
 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561  -  พ.ศ.2565)   

            เทศบาลตําบลโนนตาล          

    

 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป  2565 รวม  5  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ     

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พื้นฐาน 

 

290 136,126,000 290 136,126,000 290 136,126,000 290 136,126,000 290 136,126,000 1,450 680,630,000 

             

2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน

การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
87 5,775,000 87 5,775,000 87 5,775,000 87 5,775,000 87 5,775,000 435 28,875,000 

             

3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ 
34 2,060,000 34 2,060,000 34 2,060,000 34 2,060,000 34 2,060,000 170 10,300,000 

             

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สังคม 

44 10,015,000 44 10,015,000 44 10,015,000 44 10,015,000 44 10,015,000 220 50,075,000 

             

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอม 

10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 50 5,500,000 

             

6.ยุทธศาสตรการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

20 920,000 20 920,000 20 920,000 20 920,000 20 920,000 60 4,600,000 

             

7.การพัฒนาดานการเมือง-การ

บริหาร-นโยบายของรัฐและ

44 5,180,000 44 5,180,000 44 5,180,000 44 5,180,000 44 5,180,000 220 25,900,000 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

รวมทั้งสิ้น 528 160,956,000 528 160,956,000 528 160,956,000 528 160,956,000 528 160,956,000 2,640 804,780,000 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่นรายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  1           

1 โครงการปรับปรุงและขยายไหลทาง

ถนนทางเขาหมูบาน 

เพ่ือใชในการสัญจรได

สะดวกและถนนได

มาตรฐาน 

หมูที่  1 

ขนาดความกวางขาง

ละ1เมตระยะทาง 

รวม 1.040เมตร 

570,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

570,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

570,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

570,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

570,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มถีนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน

หนองบัว 

เพ่ือใหเปนแหลง

ทองเที่ยวภายใน

หมูบานสรางรายได

เสริม 

พ้ืนที่ขุดลอกประมาณ 

8,000 ตร.ม. (5ไร) 

ลึกเฉล่ีย 3เมตร 

900,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

900,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

900,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

900,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

900,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีแหลงทองเที่ยว

ที่สรางรายไดใน

ชุมชน 

ประชาชนมีรายได

จากแหลงทองเที่ยว 

กองชาง 

3 โครงการขยายถนนและไฟฟา(เสนบาน

นายบุดดี  ชายคา ถึงที่นา นายสังวาล  

ไกยสวน ) 

เพ่ือใชในการสัญจรได

สะดวกและถนนได

มาตรฐาน 

หมูที่ 1 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานและมี

ไฟฟาใชเพ่ิมขึ้น    

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกขึ้นและ

ไฟฟาสองสวางมาก

ขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.

แบบฝาปดและทอประปารอบหมูบาน 

เพ่ือแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสียออกจากหมูบาน

และชุมชน 

หมูที่ 1 300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถระบาย

น้ําไดรอยละ90 

ไมมีน้ําขังใน

หมูบานและเนาเสีย

เกิดความรําคาน 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรัง

เชื่อมหมูบาน เร่ิมจาก บานนางหนูกาย 

–ทางหลวงหมายเลข 215 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม

ผิวถนนใหอยูในสภาพ

ปกติใชงานไดดีและ

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

หมูที่  1 

ขนาดความกวาง 3 

เมตร ระยะทาง1.165 

เมตรหนาเฉล่ีย   

0.10เมตร 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

รวดเร็ว 

กองชาง 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่นรายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  1           

6 โครงการขยายถนนและไฟฟา (เสนบาน

นายบุดดี  ชายคา ถึงที่นา นายสังวาล  

ไกยสวน) 

เพ่ือขยายถนน

คอนกรีตและไฟฟาให

เพ่ิมขึ้นและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก

แสงสวางเพียงพอ 
 

หมูที่  1 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนและไฟฟา

สองสวางที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้นและแสง

สวางเพียงพอ 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

7 โครงการปรับปรุงถนนดินเปนถนนลูกรัง

จากบานนายวิทูล  จอมคําสิงห ถึงที่นา

นายบุญทัน  ไกยสวน 

เพ่ือกอสรางถนนลุก

รังสัญจรไปมาได

สะดวก 

หมูที่  1 

ขนาดความกวาง 

3 เมตรระยะทาง

1.325เมตรหนา

เฉล่ีย 0.10เมตร 
 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น   

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ(ใน

สวนที่ขาด)รอบหมูบาน 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวางที่

เพียงพอในชุมชน 

หมูที่ 1 200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 
 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีไฟฟาสองสวาง

