
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ :  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  

1.๑ แผนงานการเกษตรงานสงเสริมการเกษตร

เปาหมาย

(ผลผลิต
โครงการ)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)

1 โครงสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

เพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ

ประชาชนตําบล
โนนทัน

200,000          200,000            200,000            200,000         รอยละ 80 
ประชาชนได
ดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริ

มีการสงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

กองสวัสดิการฯ

รวม    1  โครงการ 200,000         200,000           200,000           200,000         

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ :
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  

1.2 แผนงานการเกษตรงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

เปาหมาย

(ผลผลิต
โครงการ)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)
1  โครงการซอมแซมฝายน้ําลน 

หมูที่ 1
เพื่อเพิ่มแหลง
น้ําไวใชใน
ชุมชนตําบล
โนนทัน

 ฝายน้ําลน 100,000         รอยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโน
ทันไดใชน้ําอยาง
เพียงพอ

ชาวตําบลโนนทัน
ไมขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

   ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
   ตัวชี้วัด   

(KPI)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ :
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  

1.๑ แผนงานการเกษตรงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

เปาหมาย

(ผลผลิต
โครงการ)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)
2  โครงการขุดลอกหวยขัวหมี 

(หมูที่ 4)
เพื่อเพิ่มแหลง
น้ําไวใชใน
ชุมชนตําบล
โนนทัน

 หวยขัวหมี          500,000 รอยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโน
ทันไดใชน้ําอยาง
เพียงพอ

ชาวตําบลโนนทัน
ไมขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

3  โครงการขุดลอกหนองน้ํา
สาธารณะภายในหมูบานพรอม
เทคอนกรีต (หมูที่ 5)

เพื่อเพิ่มแหลง
น้ําไวใชใน
ชุมชนตําบล
โนนทัน

 หนองน้ํา
สาธารณะ
ภายในหมูบาน
อางบูรพา

500,000            รอยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโน
ทันไดใชน้ําอยาง
เพียงพอ

ชาวตําบลโนนทัน
ไมขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

4  โครงการขุดลอกคลองฝายน้ํา
ลน (หมูที่ 5)

เพื่อเพิ่มแหลง
น้ําไวใชใน
ชุมชนตําบล
โนนทัน

 ฝายน้ําลนหมูที่
 5

500,000         รอยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโน
ทันไดใชน้ําอยาง
เพียงพอ

ชาวตําบลโนนทัน
ไมขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

5  โครงการกอสราง ฝายน้ําลน 
(นานายเปลี่ยน  จอมหงษ)  
(หมูที่ 8)

เพื่อเพิ่มแหลง
น้ําไวใชใน
ชุมชนตําบล
โนนทัน

 ฝายน้ําลนหมูที่
 8

         460,000 รอยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโน
ทันไดใชน้ําอยาง
เพียงพอ

ชาวตําบลโนนทัน
ไมขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ :

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา    ตัวชี้วัด   

(KPI)



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  

1.๑ แผนงานการเกษตรงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

เปาหมาย

(ผลผลิต
โครงการ)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)
6 โครงการขุดลอกหวยหินฮอม 

(หมูที่ 9)
เพื่อเพิ่มแหลง
น้ําไวใชใน
ชุมชนตําบล
โนนทัน

หวยหินฮอม 1,500,000       รอยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโน
ทันไดใชน้ําอยาง
เพียงพอ

ชาวตําบลโนนทัน
ไมขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

7  โครงการซอมแซมฝายตาดโตน
 (หมูที่ 10)

เพื่อเพิ่มแหลง
น้ําไวใชใน
ชุมชนตําบล
โนนทัน

 ฝายตาดโตน 100,000          รอยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโน
ทันไดใชน้ําอยาง
เพียงพอ

ชาวตําบลโนนทัน
ไมขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

8  โครงการกอสรางฝายน้ําลน
ลําหวยไปรงแฝก (หมูที่ 10)

เพื่อเพิ่มแหลง
น้ําไวใชใน
ชุมชนตําบล
โนนทัน

 ฝายน้ําลนลํา
หวยไปรงแฝก

460,000            รอยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโน
ทันไดใชน้ําอยาง
เพียงพอ

ชาวตําบลโนนทัน
ไมขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

9  โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา
ตาดโตน (หมูที่ 10)

เพื่อเพิ่มแหลง
น้ําไวใชใน
ชุมชนตําบล
โนนทัน

 อางเก็บน้ําตาด
โตน

3,500,000         รอยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโน
ทันไดใชน้ําอยาง
เพียงพอ

ชาวตําบลโนนทัน
ไมขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ :
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  

   ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

1.๑ แผนงานการเกษตรงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

เปาหมาย

(ผลผลิต
โครงการ)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)
10  โครงการขุดลอกลําหวยโปรง

แฝก (หมูที่ 10)
เพื่อเพิ่มแหลง
น้ําไวใชใน
ชุมชนตําบล
โนนทัน

 หวยโปรงแฝก          500,000 รอยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโน
ทันไดใชน้ําอยาง
เพียงพอ

ชาวตําบลโนนทัน
ไมขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

รวม    10   โครงการ 1,600,000       960,000            3,500,000         2,060,000       

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ : 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น  

2.๑ แผนงานบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น

เปาหมาย

(ผลผลิต
โครงการ)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )

องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

1 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อพื้นฟู
ธรรมชาติ และ
เปนการปลูกตน
ไมลิมพระเกียรติ
ในงานพิธีสําคัญ
ตางๆ

ตําบลโนนทัน 50,000 50,000 50,000 50,000 ตนไมในชุมชุนมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น
ทุกๆป

ปาชุมชนมีความ
รมร่ืน อุดม
สมบูรณและ
สามารถเปน
แหลงอนุรักษปา
ไมได

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการปลอยปลาเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อพื้นฟู
ธรรมชาติ และ
เปนการปลูกตน
ไมลิมพระเกียรติ
ในงานพิธีสําคัญ
ตางๆ

ตําบลโนนทัน 50,000 50,000 50,000 50,000 แหลงน้ํา
ธรรมชาติมี
ความอุดม
สมบูรณเพิ่ม
มากขึ้น

มีการพื้นฟู
ธรรมชาติ และ
เปนการปลูกตน
ไมลิมพระเกียรติ
ในงานพิธีสําคัญ
ตางๆ

กองสาธารณสุขฯ

รวม        2  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ : 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของ(ผลผลิตโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)

                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา

               รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )

                                                      องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา    ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศ
บริเวณแหลงทองเที่ยว
พิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลาน
ปและไดโนเสารโนนทัน

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศบริเวณ
แหลงทองเที่ยว
พิพิธภัณฑหอย
หิน 150 ลาน
ปและไดโนเสาร
โนนทันให
สวยงามและนา
เขาชมมากขึ้น

บริเวณแหลง
ทองเที่ยว
พิพิธภัณฑหอย
หิน 150 ลานป
และไดโนเสาร
โนนทัน

50,000            50,000              50,000              50,000            นักทองเที่ยวมี
ความพึงพอใจ
ในการเขาชม
พิพิธภัณฑหอย
หิน 150 ลาน
ปและไดโนเสาร
โนนทัน

ทัศบริเวณแหลง
ทองเที่ยว
พิพิธภัณฑหอย
หิน 150 ลานป
และไดโนเสาร
โนนทันให
สวยงามและนา
เขาชมมากขึ้น

สํานักงานปลัด

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลโนนทัน

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศภูมิทัศน
บริเวณที่ทําการ
องคการบริหาร
สวนตําบลโนน
ทัน

ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล
โนนทัน

50,000            50,000              50,000              50,000            นักทองเที่ยวมี
ความพึงพอใจ
ในการเขาชม
พิพิธภัณฑหอย
หิน 150 ลาน
ปและไดโนเสาร
โนนทัน

ภูมิทัศนบริเวณที่
ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล
โนนทันมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสวยงาม

สํานักงานปลัด

3 คาใชจายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
และการจัดทําหรือปรับขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได

จัดเก็บภาษี
ภายในตําบล
โนนทัน

200,000          200,000            200,000            200,000         รอยละ 80 มี
การจัดเก็บรายได

ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได
เพิ่มมากขึ้น

กองคลัง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

4 โครงการจัดทําแผนแมบท
ตําบลโนนทัน

เพื่อเกิด
กระบวนการ
เรียนรูของคนใน
ชุมชน ที่รวมกัน
คิด รวมกัน
คนหา และ
เรียนรู เพื่อให
ชุมชนรูและ
เขาใจตนเอง

ตําบลโนนทัน 50,000            50,000              50,000              50,000            เกิดการเรียนรู 
และพัฒนาขีด
ความสามารถ
ของคนในชุมชน

มีการนําไปสูการ
แกไขปญหา
สังคมและ
เอาชนะความ
ยากจน ซึ่งเปน
แนวทางการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

สํานักงานปลัด

รวม  4  โครงการ 350,000         350,000           350,000           350,000         

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ : 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

3.2 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของ(ผลผลิตโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)

1 โครงการกอสรางอาคารศูนย
เด็กเล็กบานหวยเดื่อ

เพื่อกอสราง
อาคารศูนยเด็ก
เล็กบานหวยเดื่อ

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหวยเดื่อ

2,000,000 2,000,000

- -

จํานวนเด็กเล็ก
มีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น

มีการกอสราง
อาคารศูนยเด็ก
เล็กบานหวยเดื่อ

กองการศึกษาฯ

                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

               รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )

                                                      องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา    ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

2 โครงการกอสรางถนนทางเขา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถ้ํา
กลองเพล

เพื่อกอสราง
ถนนทางเขา
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานถ้ํากลอง
เพล

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานถ้ํากลอง
เพล

200,000 200,000

- -

ประชาชนทั่วไป
มีความพึงพอใจ

มีการกอสราง
ถนนทางเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานถ้ํากลองเพล

กองการศึกษาฯ

รวม 2 โครงการ 2,200,000 2,200,000 - -

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ : 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

3.3 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย
(ผลผลิตของ(ผลผลิตโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)

