที่ 1-15 
หมู่บ้าน/ชุมชน

    15,000,000     15,000,000     15,000,000     15,000,000     15,000,000
 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่ได้ใช้
ประโยชน์

 ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร

 กองช่าง

      2
 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง

ระบบประปาหมู่บ้าน

 เพื่อให้มีระบบประปา
ใช้ได้อย่างสม่่าเสมอ

ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
 หมู่ที่ 1-15         500,000         500,000         500,000         500,000         500,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ระบบประปาหมู่บ้านมี
สภาพที่สมบูรณ์พร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

 กองช่าง

      3
 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ทุ่งทานตะวัน(ท่าอุเทน) - บ้าน

ตาล (โนนตาล)

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 8*2900 เมตร 
จ่านวน 1 สาย

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

      4
 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง

 สายบ้านน้อยนาเหนือ(ท่าอุ
เทน) -  บ้านกะเสริม หมู่ที่ 6

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*7 ,000เมตร 
จ่านวน 1 สาย

    17,000,000     17,000,000     17,000,000     17,000,000     17,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1 

      5
 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
เส้นบ้านกุดสะกอย -บ้านโพน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร 
จ่านวน 1 สาย

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

      6
 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
เส้นบ้านกุดสะกอย - หนองไฮ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 8*2900 เมตร 
จ่านวน 1 สาย

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

      7
 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 

เส้นบ้านธาตุ - นาแค

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 8*2340 เมตร 
จ่านวน 1 สาย

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1 

      8
 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 

เส้นบ้านธาตุ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 8*2000 เมตร 
จ่านวน 1 สาย

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/

      9
 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าภายใน
หมู่บ้าน/ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

ขยายเขตหม้อแปลง

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสะบายใน
การด่ารงชีวิตประจ่าวัน

 15 หมู่บ้าน     15,000,000     15,000,000     15,000,000     15,000,000     40,500,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ด่ารงชีวิตประจ่าวัน

 กองช่าง

    10
 ก่อสร้างระบบประปาต่าบล 

ขนาดใหญ่มาก
 เพื่อให้มีระบบประปาใช้

ในพื้นที่ต่าบลได้อย่างทั่วถึง
  1 จุด     40,000,000     40,000,000     40,000,000     40,000,000     40,000,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนในพื้นที่
ต่าบลโนนตาลมีประปา
ขนาดใหญ่มากใช้น้่า

อย่างเพียงพอ

 กองช่าง

    11
 โครงการก่อสร้างศูนย์ไทญ้อ 
ข้างศาลาอีสานเขียว หมู่ที่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 ศูนย์       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง

 อบจ./นพค.
22/กรมส่งเสริม

ฯ/โยธาธิการ
และผังเมือง/
กรมทางหลวง

ชนบท/



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1 

    12
 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่ที่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 ป้าย       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับ
ระบายน้่าทิ้ง น้่าเสีย 
จากครัวเรือนไหลลงสู่

ธรรมชาติ

 กองช่าง

    13
 โครงการ ถนน คสล.เส้นบ้าน
โพน หมู่ที่ 8 -ตัดถนนสายท่าอุ

เทน -กุสุมาลย์ หมู่ที่ 8

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น       3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    14
 ถนน คสล.จากบ้านธาตุ หมู่ที่ -

 ส่ีแยกบ้านนาแค -บะหว้า

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 เส้น       3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    15
 หม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณหน้าวัด

พระธาตุโนนตาล

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 1 หม้อแปลง         200,000         200,000         200,000         200,000         200,000
 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    16
 โครงการถนน Parasoil 

cement  หมู่ที่ 1 เส้นบ้าน
กลาง - ค่าฮาก

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*780 เมตร                   -                     -         3,600,000       3,600,000       3,600,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

1 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1 

    17
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 2  เส้น นาย
วีรยุทธ์ วดีศิริศักด์ิ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*850 เมตร                   -                     -         3,100,000       3,100,000       3,100,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

2 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    18
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 3  เส้น สวน
นายแสวง สนมศรี

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1790 เมตร                   -                     -         8,100,000       8,100,000       8,100,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

2 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    19
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 4  เส้นดอน
แคน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*780 เมตร                   -                     -         3,600,000       3,600,000       3,600,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

4 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    20
 โครงการถนน Parasoil 
cement   หมู่ที่ 5  เส้น

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*3200 เมตร                   -                     -       14,500,000     14,500,000     14,500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

5 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1 

    21

 โครงการถนน Parasoil 
cement   หมู่ที่ 6  เส้นนาย
ประพนธ์ - ปากทางเข้ากุดสะ

กอย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*800 เมตร                   -                     -         2,900,000       2,900,000       2,900,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

6 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    22
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 6  เส้นปาก
ทางป่าช้า - ทางเข้าชลประทาน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -                     -         4,500,000       4,500,000       4,500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

6 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    23
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 7  เส้นกรม
ปศุสัตว์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -                     -         4,500,000       4,500,000       4,500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

7 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    24
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 8  เส้นเหล่า
ถางปะ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*3790 เมตร                   -                     -       17,100,000     17,100,000     17,100,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

8 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1 

    25
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 9   เส้นบ้าน
ธาตุ - ส่ีแยกบ้านนาแค