เพ่ิมขึ้น    

ประชาชนไดใชไฟฟา

สองสวาง 

กองชาง 

9 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา

แรงต่ําเพ่ือการเกษตร 

จุดที่1 เร่ิมจากบานนายโอวาท ถงึที่นา 

นายคิด สีคํา 

จุดที่2 เร่ิมจากบานนายคัมภีร วินทะ

ไชย  ถึงที่นา นายสีไพร ไกยสวน 
 

เพ่ือขยายเขตไฟฟา

สาธารณะและไฟฟา

แรงต่ําและเพ่ือให

ประชาชนไดใชไฟฟา

ในการเกษตร 

หมูที่ 1 

ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟาแรง

ต่ําเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง รวม 

2.300 กิโลเมตร 

540,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

540,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

540,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

540,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

540,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟาสาธารณะ

และไฟฟาแรงต่ํา

และเพ่ือให

ประชาชนไดใช

ไฟฟาใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับ

บริการไฟฟาในการ

เกษตรกรเพ่ิมความ

สะดวกในการทํา

เกษตรกรรม 

กองชาง 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่นรายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  1           

แบบ ผ. ๐๒ 



 

10 โครงการปรับปรุงและกอสรางถนนดิน

จากบานนายคําดี วินทะไชย ไปบานนาง

ละมุล ศรีทอง 

 

เพ่ือใชในการสัญจรได

สะดวกและถนนได

มาตรฐาน 

หมูที่ 1 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น   

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.1 (เร่ิมจากหนาโรงสีขาว

เขาไปในหมูบาน) 

เพ่ือใชในการสัญจรได

สะดวกและถนนได

มาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 

120 เมตร หนา 0.15 

เมตร ถนนหมูที่ 1 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น   

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนนดิน ม.1  (เร่ิมจาก

หนองบัวสาธารณะประโยชนถึงหนองปง

สาธารณะประโยชน) 

เพ่ือกอสรางถนนดิน

ใหมและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

ฐาน  5  เมตร 

ผิว  4  เมตร 

สูง  2.08  เมตร 

ถนน  หมูที่  1 

 

210,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

210,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

210,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

210,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

210,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น   

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม.1(เร่ิม

จากบานนายหนูเรียนถึงบานนายโอวาส 

อุนมาตร) 

เพ่ือใชในการสัญจรได

สะดวกและถนนได

มาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 

530 เมตร หนา 0.15 

เมตร ถนน  หมูที่  1 

 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางเมรุฌาปนสถานประจํา

หมูบาน 

เพ่ือมีที่เผาศพของแต

ละหมูบาน 

หมูที่  1 500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดมี

เมรุ 

เพ่ือมีที่เผาศพของ

แตละหมูบาน 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  1           

15 โครงการกอสรางระบบประปา

ผิวดินขนาดใหญมาก  หมูที่  1 

มีระบบประปาหมูบานผิวดิน

อยางเพียงพอและสะอาด

เพ่ือการ อุปโภค-บริโภค ถูก

สุขลักษะ 

หมูที่  1 500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

      ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

      ทต. 

ประชาชนมีน้ํา

ใชรอยละ 100 

มีระบบประปา

หมูบานผิวดินอยาง

เพียงพอและสะอาด

เพ่ือการ อุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 

16 โครงการขยายไหลทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (เร่ิม

จากปากทางเขาหมูบานทาง

หลวงหมายเลข 215 ถึงบาน

นางหนูกาย  
 

เพ่ือขยายถนนคอนกรีตให

เพ่ิมขึ้นและเพ่ือการสัญจรไป

มาไดสะดวก 

กวางขางละ 1 เมตร 

ยาว1,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ถนนหมูที่  1 

 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

17 โครงการขยายไหลทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (เร่ิม

จากเสนแยกบานนายประเสริฐ 

ถึงบานนายจําลอง อนุไพร 

เพ่ือขยายถนนคอนกรีตให

เพ่ิมขึ้นและเพ่ือการสัญจรไป

มาไดสะดวก 

กวางขางละ 1 เมตร 

ยาว 84 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ถนนหมูที่  1 

 