1 โครงการรณรงคทําความ
สะอาดหมูบาน

เพื่อรณรงคให
ประชาชนทํา
ความสะอาด
อาคาร
บานเรือนและ
สถานที่สาธารณะ

ประชาชนใน
ตําบล 10 
หมูบาน

30,000             30,000              30,000              30,000            ประชาชนเก็บ
กวาดบริเวณ
บานใหสะอาด
และรวมเก็บขยะ
ในที่สาธารณะ 
รอยละ 80

หมูบานสะอาด
หนาบานนามอง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

               รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )

                                                      องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา    ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

2 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก เพื่อเปนการ
ปองกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก

ปองกันโรค
ไขเลือดออก
ภายในตําบล 10
 หมูบาน

100,000           100,000            100,000            100,000          อัตราปวยโรค
ไขเลือดออก
ลดลงจากปที่
ผานมา รอยละ 
20

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไขเลือดออก

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3 โครงการพัฒนาเครือขาย
หนวยบริการแพทยฉุกเฉิน

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพหนวย
บริการแพทย
ฉุกเฉิน

หนวยบริการ
แพทยฉุกเฉิน
ตําบลโนนทัน

50,000             50,000              50,000              50,000            ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ
 รอยละ 90

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
การแพทยฉุกเฉิน
ที่รวดเร็วและมี
คุณภาพ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

เพื่อเปนการ
ปองกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบา

ปองกันโรคพิษ
สุนัขบาภายใน
ตําบล 10 
หมูบาน

20,000             20,000              20,000              20,000            อัตราปวยโรค
พิษสุนัขบา
ลดลงจากปที่
ผานมา รอยละ 
20

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

5 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ
ประจําหนวยบริการแพทย
ฉุกเฉิน

เพื่อจัดซือเวช
ภัณฑประจํา
หนวยบริการ
แพทยฉุกเฉิน

หนวยบริการ
แพทยฉุกเฉิน
ตําบลโนนทัน

10,000             10,000              10,000              10,000            มีอุปกรณ
ชวยชีวิตขั้น
พื้นฐานตาม
มาตรฐานของ 
สพฉ.

หนวยบริการ
แพทยฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพใน
การใหบริการ
ประชาชน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

6 โครงการเสริมสรางทองถิ่น
เขมแข็งสูการขยายเครือขาย
สุขภาวะ

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิด
ความเขมแข็ง
ของชุมชน
ควบคูกับการ
รวมสงเสริมให
ชุมชนทองถ่ิน
จัดการตนเองสู
การเปนชุมชน
ทองถิ่นนาอยู

ประชาชนใน
ตําบล 10 
หมูบาน

330,000           5,300,000         5,300,000         5,300,000       1.การพัฒนา
ระบบขอมูล
ตําบล (TCNAP) 
   2.การวิจัย
ชุมชน (RECAP) 
 3.การ
พัฒนานวตก
รรมการจัดการ
ปจจัยเสี่ยงและ
ปจจัยสงเสริม
สุขภาพ 4.การ
ขับเคลื่อน
นโยบาย
สาธารณะ  5.
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร    
   6.ศูนยจัดการ

ตําบลจัดการ
ตนเองสูการเปน
ชุมชนทองถ่ินนา
อยู

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(งบ สสส.)

7 โครงการงานศพปลอดเหลางาน
เศราปลอดอบายมุข

เพื่อรณรงคให
ประชาชนลดละ
เลิกเคร่ืองดื่มแอ
ลกอฮอรและ
อบายมุขโดย
เริ่มจากงานศพ
แลวขยายสู
ชุมชนตอไป

งานศพในตําบล 
10 หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000 งานศพปลอด
เหลาและ
อบายมุข รอยละ
 80

ประชาชนใน
พื้นที่ลดละเลิก
แอลกอฮอรและ
อบายมุข

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(งบ สปสช.)

8 โครงการสงเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ
โดยชุมชน

เพื่อสงเสริมให
ครัวเรือนมีสวน
รวมในการ
จัดการขยะ

ประชาชนใน
ตําบล 10 
หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะ
ลดลงจากป
ยอนหลังรอยละ
 20

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
จัดการขยะ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(งบ สปสช.)



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

9 โครงการสงเสริมการออกกําลัง
กายดวยการเตนแอรโรบิคและ
บาสโลพ

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนใน
พื้นที่ไดออก
กําลังกายอยาง
ถูกตองและ
สม่ําเสมอ

ประชาชนใน
ตําบล 10 
หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000 ผูออกกําลังกาย
มีสุขภาพ
แข็งแรงรอยละ 
80

ประชาชนมี
รางกายแข็งแรง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(งบ สปสช.)

10 โครงการอาหารสะอาด
ปลอดภัยไรสารปนเปอน

เพื่อให
คําแนะนําดาน
สุขาภิบาล
อาหาร สุข
วิทยาสวนบุคคล
 และอนามัย

รานขายอาหาร
ในตําบล 10 
หมูบาน

10,000 10,000 10,000 10,000 รานอาหาร
ไดรับการตรวจ
แนะนํา รอยละ
 100

ประชาชนได
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยไรสาร
ปนเปอน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(งบ สปสช.)

11 โครงการปองกันโรคระบาด
ภายในตําบล

เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรค 
กรณีเกิดการ
ระบาด

ปองกันการ
ระบาดของโรค
ในตําบล 10 
หมูบาน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประสิทธิภาพใน
การปองกันโรค
ระบาด

อัตราการระบาด
ของโรคลดลง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(งบ สปสช.)

รวม  11   โครงการ 900,000 5,870,000 5,870,000 5,870,000

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ : 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

               รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )

                                                      องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ(ผลผลิตโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)

1 คาใชจายในการจัดซื้อเสื้อกัน
หนาว,ผาหม,ถุงยังชีพ หรือ 
เครื่องกันหนาว ฯปองกันและ
บรรเทาความเดือดรอนของ
ประชนชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยตางๆ

เพื่อจัดซื้อเสื้อ
กันหนาว,ผาหม
,ถุงยังชีพ หรือ 
เครื่องกันหนาว 
ฯปองกันและ
บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชนชนที่เกิด
จากสาธารณภัย
ตางๆ

ประชาชนชาว
ตําบลโนนทัน

50,000            50,000              50,000              50,000            ประชาชนรอย
ละ 80 ไดรับ
การบรรเทาสา
ธารณภัยตางๆ

จัดซื้อเสื้อกัน
หนาว,ผาหม,ถุง
ยังชีพ หรือ 
เครื่องกันหนาว 
ฯปองกันและ
บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชนชนที่เกิด
จากสาธารณภัย
ตางๆ

สํานักงานปลัด

2 โครงการจัดประเพณีวันไหล
ตําบลโนนทัน

ประชาชนชาว
ตําบลโนนทัน

20,000            20,000              20,000              20,000            ประชาชนรอย
ละ 80 ได
เรียนรูประเพณี
วันไหล

กองสวัสดิการฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุโดยการจัดตั้งโรงเรียน
ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ ตําบล
โนนทัน

20,000            20,000              20,000              20,000            กองสวัสดิการฯ

4 โครงการจัดกิจกรรมบุญเบิก
บาน

ประชาชนชาว
ตําบลโนนทัน

20,000            20,000              20,000              20,000            กองสวัสดิการฯ

รวม  4 โครงการ 110,000          110,000           110,000           110,000         

แบบ ผ.01                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา    ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ : 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เปาหมาย
(ผลผลิตของ(ผลผลิตโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)

1 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อ
กอสรางบานผูยากไร

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนผู
ยากไรในตําบล
โนนทัน

ประชาชนตําบล
โนนทัน

100,000          100,000            100,000            10,000            ผูยากไรมีความ
พึงพอใจ

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนผูยากไร
ในตําบลโนนทัน

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงสํานักงาน
(กองชาง)

เพื่อขยายพื้นที่
ในการ
ปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน

ปรับปรุงหองน้ํา
ภายในกองชางให
เปนหอง
ปฏิบัติงาน

30,000            30,000              30,000              30,000            ประชาชน,
พนักงานกอง
ชางมีความพึง
พอใจ

เพื่อขยายพื้นที่ใน
การปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน

กองชาง

               รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )

                                                      องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา    ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

3 โครงการกอสรางหองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลโนน
ทัน

เพื่อบริการ
ประชาชนใน
การติดตอ
ประสานงาน

ประชาชนทั่วไป
,พนักงาน

2,000,000       2,000,000         2,000,000         2,000,000       พื้นที่ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากกวาเดิม

มีการกอสราง
สํานักงานอบต.
โนนทันรองรับ
ประชาชนเพื่อมา
ติดตอ
ประสานงานตางๆ

กองชาง

4 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค

เพื่อเปนสถานที่
ในการประกอบ
กิจกรรมตางๆ
ของชุมชน

ประชาชนทั่วไป 1,900,000       1,900,000         1,900,000         1,900,000       มีอาคาร
อเนกประสงค
เพื่อรองรับงาน
กิจกรรมตางๆ
เพิ่มมากขึ้น

มีการกอสราง
อาคาร
อเนกประสงค

กองชาง

5 โครงการกอสรางหองน้ํา สนง. 
อบต.โนนทัน

เพื่อความ
สะดวกสบาย
กรณีประชาชน
มาติดตอ
ประสานงานกับ
 อบต.โนนทัน

ประชาชนทั่วไป
,พนักงาน

250,000          250,000            250,000            250,000         ประชาชนทั่วไป,
เจาหนาที่และ
พนักงานประจํา
องคการบริหาร
สวนตําบลโนน
ทันเกิดความพึง
พอใจ

มีการกอสราง
หองน้ํา สนง. 
อบต.โนนทัน

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

6 โครงการกอสรางศูนยเรียนรู
แหลงทองเที่ยวตําบลโนนทัน

เพื่อบริการและ
ใหความรู
เกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยว

ประชาชนทั่วไป 2,000,000       2,000,000         2,000,000         2,000,000       มีการกอสราง
ศูนยเรียนรู
แหลงทองเที่ยว
ตําบลโนนทัน

มีการกอสราง
ศูนยเรียนรูแหลง
ทองเที่ยวตําบล
โนนทัน

กองชาง

7 โครงการปรับปรุงสํานักงานกูชีพ เพื่อปรับปรุง
สํานักงานกูชีพ

สํานักงานกูชีพ 10,000            10,000              10,000              10,000            เจาหนาทื่กูชีพ
เกิดความพึง
พอใจ