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1080 เมตร                   -                     -         4,860,000       4,860,000       4,860,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

9 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    26
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 9   เส้นบ้าน
ธาตุ -บ้านโพน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*1000 เมตร                   -                     -         3,600,000       3,600,000       3,600,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

9 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    27
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 9   เส้นกุดกา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*530 เมตร                   -                     -         1,910,000       1,910,000       1,910,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

9 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    28
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 10   เส้นค่า
ฮาก - เซกา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1600 เมตร                   -                     -         7,200,000       7,200,000       7,200,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1 

    29
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 10   เส้นค่า
ฮากน้อย -ห้วยพระ

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1400 เมตร                   -                     -         6,300,000       6,300,000       6,300,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

10 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    30
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 11   เส้นหอปู่

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1800 เมตร                   -                     -         8,100,000       8,100,000       8,100,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

11 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    31
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 12   เส้นดง
มะเหี่ยน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*820 เมตร                   -                     -         2,960,000       2,960,000       2,960,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

12 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    32
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 13   เส้นวัด
มงคลเทพนิมิต

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1000 เมตร                   -                     -         4,500,000       4,500,000       4,500,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

13 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562     
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564    
(บาท)

      2565   
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1 

    33

 โครงการถนน Parasoil 
cement   หมู่ที่ 13 บ้านธาตุ
ชุมทาง เส้น บ้านพ่อวัลลภ - 

ห้วยทวย

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1200 เมตร                   -                     -         5,400,000       5,400,000       5,400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

13 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    34
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 14 บ้านธาตุ
หัวบึง  เส้น สวนนายพิทักษ์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 5*1200 เมตร                   -                     -         5,400,000       5,400,000       5,400,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

14 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

    35
 โครงการถนน Parasoil 

cement   หมู่ที่ 15 บ้านกลาง 
  เส้นหลังวัดกองมณี

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและมี

คุณภาพที่ดี

 4*2970 เมตร                   -                     -       10,690,000     10,690,000     10,690,000

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนหมู่ที่ 

15 ได้รับ
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่ง
 กองช่าง

รวม 107,700,000 107,700,000 230,520,000 230,520,000 256,020,000 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)

   1  โครงการซ่อมแซมประปาต าบล
 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า

อุปโภค และบริโภค ตลอดปี
 หมู่ที่ 15 

หมู่บ้าน /ชุมชน
  50,000,000   50,000,000   50,000,000   50,000,000   50,000,000

 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน์

 ประชาชนในพื้นที่มีน้ า
อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี

 กองช่าง/กรม
ทรัพย์/กรม

ชล/การประปา

   2
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

ตาล หมู่ที่ 2

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

   3
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

นาผักปอด หมู่ที่ 3

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

   4
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

กุดกุ่มน้อย หมู่ที่ 4

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

   5
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

กุดกุ่มใหญ่ หมู่ที่ 5

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

   6
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านกะ

เสริม หมู่ที่ 6

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

   7
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

กุดสะกอย หมู่ที่ 7

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

   8
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

โพน หมู่ที่ 8

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

   9
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

ธาตุ หมู่ที่ 9

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

 10
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

ค าฮาก หมู่ที่ 10

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 11
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

น้อยทวย หมู่ที่ 11

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 12
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านดง

ยาง หมู่ที่ 12

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

 13
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

ธาตุชุมทาง หมู่ที่ 13

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 14
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

ธาตุหัวบึง หมู่ที่ 14

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

 15
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

กลาง หมู่ที่ 1

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  8 :   การรักษาความมั่นคงชายแดน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

(KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 :  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1 

 16
 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้าน

กลาง หมู่ที่ 15

 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
และสนามกีฬาใช้ในการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ในหมู่บ้านและชุมชน

 สนามฟุตซอล 
ขนาดกว้าง 20*

40 เมตร
    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ใช้บริการ

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่และสนามกีฬาใช้
ในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในหมู่บ้านและ

ชุมชนร่วมกัน

 กองช่าง/กรม
ส่งเสริม/อบจ.

รวม 95,000,000  95,000,000  95,000,000  95,000,000  95,000,000  



เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์)

    2561    
(บาท)

     2562      
(บาท)

      2563     
(บาท)

      2564     
(บาท)

      2564     
(บาท)

รวม

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

ที่ แผนงาน เปา้หมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)                             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้      
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย  
2.1 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.3 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.4 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง    
5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
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(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา      

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ   
และคุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
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(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต.        
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุาย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.           
และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.            
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งใน
บางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่        
ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ 
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 
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ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ทีเ่ปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ    
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.   
ที่ปรับปรุงให้ทันสมยัอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า          
ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา
ต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
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2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ าได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 

จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
ค้ า ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้า
มาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น  ปัญหาการ

แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจาก
ชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ าต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมาก
ขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจาก
ชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิม
มากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น        

ไร่ชาฉุยฟง วัดถ้ าปุาอาชาทอง สวนดอกไม้ดาวจ ารัสแสง ไร่สตรอเบอรี่ รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับโรงแรม     
รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
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ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่        
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิกระจกเงา    
เข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัด
พัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจ

มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น      
ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้าง    
อัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม 
ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่ง
ไม่สุภาพ เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว         
มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน

ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติ
กรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
 
 
 






































