มีการปรับปรุง
สํานักงานกูชีพ

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงหองจําหนาย
บัตร

เพื่อปรับปรุง
หองจําหนายบัตร

หองจําหนายบัตร 100,000          100,000            100,000            100,000         เพิ่มความ
สะดวกสบายใน
การติดตอซื้อ
บัตรเขาชม
แหลงทองเที่ยว
มากขึ้น

มีการปรับปรุง
หองจําหนายบัตร

กองชาง

9 โครงการกอสรางรานคา
จําหนายสินคา

เพื่อกอสรางราน
จําหนายสินคา

รานคาจําหนาย
สินคา

100,000          100,000            100,000            100,000         นักทองเที่ยว
เกิดความพึง
พอใจ

มีการกอสราง
รานคาจําหนาย
สินคาในบริเวณ
แหลงทองเที่ยว
เพื่อใหเปน
ระเบียบเรียบรอย

กองชาง

10 โครงการถมดินเพื่อกอสราง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเดื่อ

เพื่อเตรียมพื้นที่
ในการกอสราง
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหวยเดื่อ

เด็กเล็กชาว
ตําบลโนนทัน

100,000          100,000            100,000            100,000         ประชาชนชาว
ตําบลโนนทัน
เกิดความพึง
พอใจ

มีการถมดินเพื่อ
เตรียมกอสราง
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหวยเดื่อ

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
หนองบัวใต(เพื่อการอุปโภค-
บริโภค)

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนองบัวใต
(เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค)

ประชาชนใน
ตําบลโนนทัน

5,000,000       5,000,000         5,000,000         ประชาชนตําบล
โนนทันไดรับ
ความพึงพอใจ

มีการปรับปรุง
ภูมิทัศนหนองบัว
ใต(เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค)

กองชาง

12 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
วัดถ้ําน้ําทิพย ม.7

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

ถนนลาดยางวัด
ถ้ําน้ําทิพย ม.7

5,000,000         5,000,000       ประชาชนมี
ถนนที่ใชในการ
คมนาคมดีขึ้น

เพื่อการคมนาคม
ที่ทั่วถึง

กองชาง

13 โครงการกอสรางลางระบายน้ํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถ้ํา
กลองเพล

เพื่อกอสรางลาง
ระบายน้ําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานถ้ํากลองเพล

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานถ้ํากลอง
เพล

150,000 150,000 ประชาชนทั่วไป
มีความพึงพอใจ

มีกอสรางลาง
ระบายน้ําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานถ้ํากลองเพล

กองการศึกษาฯ

14  โครงการถนนเพื่อการเกษตร 
สายบานโนนทัน คุมที่ 9 -สวน
ยางพารา นายหนู แกวหลอ หมูที่
 1

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 ถนนเพื่อ
การเกษตร สาย
บานโนนทัน คุม
ที่ 9 -สวน
ยางพารา นาย
หนู แกวหลอ

          500,000 ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

 ถนนเพื่อ
การเกษตร สาย
บานโนนทัน คุมที่
 9 -สวนยางพารา
 นายหนู แกวหลอ

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

15  โครงการถนนลําเลียงสินคา
ทางการเกษตร สายจาก
ถนนลาดยาง                     
ไรนายพันธ  ชินฝน-นานาย
ประยูร ศรีบุญเรือง ประมาณ 
1 กม. หมูที่ 1

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 ถนนลําเลียง
สินคาทาง
การเกษตร สาย
จากถนนลาดยาง
ไรนายพันธ  ชิน
ฝน-นานาย
ประยูร ศรีบุญ
เรือง ประมาณ 1
 กม.

          300,000 ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

 ถนนลําเลียง
สินคาทาง
การเกษตร สาย
จากถนนลาดยาง
ไรนายพันธ  ชิน
ฝน-นานาย
ประยูร ศรีบุญ
เรือง ประมาณ 1
 กม.

กองชาง

16  โครงการถนนลําเลียงสินคา
ทางการเกษตร สายคุมที่ 14 -
นานายชวน จันทรมนตรี หมูที่
 1

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 ถนนลําเลียง
สินคาทาง
การเกษตร สาย
คุมที่ 14 -นา
นายชวน จันทร
มนตรี

            300,000 ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

 ถนนลําเลียง
สินคาทาง
การเกษตร สาย
คุมที่ 14 -นา
นายชวน จันทร
มนตรี

กองชาง

17  โครงการถนนลําเลียงสินคา
ทางการเกษตร สายนายสา
ยันต  จําปาเทศ หมูที่ 1

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 ถนนลําเลียง
สินคาทาง
การเกษตร สาย
นายสายันต  
จําปาเทศ

            500,000 ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

 ถนนลําเลียง
สินคาทาง
การเกษตร สาย
นายสายันต  
จําปาเทศ

กองชาง

18  โครงการถนนลําเลียงสินคา
ทางการเกษตร สาย พี ซี แรนซ
 - นานายบุญ ดาวัน หมูที่ 1

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 ถนนลําเลียง
สินคาทาง
การเกษตร สาย 
พี ซี แรนซ - นา
นายบุญ ดาวัน

            200,000 ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

 ถนนลําเลียง
สินคาทาง
การเกษตร สาย 
พี ซี แรนซ - นา
นายบุญ ดาวัน

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

19  โครงการซอมแซมถนน
การเกษตร สายลําหวยเดื่อ
ตอนลาง (โดยการลงหินคลุก) 
หมูที่ 1

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 ซอมแซมถนน
การเกษตร สาย
ลําหวยเดื่อ
ตอนลาง (โดย
การลงหินคลุก)

450,000            ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

 ซอมแซมถนน
การเกษตร สาย
ลําหวยเดื่อ
ตอนลาง (โดย
การลงหินคลุก)

กองชาง

20  โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานนายเหรียญทอง เกตุ
สิงห

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 กอสรางถนน 
คสล. สายบาน
นายเหรียญทอง 
เกตุสิงห

300,000            ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

 กอสรางถนน 
คสล. สายบาน
นายเหรียญทอง 
เกตุสิงห

กองชาง

21  โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร (หนองบัวใต) หมูที่
 1 หมูที่ 1

 เพิ่อขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร 
(หนองบัวใต) 
หมูที่ 1 หมูที่ 1

 ขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตร 
(หนองบัวใต)

100,000             ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
เพียงพอ

 ขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตร 
(หนองบัวใต)

กองชาง

22  โครงการขยายสะพานลําหวย
เดื่อ  หมูที่ 1

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 สะพานลําหวย
เดื่อ (ม.1- พีซี
แรนซ)

1,350,000       ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

 ขยายสะพานลํา
หวยเดื่อ (ม.1- 
พีซีแรนซ)

กองชาง

23  โครงการกอสรางรองระบาย
น้ําภายในหมูบานหมูที่ 1

 เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี

 รองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

500,000          รอยละ 80 
ลดปญหาการ
ระบายของน้ํา
ในชุมชน

 รองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน
หมูที่ 1

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

24  โครงการขยายเขตไฟฟาสอง
สวางทางหลวงถนนทางหลวง
หมายเลข 210 (หมูที่ 1)

เพื่อประชาชน
จะไดมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

 ขยายเขตไฟฟา
สองสวางทาง
หลวงถนนทาง
หลวงหมายเลข 
210

1,000,000        ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
เพียงพอ

 ขยายเขตไฟฟา
สองสวางทาง
หลวงถนนทาง
หลวงหมายเลข 
210

กองชาง

25  โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
สมาชิก อปพร. (หมูที่ 1)

 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพสมาชิก
 อปพร.

 อปพร. ตําบล
โนทัน

200,000          รอยละ 80 
อปพร. ต.โนน
ทันมีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น

 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพสมาชิก 
อปพร.

กองชาง

26 โครงการรองน้ําภายในหมูบาน
 สายกลางบาน - บานนายสกล
 โพธิ์รัตน (หมูที่  2)

 เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี

 รองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

          300,000 ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

 เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี

กองชาง

27 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายหนองขุน - โรงไม(หมูที่  2)

เพื่อกอสรางถนน
 คสล. สาย
หนองขุน - 
โรงไม หมูที่  2

ถนน คสล. สาย
หนองขุน - โรงไม
 หมูที่  2

          500,000 ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

เพื่อกอสรางถนน
 คสล. สายหนอง
ขุน - โรงไม หมูที่ 
 2

กองชาง

28 โครงการขยายเขตไฟฟา
การเกษตร สายหนองขุนเชื่อม
สายหนองแสงโนนสมบูรณ 
(หมูที่  2)

เพื่อประชาชน
จะไดมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

ไฟฟาการเกษตร
 สายหนองขุน
เชื่อมสายหนอง
แสงโนนสมบูรณ
 หมูที่  2

          100,000  ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
เพียงพอ

ไฟฟาการเกษตร 
สายหนองขุน
เชื่อมสายหนอง
แสงโนนสมบูรณ 
หมูที่  2

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

29 โครงการตอเติมศาลากลางบาน
 บานโนนทอง(หมูที่  2)

เพื่อตอเติม
ศาลากลางบาน
 บานโนนทอง 
หมูที่  2

ศาลากลางบาน 
บานโนนทอง 
หมูที่  2

            550,000 ศาลากลางบาน
มีขนาดกวาง
กวาเดิม

มีการตอเติม
ศาลากลางบาน 
บานโนนทอง หมู
ที่  2

กองชาง

30 โครงการกอสรางอาคารกลุม
โนนทันยางทอง (หมูที่  2)

เพื่อกอสราง
อาคารกลุมโนน
ทันยางทอง หมู
ที่  2

กอสรางอาคาร
กลุมโนนทันยาง
ทอง หมูที่  2

            650,000 ประชาชนจะได
มีพื้นที่ในการ
บริหารจัดการ
ลุมเพิ่มมากข้ึน

มีการกอสราง
อาคารกลุมโนน
ทันยางทอง หมูที่ 
 2

กองชาง

31 โครงการลงหินคลุกถนน
การเกษตรหลังวัดไปถึงปาชา
บานโคงสวรรค หมูที่  2

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

ถนนการเกษตร
หลังวัดไปถึงปา
ชาบานโคง
สวรรค หมูที่  2

         1,100,000 ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

มีการลงหินคลุก
ถนนการเกษตร
หลังวัดไปถึงปา
ชาบานโคงสวรรค
 หมูที่  2

กองชาง

32 โครงการลงคอนกรีตโรงปุยหมู
ที่ 1 ต.โนนทัน (กลุมปุย
อินทรียบานโนนทัน) หมูที่  2

คอนกรีตโรงปุย
หมูที่ 1 ต.โนน
ทัน (กลุมปุย
อินทรียบาน
โนนทัน) หมูที่  2

โรงปุยหมูที่ 1 ต.
โนนทัน (กลุมปุย
อินทรียบานโนน
ทัน) หมูที่  2

          500,000             500,000             500,000 ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

มีการลงคอนกรีต
โรงปุยหมูที่ 1 ต.
โนนทัน (กลุมปุย
อินทรียบานโนน
ทัน) หมูที่  2

กองชาง

33 โครงการขยายเขตไฟฟาซอย
นายสุภีร   อรรคฮาด หมูที่  2

เพื่อประชาชน
จะไดมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

ซอยนายสุภีร
อรรคฮาด หมูที่ 
 2

          300,000  ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
เพียงพอ

มีการขยายเขต
ไฟฟาซอยนาย
สุภีร   อรรคฮาด
 หมูที่  2

กองชาง

34 โครงการกอสรางลานกีฬา(ขาง
โรงน้ํา) (หมูที่ 3)

เพื่อสงเสริมการ
ออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา
(ขางโรงน้ํา) (หมู
ที่ 3)

          300,000 รอยละ 80 
ของประชาชนมี
การออกกําลัง
กายเพิ่มขึ้น

กอสรางลานกีฬา
(ขางโรงน้ํา) (หมูที่
 3)

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

35 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ศาลากลางบานเชื่อมหนองแวง
 กุดโสน (หมูที่ 3)

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

เพื่อการกอสราง
ถนน คสล. 
ศาลากลางบาน
เชื่อมหนองแวง 
กุดโสน (หมูที่ 3)

         2,080,000 ประชาชนทั่วไป
ไดรับการ
คมนาคมและ
สดวกสบายที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

มีการกอสราง
ถนน คสล. ศาลา
กลางบานเชื่อม
หนองแวง กุดโสน
 (หมูที่ 3)

กองชาง

36 โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกกําลัง
กาย (หมูที่ 3)

เพื่อสงเสริมการ
ออกกําลังกาย

จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย (หมูที่
 3)

            100,000 รอยละ 80 
ของประชาชนมี
การออกกําลัง
กายเพิ่มขึ้น

สงเสริมการออก
กําลังกายให
ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง

สํานักงานปลัด

37 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
(ซอยขางโรงเหล็ก) (หมูที่ 3)

เพื่อประชาชน
จะไดมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา(ซอยขาง
โรงเหล็ก) (หมูที่
 3)

            50,000  ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
เพียงพอ

ประชาชนจะไดมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

38 โครงการเปลี่ยนถังกรองน้ํา
หมูบาน (หมูที่ 3)

เพื่อประชาชน
จะไดมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

เปลี่ยนถังพักน้ํา
หมูบาน (หมูที่ 3)

         350,000  ประชาชนไดมี
น้ําใชอยาง
เพียงพอ

ประชาชนจะไดมี
น้ําใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

39  โครงการกอสรางถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร สายวัดถ้ํา
หมากมาง - ภูผาเพ (หมูที่ 4)

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สาย
วัดถ้ําหมากมาง -
 ภูผาเพ (หมูที่ 4)

          500,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 ถนนมีสภาพดี
ขึ้นและสดวกตอ
การคมนาคม

กองชาง

40  โครงการกอสราง ถนน คสล.
ซอยบานนายเหมือย  อุปรัตน
ถา (หมูที่ 4)

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 กอสราง ถนน 
คสล.ซอยบาน
นายเหมือย  อุป
รัตนถา (หมูที่ 4)

          250,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 ถนนมีสภาพดี
ขึ้นและสดวกตอ
การคมนาคม

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

41  โครงการกอสราง ถนน คสล.
ซอยบานนายเคน  กานศรีรัตน 
(หมูที่ 4)

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 กอสราง ถนน 
คสล.ซอยบาน
นายเคน  กานศรี
รัตน (หมูที่ 4)

            300,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 ถนนมีสภาพดี
ขึ้นและสดวกตอ
การคมนาคม

กองชาง

42  โครงการกอสราง ถนน คสล.
ซอยบานนางประนอม  คําแสน
 (หมูที่ 4)

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 กอสราง ถนน 
คสล.ซอยบาน
นางประนอม  
คําแสน (หมูที่ 4)

            300,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 ถนนมีสภาพดี
ขึ้นและสดวกตอ
การคมนาคม

กองชาง

43  โครงการรองระบายน้ํา ซอย
บานนายพุทธา เดชกุล - ซอย
ทายหมูบานไปทางบานหนอง
บัวเหนือ (หมูที่ 4)

 เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี

 รองระบายน้ํา 
ซอยบานนาย
พุทธา เดชกุล - 
ซอยทายหมูบาน
ไปทางบาน
หนองบัวเหนือ 
(หมูที่ 4)

            400,000 ประชาชนทั่วไป
มีความพึงพอใจ
ในการระบาย
ของน้ํา

 มีการระบายน้ํา
ที่ดีน้ําไมทวมขัง

กองชาง

44  โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร สายวัดถ้ําหมากมาง
 - ภูผาเพ (หมูที่ 4)

 เพื่อขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร

 ขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตร 
สายวัดถ้ําหมาก
มาง - ภูผาเพ 
(หมูที่ 4)

            600,000  ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
เพียงพอ

 มีการขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร สาย
วัดถ้ําหมากมาง -
 ภูผาเพ (หมูที่ 4)

กองชาง

45  โครงการกอสราง คสล. ซอย
บานนางบุญมา  ศรีมันตะ (หมู
ที่ 4)

เพื่อการ
คมนาคมที่ทั่วถึง

 กอสราง คสล. 
ซอยบานนางบุญ
มา  ศรีมันตะ 
(หมูที่ 4)

         250,000 ประชาชนมี
ถนนที่ใชในการ
คมนาคมดีขึ้น

 มีการกอสราง 
คสล. ซอยบาน
นางบุญมา  ศรี
มันตะ (หมูที่ 4)

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

46  โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําจากสามแยกบานนายแกว 
ไกรนอก -บานนายชาย   จํา
ปาทิ  (หมูที่ 5)

 เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี

 กอสรางราง
ระบายน้ําจาก
สามแยกบาน
นายแกว ไกร
นอก -บานนาย
ชาย   จําปาทิ  
(หมูที่ 5)

300,000          ประชาชนทั่วไป
มีความพึงพอใจ
ในการระบาย
ของน้ํา

 มีการระบายน้ํา
ที่ดีน้ําไมทวมขัง

กองชาง

47  โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตรจากกําแพงวัดบานอาง
บูรพา - ไรนายรังสิต   ละลี (หมูที่ 5)

 เพื่อขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร

 ขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตร
จากกําแพงวัด
บานอางบูรพา - 
ไรนายรังสิต   
ละลี (หมูที่ 5)

800,000           ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
เพียงพอ

ประชาชนจะไดมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

48  โครงการกอสราง ถนน คสล. 
2 สายชุมชนภูกลอย (หมูที่ 5)

 เพื่อกอสราง 
ถนน คสล. 2 
ใหสะดวกสบาย
ในการคมนาคม

 กอสราง ถนน 
คสล. 2 สาย
ชุมชนภูกลอย 
(หมูที่ 5)

300,000           รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 มีการกอสราง 
ถนน คสล. 2 
สายชุมชนภูกลอย
 (หมูที่ 5)

กองชาง

49  โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
 ชมชนภูกลอย (หมูที่ 5)

 เพื่อขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร

 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ชมชนภู
กลอย (หมูที่ 5)

100,000             รอยละ 80 
ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

ประชาชนจะไดมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

50  โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ขาวหมูบาน (หมูที่ 5)

 เพื่อใหการ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ถึงประชาชนทัน
ตอเหตุการณ

 ปรับปรุงหอ
กระจายขาว
หมูบาน (หมูที่ 5)

100,000             รอยละ 80 
ไดรับขาวสาร
ทันตอเหตุการณ
เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
อยางทันตอเหตุ
กรณ

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

51  โครงการกอสราง ถนน คสล. 
สายไรนางเกษ

 เพื่อกอสราง 
ถนน คสล. ให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

 กอสราง ถนน 
คสล. สายไรนาง
เกษ

500,000           รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 มีการกอสราง 
ถนน คสล. สาย
ไรนางเกษ

กองชาง

52  โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
ทุกสายภายในหมูบาน (หมูที่ 5)

 เพื่อกอสราง 
ถนน คสล. ให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

 ถนนลูกรังทุก
สายภายใน
หมูบาน (หมูที่ 5)

500,000             รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 มีการซอมแซม
ถนนลูกรังทุก
สายภายใน
หมูบาน (หมูที่ 5)

กองชาง

53  โครงการลงหินคลุก โคกคํา
เม็ดไปถึงไรนางชิด   คําคลี่ 
(หมูที่ 5)

 เพื่อให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

 ประชาชนชาว
ตําบลโนนทัน

500,000             รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 มีการซอมแซม
ถนนลูกรังทุก
สายภายใน
หมูบาน (หมูที่ 5)

กองชาง

55  โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตรกรสายอางหมาก
พับ-ถ้ําเทพนิมิตร  (หมูที่ 6)

 เพื่อประชาชน
จะไดมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

 ขยายเขตไฟฟา
เพื่อการ
เกษตรกรสาย
อางหมากพับ-ถ้ํา
เทพนิมิตร  (หมูที่
 6)

          250,000  รอยละ 80 
ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

 มีการขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการ
เกษตรกรสาย
อางหมากพับ-ถ้ํา
เทพนิมิตร  (หมูที่
 6)

 กองชาง

56  โครงการขยายเขตไฟฟาฯ คุม
บานเทิดไท - บานถ้ํากลองเพล 
(หมูที่ 6)

 เพื่อประชาชน
จะไดมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

 ขยายเขตไฟฟาฯ
 คุมบานเทิดไท -
 บานถ้ํากลอง
เพล (หมูที่ 6)

          100,000  รอยละ 80 
ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

 มีการขยายเขต
ไฟฟาฯ คุมบาน
เทิดไท - บานถ้ํา
กลองเพล (หมูที่ 
6)

 กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

57  โครงการปรับปรุงรองระบาย
น้ําภายในหมูบาน (หมูที่ 6)

ประชาชนทั่วไป
มีความพึงพอใจ
ในการระบาย
ของน้ํา

 ปรับปรุงรอง
ระบายน้ํา
ภายในหมูบาน 
(หมูที่ 6)

            500,000 ประชาชนทั่วไป
มีความพึงพอใจ
ในการระบาย
ของน้ํา

 มีการปรับปรุง
รองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน 
(หมูที่ 6)

 กองชาง

59 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายวัดภูหินลาดชอฟา  (หมูที่ 
7)

 เพื่อกอสราง 
ถนน คสล. ให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

ถนนสายวัดภูหิน
ลาดชอฟา

          500,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

มีการกอสราง
ถนน คสล. สาย
วัดภูหินลาดชอฟา

กองชาง

60 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายดงขวาง (หมูที่ 7)

 เพื่อกอสราง 
ถนน คสล. ให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

ถนนสายดงขวาง           500,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

มีการกอสราง
ถนน คสล. สาย
ดงขวาง

กองชาง

61 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายฝงตะวันตกของหมูบานภู
พานคํา (หมูที่ 7)

 เพื่อกอสราง 
ถนน คสล. ให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

ถนนสายฝง
ตะวันตกของ
หมูบานภูพานคํา

            500,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

มีการกอสราง
ถนน คสล. สาย
ฝงตะวันตกของ
หมูบานภูพานคํา 
(หมูที่ 7)

กองชาง

62 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายวัดถ้ําน้ําทิพย (หมูที่ 7)

 เพื่อกอสราง 
ถนน คสล. ให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

ถนนสายวัดถ้ํา
น้ําทิพย

       1,500,000          1,500,000          1,500,000        1,500,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 มีการกอสราง 
ถนน คสล. ให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

กองชาง

63 โครงการขยายไฟฟา
การเกษตรสายมิยาซาวา (หมูที่
 7)

เพื่อขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร

ถนนสายมิยาซา
วา

            700,000  รอยละ 80 
ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

มีการขยายไฟฟา
การเกษตรสาย
มิยาซาวา (หมูที่ 
7)

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

64 โครงการขยายไฟฟา
การเกษตรสายวัดภูหินลาดชอ
ฟา (หมูที่ 7)

เพื่อขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร

ถนนสายวัดภูหิน
ลาดชอฟา

            650,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

มีการขยายไฟฟา
การเกษตรสาย
วัดภูหินลาดชอฟา
 (หมูที่ 7)

กองชาง

65 โครงการซอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรทุกสาย (หมูที่ 7)

 เพื่อซอมแซม
ถนน ประชาชน
จะได
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

พื้นที่บริเวณ
ตําบลโนทัน

          500,000             500,000             500,000          500,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

มีการซอมแซม
ถนนเพื่อ
การเกษตรทุกสาย
 (หมูที่ 7)

กองชาง

66  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
สายขางโรงงานไพบูลย (บาน
นายพงษศักดิ์  พรมนันท)  (หมูที่
 8)

 เพื่อกอสราง 
ถนน คสล. ให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

พื้นที่บริเวณ
ตําบลโนทัน

            150,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 มีการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. สาย
ขางโรงงาน
ไพบูลย (บาน
นายพงษศักดิ์  
พรมนันท)

กองชาง

67  โครงการกอสราง รองระบาย
น้ํา สายกลางบาน  (หมูที่ 8)

 เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี

 ถนนเสนกลาง
หมูบานหนองบัว
เหนือ

            500,000  รอยละ 80 
ลดปญหาการ
ระบายของน้ํา
ในชุมชน

 มีการกอสราง 
รองระบายน้ํา 
สายกลางบาน  
(หมูที่ 8)

กองชาง

68  โครงการกอสราง ถนนลาดยาง
 เสน ม.8 - ม.4 และ ม.8 - 
ม.5  (หมูที่ 8)

 เพื่อกอสราง 
ถนน คสล. ให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

 ถนนหมูที่ 8- 
หมูที่ 4

         4,500,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 มีการกอสราง 
ถนนลาดยาง เสน
 ม.8 - ม.4 และ 
ม.8 - ม.5  (หมูที่
 8)

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

69  โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
ทุกสายในพื้นที่ของ ม.8  (หมูที่
 8)

 เพื่อซอมแซม
ถนนลูกรังให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

 พื้นที่บริเวณหมู
ที่ 8

          500,000             500,000             500,000          500,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 มีการซอมแซม
ถนนลูกรัง ทุก
สายในพื้นที่ของ 
ม.8  (หมูที่ 8)

กองชาง

70  โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร (เสน ม.8-ม.5)  
(หมูที่ 8)

 เพื่อประชาชน
จะไดมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

 เสนหมูที่ 8 - 
หมูที่ 5

         800,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การใชไฟฟา
อยางเพียงพอ

 มีการขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร (เสน 
ม.8-ม.5)  (หมูที่
 8)

กองชาง

71  โครงการขุดลอกรองระบายน้ํา
 (หนารานบิ๊กวัสดุกอสราง ) 
(สาย ม.8-ม.2)  (หมูที่ 8)

เพื่อประชาชน
ทั่วไปมีความพึง
พอใจในการ
ระบายของน้ํา

  (หนารานบิ๊ก
วัสดุ       
กอสราง )         
      (สาย ม.8-
ม.2)

         100,000  รอยละ 80 
ลดปญหาการ
ระบายของน้ํา
ในชุมชน

 มีการขุดลอกรอง
ระบายน้ํา (หนา
รานบิ๊กวัสดุ
กอสราง ) (สาย 
ม.8-ม.2)

กองชาง

72 โครงการไฟฟาเพื่อการเกษตร 
ม.9 ทุกจุด  (หมูที่ 9)

 เพื่อประชาชน
จะไดมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

บริเวณพื้นที่หมูที่
 9

          600,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การใชไฟฟา
อยางเพียงพอ

มีการไฟฟาเพื่อ
การเกษตร ม.9 
ทุกจุด

กองชาง

73 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา
 รอบ ม.9 ทุกจุด - บานอางบ
รูพา  (หมูที่ 9)

เพื่อแกไขปญหา
การระบายของ
น้ํา

บริเวณพื้นที่หมูที่
 9

          400,000  รอยละ 80 
ลดปญหาการ
ระบายของน้ํา
ในชุมชน

การกอสรางรอง
ระบายน้ํา รอบ 
ม.9 ทุกจุด - 
บานอางบรูพา  
(หมูที่ 9)

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

74 โครงการถนนลาดยาง ซอยปุย
อินทรีย ประมาณ 400 ม.  
(หมูที่ 9)

 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย

โรงปุยชีวภาพ
หมูที่ 9

            800,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

มีการกอสราง
ถนนลาดยาง 
ซอยปุยอินทรีย 
ประมาณ 400 
ม.  (หมูที่ 9)

กองชาง

75 โครงการขยายเขตประปา 
ซอยปุยอินทรีย- หมูที่ 1  (หมู
ที่ 9)

เพื่อให
ประชาชนไดมี
น้ําใชอยาง
เพียงพอ

ซอยปุยอินทรีย
และแยกพิซี
แลนด  (หมูที่ 9)

            200,000 รอยละ 80 
ประชาชนมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ

มีการขยายเขต
ประปา ซอยปุย
อินทรียและ
แยกพิซีแลนด  

กองชาง

76 โครงการกอสรางหอสูง
น้ําประปา ม.9 ซอยทิพยมาตร 
(ซัมเมิส)  (หมูที่ 9)

เพื่อให
ประชาชนไดมี
น้ําใชอยาง
เพียงพอ

หอสูงน้ําประปา 
ม.9 ซอยทิพย
มาตร (ซัมเมิส)

          350,000 รอยละ 80 
ประชาชนมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ

มีการกอสรางหอ
สูงน้ําประปา ม.9
 ซอยทิพยมาตร 
(ซัมเมิส)  (หมูที่ 
9)

กองชาง

77 โครงการกอสรางหอสูง
น้ําประปา คุม 11 (ซัมเมิส)  
(หมูที่ 9)

เพื่อให
ประชาชนไดมี
น้ําใชอยาง
เพียงพอ

หอสูงน้ําประปา 
คุม 11 (ซัมเมิส)

          200,000 รอยละ 80 
ประชาชนมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ

มีการกอสรางหอ
สูงน้ําประปา คุม
 11 (ซัมเมิส)

กองชาง

78 โครงการขยายเขตไฟฟาสอง
สวางสายหลังวัดอุทุมพรพิชัย  
(หมูที่ 9)

 เพื่อประชาชน
จะไดมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

สายหลังวัด
อุทุมพรพิชัย  
(หมูที่ 9)

            200,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การใชไฟฟา
อยางเพียงพอ

มีการขยายเขต
ไฟฟาสองสวาง
สายหลังวัด
อุทุมพรพิชัย  
(หมูที่ 9)

กองชาง

79 โครงการซอมแซมถนน คสล. 
เสน ซอยบานนายถวิล  ศรีชา
ทุม  (หมูที่ 9)

 เพื่อกอสราง 
ถนน คสล. ให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

ซอมแซมถนน 
คสล. เสน ซอย
บานนายถวิล  
ศรีชาทุม  (หมูที่
 9)

            400,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

มีการซอมแซม
ถนน คสล. เสน 
ซอยบานนายถวิล
  ศรีชาทุม  (หมูที่
 9)

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

80 โครงการขอรับการสนับสนุน
อุปกรณการทําปุยอินทรีย  
(หมูที่ 9)

เพื่อสนับสนุน
การผลิตปุย
ชีวภาพ

กลุมปุยหมูที่ 9             300,000 อุปกรณืในการ
ผลิตปุยชีวภาพมี
เพิ่มมากขึ้น

มีการสนับสนุน
การผลิตปุย
ชีวภาพ

กองชาง

81 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายหลังวัดอุทุมพรพิชัย  (หมูที่
 9)

 เพื่อกอสราง 
ถนน คสล. ให
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

สายหลังวัด
อุทุมพรพิชัย  
(หมูที่ 9)

       1,000,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

การกอสรางถนน
 คสล. สายหลัง
วัดอุทุมพรพิชัย  
(หมูที่ 9)

กองชาง

82 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง
 สายวัดดอุทุมพร - ภูพานคํา  
(หมูที่ 9)

เพื่อขยายเขต
ไฟฟาแรงสูง

 สายวัดดอุทุมพร
 -  ภูพานคํา

         700,000 มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

มีการขยายเขต
ไฟฟาแรงสูง สาย
วัดดอุทุมพร - ภู
พานคํา  (หมูที่ 9)

กองชาง

83  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตสายซอยบานนาย
พิทักษ สังฆรัตน (หมูที่ 10)

 เพื่อการ
คมนาคมที่ดีขึ้น

 สายซอยบาน
นายพิทักษ สังฆ
รัตน (หมูที่ 10)

          300,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 มีการกอสราง
ถนนคอนกรีต
สายซอยบาน
นายพิทักษ สังฆ
รัตน (หมูที่ 10)

กองชาง

84  โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
ในพื้นที่ หมูที่ 10 (หมูที่ 10)

 เพื่อการ
คมนาคมที่ดีขึ้น

 พื้นที่ หมูที่ 10           200,000             200,000             200,000          200,000  ถนนลูกรังมี
สภาพดีมากกวา
เดิม

 มีการซอมแซม
ถนนลูกรัง ใน
พื้นที่ หมูที่ 10 
(หมูที่ 10)

กองชาง

85  โครงการขยายเขตไฟฟา ใน
พื้นที่  หมูที่ 10 (หมูที่ 10)

 เพื่อขยายเขต
ไฟฟาให
เพียงพอกับ
ความตองการ
ของประชาชน

 พื้นที่ หมูที่ 10             300,000  รอยละ 80 มี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

 มีการขยายเขต
ไฟฟา ในพื้นที่  
หมูที่ 10

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

86  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ในพื้นที่ หมูที่ 10 (หมูที่ 10)

 เพื่อแกไข
ปญหาการ
ระบายของน้ํา

 พื้นที่ หมูที่ 10          500,000  รอยละ 80 
ลดปญหาการ
ระบายของน้ํา
ในชุมชน

 มีการกอสราง
รางระบายน้ําใน
พื้นที่ หมูที่ 10

กองชาง

87 คาบํารุงรักษาและซอมแซม
ไดโนเสาร

เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม
ไดโนเสารพันธ
กินสัตว  
เคลื่อนไหว 8 
จุด  เชน 
ซอมแซมการ
เคลื่อนไหวโดย
ใชระบบไฮดรอ
ลิก, ซอมแซม
การเคลื่อนไหว
โดยใชระบบไฮ
ดรอลิก  ผิวหนัง
ไดโนเสารที่
ชํารุด  เปนตน

บํารุงรักษาและ
ซอมแซม
ไดโนเสารพันธ
กินสัตว  
เคลื่อนไหว 8 จุด

300,000          300,000            300,000            300,000         ไดโนเสาร
เคลื่อนไหวได  8
 จุด มีการดูแล
รักษาอยาง
สม่ําเสมอ

ไดโนเสาร
เคลื่อนไหวได  8
 จุด มีการดูแล
รักษาอยาง
สม่ําเสมอ

สํานักงานปลัด

88  โครงการกอสรางถนนเพื่อ
การเกษตรจากไรนายวิเชียร 
จันทรสอน - ไรนายนาย        
   ภูมิบานคอ (พัฒนา)

 เพื่อกอสราง
ถนนเพื่อ
การเกษตร

 พื้นที่ตําบลโนน
ทัน

          500,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 มีการกอสราง
ถนนเพื่อ
การเกษตร

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

89  โครงการถมดินบริเวณสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนบานอางบูรพา
(พัฒนา)

 เพื่อปรับพื้น
ของสนาม
ฟุตบอล
โรงเรียนบาน
อางบูรพา

 โรงเรียนบาน
อางบูรพา

            50,000  สนามฟุตบอล
มีการปรับระดับ
ใหเหมาะสมละ
สวยงาม

 มีการถมดิน
บริเวณสนาม
ฟุตบอลโรงเรียน
บานอางบูรพา

กองชาง

90  โครงการขยายเขตไฟฟา จาก
หวยขัวหมี - หนองโปรงชาง 
(พัฒนา)

 เพื่อขยายเขต
ไฟฟา จากหวย
ขัวหมี - หนอง
โปรงชาง

 หวยขัวหมี - 
หนองโปรงชาง

          300,000  รอยละ 80 มี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

 มีการขยายเขต
ไฟฟา จากหวย
ขัวหมี - หนอง
โปรงชาง

กองชาง

91  โครงการขยายเขตไฟฟา จาก
สี่แยกไฟฟาแรงสูงไรนายบุตดี 
สีดาชุมภู - หนองโปรงชาง 
(พัฒนา)

 เพื่อขยายเขต
ไฟฟา จากสี่แยก
ไฟฟาแรงสูงไร
นายบุตดี สีดา
ชุมภู - หนอง
โปรงชาง

 สี่แยก
ไฟฟาแรงสูงไร
นายบุตดี สีดา
ชุมภู - หนอง
โปรงชาง

          300,000  รอยละ 80 มี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

 มีการขยายเขต
ไฟฟา จากสี่แยก
ไฟฟาแรงสูงไร
นายบุตดี สีดาชุม
ภู - หนองโปรงชาง

กองชาง

92  โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตรเชื่อมตอหนองบัวใต
 - ไรนายพันธ  ชินฝน (พัฒนา)

 เพื่อขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร
เชื่อมตอหนอง
บัวใต - ไรนาย
พันธ  ชินฝน

 หนองบัวใต - 
ไรนายพันธ  ชิน
ฝน

          300,000  รอยละ 80 มี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

 มีการขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร
เชื่อมตอหนอง
บัวใต - ไรนาย
พันธ  ชินฝน

กองชาง

93  โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา 
หมูที่ 6,9,10 (พัฒนา)

 เพื่อกอสรางถัง
เก็บน้ํา หมูที่ 
6,9,10

 หมูที่ 6,9,10           900,000  รอยละ 80 มี
น้ําใชอยาง
เพียงพอ

 มีการกอสรางถัง
เก็บน้ํา หมูที่ 
6,9,10

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

94  โครงการกอสรางสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลโนน
ทัน (พัฒนา)

 เพื่อกอสราง
สํานักงาน
องคการบริหาร
สวนตําบลโนน
ทัน

 องคการบริหาร
สวนตําบลโนนทัน

         5,000,000  สถานที่การ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอตอการ
รองรับ
ประชาชนทั่วไป

 มีการกอสราง
สํานักงาน
องคการบริหาร
สวนตําบลโนนทัน

กองชาง

95  โครงการซอมแซมอาคาร 
กศน. (พัฒนา)

 เพื่อซอมแซม
อาคาร กศน.

 อาคาร กศน.           200,000  อาคาร กศน. 
อยูในสภาพที่ดี
ขึ้น

 มีการซอมแซม
อาคาร กศน.

กองชาง

96  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
หนาอาคาร 919 (พัฒนา)

 เพื่อการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนาอาคาร
 919

 อาคาร 919           500,000  อาคาร 919 มี
ภูมิทัศน ที่
สวยงาม

 มีการปรับปรุง
ภูมิทัศนหนา
อาคาร 919

กองชาง

97  โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ภายในบริเวณแหลงทองเที่ยว 
(พัฒนา)

 เพื่อกอสราง
ถนนลาดยาง
ภายในบริเวณ
แหลงทองเที่ยว

 บริเวณแหลง
ทองเที่ยว

       1,000,000  ถนนบริเวณ
แหลงทองเที่ยว
มีถนนที่
สะดวกสบายตอ
การเขาเที่ยวชม

 มีการกอสราง
ถนนลาดยาง
ภายในบริเวณ
แหลงทองเที่ยว

กองชาง

98  โครงการซอมแซมถนนบริเวณ
แหลงทองเที่ยว (พัฒนา)

 เพื่อซอมแซม
ถนนบริเวณ
แหลงทองเที่ยว

 บริเวณแหลง
ทองเที่ยว

          500,000  ถนนบริเวณ
แหลงทองเที่ยว
มีถนนที่
สะดวกสบายตอ
การเขาเที่ยวชม

 มีการซอมแซม
ถนนบริเวณ
แหลงทองเที่ยว

กองชาง



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

99  โครงการจัดทําแนวเขตลอมรั้ว
 บริเวณองคการบริหารสวน
ตําบลโนนทัน (พัฒนา)

 เพื่อจัดทําแนว
เขตลอมรั้ว 
บริเวณองคการ
บริหารสวน
ตําบลโนนทัน

 องคการบริหาร
สวนตําบลโนนทัน

       1,000,000  บริเวณพื้นที่ 
อบต.โนนทันมี
อานาเขตที่
ชัดเจน

 มีการจัดทําแนว
เขตลอมรั้ว 
บริเวณองคการ
บริหารสวนตําบล
โนนทัน

กองชาง

100  โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ  เพื่อจัดซื้อที่ดิน
เพื่อทิ้งขยะ

 ตําบลโนนทัน           500,000             500,000             500,000          500,000  พื้นที่ตําบลโนน
ทันมีสถานที่
เพื่อทิ้งขยะ

 มีจัดซื้อที่ดินเพื่อ
ทิ้งขยะ

กองชาง

101  โครงการเกลี่ยถนนเพื่อ
การเกษตรภายในตําบลโนนทัน

 เพื่อเกลี่ยถนน
เพื่อการเกษตร
ภายในตําบล
โนนทัน

 ตําบลโนนทัน           500,000             500,000             500,000          500,000  รอยละ 80 
ประชาชนเกิด
การคมนาคมที่
รวดเร็วมากข้ึน

 มีการเกลี่ยถนน
เพื่อการเกษตร
ภายในตําบลโนน
ทัน

กองชาง

รวม   101  โครการ 29,940,000     28,870,000      32,290,000      22,300,000    

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ : 3

                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

               รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )

                                                      องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

3.6 แผนงานรักษาความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ(ผลผลิตโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)

1 โครงการแกไขปญหายาเสพติด เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
ฝกอบรม
โครงการแกไข
ปญหายาเสพ
ติดสนับสนุน
นโยบายของ
รัฐบาล

เยาวชน ตําบล
โนนทัน

100,000          100,000            100,000            100,000         ลดปญหาการ
ติดยาเสพติด 
รอยละ 80

ปญหาการติดยา
เสพติดลดนอยลง

สํานักงานปลัด

2 คาใชจายในโครงการออก
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

เพื่อจายเปนคา
ดําเนินการใน
การจัดออก
ประชาคม

ประชาชนชาว
ตําบลโนนทัน

20,000            20,000              20,000              20,000            เกิดการมีสวน
รวมในการ
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ชุมชน รอยละ 
80

สามารถนํา
ปญหาที่ไดจาก

การ
ประชามคมมา

แกไข

สํานักงานปลัด

3 โครงการฝกอบรมขับข่ี
ปลอดภัย ใสใจกฎจราจร

เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
ฝกอบรมขับขี่
ปลอดภัย ใสใจ
กฎจราจร เพื่อ
เปนการสงเสริม

ประชาชนชาว
ตําบลโนนทัน

10,000            10,000              10,000              10,000            ประชาชนใน
ตําบลโนนทัน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การทําใบขับขี่

ประชาชนใน
ตําบลโนนทัน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การทําใบขับขี่

สํานักงานปลัด

4 โครงการอบรมสรางความ
ปรองดองสมานฉันท

 เพื่อจัดทํา
โครงการเพื่อให
เกิดความ
ปรองดองสามน

ประชาชนชาว
ตําบลโนนทัน

10,000            10,000              10,000              10,000            เกิดความ
ปรองดองสามน
ฉันทตอชุมชน 
องคกร 

เกิดความ
ปรองดองสามน
ฉันทตอชุมชน 
องคกร 

สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา    ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

5 โครงการฝกอบรมทัศณศึกษาดู
งาน

 เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
ฝกอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน 
สําหรับคณะ
ผูบริหาร,สมาชิก
 อบต. พนักงาน
สวนตําบล,
พนักงานจาง 
และผูนําชุมชน 
ไดมีโอกาส
ฝกอบรมดูงาน
ชุมชนตนแบบ 
เพื่อนความรูมา
พัฒนาทองถ่ิน

คณะผูบริหาร
,สมาชิก อบต. 
พนักงานสวน
ตําบล,พนักงาน
จาง และผูนํา
ชุมชน

250,000          250,000            250,000            250,000         สําหรับคณะ
ผูบริหาร,สมาชิก
 อบต. พนักงาน
สวนตําบล,
พนักงานจาง 
และผูนําชุมชน 
ไดมีโอกาส
ฝกอบรมดูงาน
ชุมชนตนแบบ 
เพื่อนความรูมา
พัฒนาทองถ่ิน

สําหรับคณะ
ผูบริหาร,สมาชิก 
อบต. พนักงาน
สวนตําบล,
พนักงานจาง 
และผูนําชุมชน 
ไดมีโอกาส
ฝกอบรมดูงาน
ชุมชนตนแบบ 
เพื่อนความรูมา
พัฒนาทองถ่ิน

สํานักงานปลัด

6 โครงการบานหลังเรียน เพื่อเสริมสราง
พัฒนาศักยภาพ
ตามวัยที่
เหมาะสม

เด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ80  ของ
เด็กและ
เยาวชนที่เขา
รวมโครงการมี
พฤติกรรม
เปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ้น

เด็กและเยาวชน
มีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปในทาง
ที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการฯ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

7 โครงการครอบครัวไทย
หางไกลยาเสพติด

เพื่อใหสมาชิก
ในครอบครัว
ตระหนักถึง
ปญหาและพิษ
ภัยของยาเสพติด

ครอบครัวทั่วไป
และกลุมเสี่ยง

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ80  
ของครอบครัวที่
เขารวมโครงการ
เขาใจและ
ตระหนักถึงภัย
ของยาเสพติด

ผูเขารวม
โครงการ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ครอบครัวและ
พิษภัยของยาเสพ
ติด

กองสวัสดิการฯ

8 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภไมพรอมใน
วัยรุน

เพื่อเสริมสราง
ความภาคภูมิใจ
ในตนเองและมี
ทักษะในการปฎิ
เสธตอพฤติกรรม
เสี่ยงตอการ
ดํารงชีวิต

เด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ80  ของ
เด็กและ
เยาวชนที่เขา
รวมโครงการมี
พฤติกรรม
เปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ้น

เด็กและเยาวชน
ทั่วไปมีทักษะ
และภูมิคุมกันใน
การจัดการกับ
สถานการณที่
เกี่ยวของกับเรื่อง
เพศ

กองสวัสดิการฯ

9 โครงการขับเคลื่อนสังคมเพื่อ
ปองกันเอดส

เพื่อใหเยาวชน
ในตําบลโนนทัน
มีความรู  และ
ความตระหนัก 
 สามารถ
ประเมินโอกาส
สี่ยงตอการติด
เชื้อเอชไอวี  

เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ80  ของ
เยาวชนที่เขา
รวมโครงการ
เขาใจและ
ตระหนักในการ
ปองกันการติด
เชื้อ

ลดภาวะเสี่ยงตอ
การติดเชื้อเอชไอ
วี  ของเยาวชน
ในตําบลโนนทัน

กองสวัสดิการฯ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

10 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริม
พัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ของกลุมอาชีพ

เพื่อสงเสริม
สรางพัฒนา
ศักยภาพการ
ดําเนินงานของ
กลุมอาชีพตางๆ
ภายในตําบล
โนนทัน

ประชาชนทั่วไป
และกลุมอาชีพ

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ80  
ของผูเขารวม
โครงการที่เขา
รวมโครงการมี
ทักษะและ
ความรูความ
ชํานาญเพิ่มขึ้น

สามารถสราง
รายไดใหกับ
ครอบครัวเปน
แบบอยางและ
สามารถขยายผล
นําไปถายทอดตอ
ได

กองสวัสดิการฯ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลโนนทัน

เพื่อสงเสริม
สรางพัฒนา
ศักยภาพการ
ของสตรีใน
ตําบลโนนทัน

สตรีใน ต.โนนทัน 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ80  
ของสตรีที่เขา
รวมอบรมมี
ทักษะและ
ความรูความ
ชํานาญในดาน
อาชีพเสริม

สามารถสราง
รายไดใหกับ
ครอบครัวเปน
แบบอยางและ
สามารถขยายผล
นําไปถายทอดตอ
ได

กองสวัสดิการฯ

12 โครงการสนับสนุนแหลงเรียนรู
สถูปภูซาง

เพื่อสนับสนุน
แหลงเรียนรู
สถูปภูซาง

พื้นที่ ตําบลโนนทัน 20,000            20,000              20,000              20,000            ประชาชนทั่วไป
ไดเรียนรูเรื่อง
สถูปภูซาง

มีการสนับสนุน
แหลงเรียนรูสถูป
ภูซาง

กองสวัสดิการฯ

13  โครงการสงเสริมกลุมอาชีพใน
พื้นที่ หมูที่ 10 (หมูที่ 10)

 เพื่อสงเสริม
กลุมอาชีพ

 พื้นที่ หมูที่ 10             300,000  กลุมอาชีพมี
ศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น

 มีการสงเสริม
กลุมอาชีพใน
พื้นที่ หมูที่ 10

กองสวัสดิการฯ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

14  โครงการอบรม,สงเสริมอาชีพ
กลุมปลูกลําไยในตําบล (หมูที่ 
6)

 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุม
อาชีพกลุมลําไย
ในตําบลโนทัน

 กลุมอาชีพกลุม
ลําไยในตําบลโน
ทัน

         100,000  รอยละ 80 
ของกลุมอาชีพ
กลุมลําไยใน
ตําบลโนนทันมี
ศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น

 กลุมลําไยใน
ตําบลโนนทัน
สามารถผลิต
ผลผลิตและ
คุณภาพใหดี
มากกวาเดิม

กองสวัสดิการฯ

15  โครงการเลี้ยงไกชนเพื่อ
อนุรักษวัฒนธรรมไกพื้นเมือง  
(หมูที่ 5)

 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุม
เลี้ยงไกและ
อนุรักษไก
พื้นบาน

   กลุมอาชีพ     
    กลุมเลี้ยงไก

100,000          รอยละ 80 
กลุมเลี้ยงไกมี
ศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น

 กลุมเลี้ยงไกได
เพิ่มศักยภาพกลุม
เลี้ยงไกและ
อนุรักษไกพื้นบาน

กองสวัสดิการฯ

16  โครงการอบรมกฎจราจรบน
ทองถนน

 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ
ประชาชนใน
ชุมชนชาวตําบล
โนนทัน

 ประชาชนใน
ชุมชนชาวตําบล
โนนทัน

30,000            30,000              30,000              30,000             รอยละ 80 
ของผูเขาอบรม
ในโครงการนี้มี
ความเขาใจใน
กฏจราจรมากขึ้น

 มีการอบรมกฏ
จราจรบนทองถนน

กองสวัสดิการฯ

17  โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม. 
ตําบลโนนทัน

 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ อสม. 
ตําบลโนนทัน

 อสม. ตําบล
โนนทัน

300,000          300,000            300,000            300,000          รอยละ 80 
ของ อสม.ตําบล
โนนทัน มี
ศักยภาพมากข้ึน

 มีการเพิ่ม
ศักยภาพ อสม. 
ตําบลโนนทัน

กองสาธารณสุขฯ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

18  โครงการสงเสริมกลุมทอผา  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุม
ทอผา

 กลุมทอผา 20,000            20,000              20,000              20,000             รอยละ 80 
มีศักยในการทอ
ผาเพิ่มมากข้ึน

 มีการสงเสริม
เพิ่มศักยภาพ
กลุมทอผา

กองสวัสดิการฯ

19  โครงการสงเสริมกลุมแปรรูป
ตําบลโนทัน

 เพื่อสงเสริม
กลุมแปรรูปใน
ตําบลโนทัน

 ประชาชนตําบล
โนนทัน

20,000            20,000              20,000              20,000             รอยละ 80 
ของประชาชน
ในตําบลโนนทัน
มีความรู
ความสามารถ
ในการแปรรูป
เพิ่มมากขึ้น

 มีการสงเสริม
กลุมแปรรูปใน
ตําบลโนทัน

กองสวัสดิการฯ

20  โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลา
หมอเทศและกบในกระชัง

 เพื่อสงเสริมการ
เลี้ยงปลาหมอ
เทศและกบใน
กระชัง

 ประชาชนตําบล
โนนทัน

20,000            20,000              20,000              20,000             ประชาชนมีการ
เลี้ยงปลาและกบ
เพิ่มมากขึ้นและ
มีความเขาใจใน
การเลี้ยงและ
จําหนาย

 มีการสงเสริมการ
เลี้ยงปลาหมอ
เทศและกบใน
กระชัง

กองสวัสดิการฯ

21  โครงการฝกอบรมทักษะอาชีพ
แกคนพิการและดอยโอกาส
ตําบลโนนทัน

 เพื่อฝกอบรม
ทักษะอาชีพแก
คนพิการและ
ดอยโอกาส
ตําบลโนนทัน

 ประชาชนตําบล
โนนทัน

20,000            20,000              20,000              20,000             คนพิการและ
ดอยโอกาสใน
ตําบลโนนทันมี
ทักษะดานตางๆ
เพิ่มขึ้น รอยละ 
80

 มีการฝกอบรม
ทักษะอาชีพแก
คนพิการและดอย
โอกาสตําบลโนน
ทัน

กองสวัสดิการฯ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

22  โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับศูนยยุติธรรมชุมชน

 เพื่ออบรมให
ความรูเกี่ยวกับ
ศูนยยุติธรรม
ชุมชน

 ประชาชนตําบล
โนนทัน

20,000            20,000              20,000              20,000             ประชาชน
ตําบลโนนทันมี
ความเขาใจใน
เรื่องศูนย
ยุติธรรมมากข้ึน
รอยละ 80

 มีอบรมใหความรู
เกี่ยวกับศูนย
ยุติธรรมชุมชน

สํานักงานปลัด

23  โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลโนน
ทัน

 เพื่ออบรมให
ความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
ของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบล
โนนทัน

 ประชาชนตําบล
โนนทัน

20,000            20,000              20,000              20,000             เด็กและ
เยาวชนตําบล
โนนทันมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น รอยละ
 80

 มีการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
ของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบล
โนนทัน

กองสวัสดิการฯ

รวม     23 โครงการ 1,050,000 1,050,000 1,350,000 1,250,000

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ : 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น

3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

               รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
                                                      องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(ผลผลิตโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)
1 คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบเรียบรอย
เพื่อจายเปน
คาใชจายตางๆ
เกี่ยวกับการ
รักษาสงบ
เรียบรอย

มีการจัดระเบียบ
ความสงบ
เรียบรอยในชุมชน

50,000            50,000              50,000              50,000            มีความสงบรียบ
รอยในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น

ความขมแข็งใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

2 คาใชจายในการทําแนวกันไฟปา คาใชจายในการ
ทําแนวกันไฟปา
 ปองกันและ
บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชนชนที่เกิด
ไฟปา

จัดทําแนวกันไฟ
ภายในตําบล
โนนทัน

30,000            30,000              30,000              30,000            ปองกันและ
บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน

มีการปองกันและ
บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน

สํานักงานปลัด

3 โครงการตั้งดานตรวจเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

เพื่อจายเปนคา
เบี้ยเลี้ยงใหกับ
เจาหนาที่       
อปพร. ที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติ
หนาที่  ในชวง
เทศกาลปใหม, 
สงกรานต เปน
ตน

ภายในตําบล
โนนทัน

70,000            70,000              70,000              70,000            มีการตั้งดาน
ตรวจเพื่อความ
ปลอดภัยทาง
ถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

มีการตั้งดานตรวจ
เพื่อความ
ปลอดภัยทาง
ถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

สํานักงานปลัด

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา    ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

4 โครงการฝกซอมแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

คาใชจาย
โครงการ
ฝกซอม
แผนการปองกัน
และบรรเทา
ความเดือดรอน
ของประชนชนที่
เกิดจากสา
ธารณภัยตางๆ 
เชน การปองกัน
และแกไข
ปญหาอุทกภัย 
น้ําปาไหลหลาก
 แผนดินถลม 

อปพร. ตําบล
โนนทัน

20,000            20,000              20,000              20,000            มีการฝกซอม
แผนการปองกัน
และบรรเทา
ความเดือดรอน
ของประชนชนที่
เกิดจากสา
ธารณภัยตางๆ 
เชน การปองกัน
และแกไข
ปญหาอุทกภัย 
น้ําปาไหลหลาก
 แผนดินถลม 
ภัยแลง ภัย
หนาว อัคคึภัย 

ในกรณีชุมชนเกิด
เหตุการไม
คาดคิดที่เกิดจาก
สาธารณภัยตางๆ 
เชน การปองกัน
และแกไขปญหา
อุทกภัย น้ําปา
ไหลหลาก 
แผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว 
อัคคึภัย และไฟ
ปา มีการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยได

สํานักงานปลัด

5 โครงการจัดตั้งศูนย อปพร. 
ตําบลโนนทัน

เพื่อจัดตั้งศูนย 
อปพร. ตําบล
โนทัน สําหรับ
ติดตอ
ประสานงาน
เกี่ยวกัย  งาน 
อปพร.

อปพร. ตําบล
โนนทัน

20,000.00       20,000.00         20,000.00         20,000.00       ประชาชนทั่วไป
มีชองทางที่จะ
สามารถติดตอ
ประสานงาน
โดยตรงกับ  อป
พร.ไดงายข้ึน

มีสถานที่ไว
ติดตอ
ประสานงาน
เกี่ยวกัย อปพร. 
เชน การปองกัน
และแกไขปญหา
อุทกภัย น้ําปา
ไหลหลาก 
แผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว 
อัคคึภัย และไฟปา

รวม   5  โครงการ 190,000         190,000           190,000           190,000         

แบบ ผ.01                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ยุทธศาสตรที่ : 4
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาดานศิลธรรมวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย

(ผลผลิต
โครงการ)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)

1 โครงการเที่ยวหอยหิน  กิน
ลําไย  ไหวหลวงปูขาว

 เพื่อจายเปน
คาใชจายใน
โครงการเที่ยว
หอยหิน  กิน
ลําไย  ไหว
หลวงปูขาว
ประจําป เพื่อ
เปนการ
ประชาสัมพันธ 
สงเสริมการ

ประชาชนใน
ตําบลโนนทัน
และ
นักทองเที่ยวทั่วไป

250,000          250,000            250,000            250,000         รอยละ 80
ประชาชนชาว
ตําบลโนนทัน 
ไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมและมี
การกระตุนเศรฐ
กิจ

เศรฐกิจในชุมชน
ดีขึ้น และเพิ่ม
ปริมาณ
นักทองเที่ยวให
มากขึ้น

สํานักงานปลัด

2 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมใหแกบุคลากร ของ
องคการบริหารสวนตําบลโนน
ทัน

เพื่อจัดอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรมใหผูที่
เขาอบรมได
รวมทํากิจกรรม
เสริมสรางใหมี
คุณธรรม 

ประชาชนใน
ตําบลโนนทัน

50,000            50,000              50,000              50,000            รอยละ 80
ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม ใชใน
การดํารงชีวิต

ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม ใชใน
การดํารงชีวิต

สํานักงานปลัด

                                                      องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน
               รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานศิลธรรมวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

3 โครงการงานวันเด็ก เพื่อใหมีการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
ในสถานที่
ทองเที่ยวให
นักทองเที่ยวได
มีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม

เด็กๆในชมชน
และ
นักทองเที่ยวทั่วไป

20,000            20,000              20,000              20,000            ผูเขารวมงานวัน
เด็กมีความพึง
พอใจ

เด็กๆในชุมชน
และนักทองเที่ยว
ไดเขารวมกิจกรรม

สํานักงานปลัด

4 พิธีทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีตางๆ

เพื่อสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี

ตําบลโนนทัน 2,000 2,000 2,000 2,000 ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม ใชใน
การดํารงชีวิต

สงเสริมประชาชน
ในตําบลโนนทัน

กองการศึกษาฯ

5 โครงการวันผูสูงอายุ เพื่อสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

ตําบลโนนทัน 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุพึง
พอใจในการได
เขารวมกิจกรรม

สงเสริมประชาชน
ในตําบลโนนทัน

กองการศึกษาฯ

6 การจัดการแขงขันกีฬาตําบล
โนนทัน

เพื่อสงเสริมการ
ออกกําลังกาย
ในตําบลโนนทัน

ตําบลโนนทัน 170,000 170,000 170,000 170,000 รอยละ 80 คน
ในชุมชน
สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

7 โครงการสงเสริมการออกกําลัง
กายในตําบลโนนทัน

เพื่อสงเสริมการ
ออกกําลังกาย
ในตําบลโนนทัน

ตําบลโนนทัน 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 คน
ในชุมชน
สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ



แบบ ผ.01      รายละเอียดโครงการพัฒนา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 )
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน

8 โครงการสงตัวนักกีฬาตําบล
โนนทัน

เพื่อสงเสริมการ
ออกกําลังกาย
ในตําบลโนนทัน

โรงเรียนในเขต
ตําบลโนนทัน

70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 80 คน
ในชุมชน
สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

รวม  8  โครงการ 662,000         662,000           662,000           662,000         