48,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

48,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

48,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

48,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

48,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1(เร่ิม

จากที่บานนางหนูเรียน ไกย

สวน ถึงบานนายอดุล วินทะ

ไชย) 

 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 

60 เมตร ความหนา 

0.15ถนนหมูที่  1 

 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 
แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  1           

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.1 (เร่ิมจากบานนายคัมภีร วินทะไชย ถึง

บานนายณรงค ไกยสวน 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและ

เพ่ือการสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

80 เมตร ความ

หนา 0.15 ถนน  

หมูที่  1 
 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น   

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.1 (เร่ิมจากบานนายเคน วินทะไชย ถึง

บานนายถิรายุทธ แสนศรี 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและ

เพ่ือการสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

785 เมตร ความ

หนา 0.15 ถนน 

 หมูที่  1 
 

1,800,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,800,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,800,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,800,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,800,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น   

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังเชื่อม

หมูบาน เร่ิมจาก บานนางหนูกาย –ทาง

หลวงหมายเลข 215 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิวถนน

ใหอยูในสภาพปกติใชงานไดดี

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

1,180 ม.หนาเฉล่ีย 

0.10 ม.หมูที่ 1 

 

130,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

130,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

130,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

130,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

130,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น   

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

22 โครงการปรับปรุงถนนดินเปนถนนลูกรัง

จากบานนายวิทูลถึงสามแยกทางเขา

หมูบาน(ทิศทางเหนือหมูบาน) 

เพ่ือกอสรางถนนลุกรังสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ถนนลูกรัง 

หมูที่  1 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 



 

 

 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  1           

23 โครงการปรับปรุงถนนดินเปนถนนลูกรัง

จากบานนายวิทูลถึงสามแยกทางเขา

หมูบาน(ทิศทางเหนือหมูบาน) 

เพ่ือกอสรางถนนลุกรังสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ถนนลูกรัง 300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังเชื่อม

ระหวางตําบล บานหนองบัว – สุดเขต

ตําบลหนองไผ (เร่ิมจากพิกัดUTM 

1767593 N,359220 Eถึง พิกัดUTM 

1767851 N,359915 E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิวถนน

ใหอยูในสภาพปกติใชงานไดดี

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

ลงลูกรังผิว

จราจรกวาง 3.ม. 

ยาว 775 ม.หนา

เฉล่ีย 0.10 ม.หมู

ที่ 1 

85,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

85,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

85,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

85,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

85,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีถนน

สําหรับคมนาคมและ

ขนถายพืชผลเกษตร

ไดอยางสะดวก  รอย

ละ 90   

 ขึ้นไป   
 

ประชาชนเดินทางไป

มา ขนถายพืชผล

เกษตรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองชาง 

25 โครงการปรับปรุงเคร่ืองกรองน้ําในหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-

บริโภคอยางพอเพียงและ

สะอาดถูกหลักอนามัย 

เคร่ืองกรองน้ํา 

หมูที่  1 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีน้ําอุปโภค-บริโภค

อยางพอเพียงและ

สะอาดถูกหลัก

อนามัย 

 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคอยาง

พอเพียงและสะอาด

ถูกหลักอนามัย 

กองชาง 

 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  2           

26 โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาให

เพียงพอตอการอุปโภค-บริโภค 

เพ่ือแกไขระบบ

น้ําประปาใหเพียงพอ

ตอการอุปโภค-บริโภค 

หมูที่2 500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

ปริมาณน้ําประปา

เพ่ิมรอยละ100 

มีน้ําใชอุปโภค-

บริโภคอยางพอเพียง

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางเมรุฌาปนสถานประจํา

หมูบาน 

เพ่ือมีที่เผาศพของแต

ละหมูบาน 

หมูที่2 
 

843,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

843,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

843,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

843,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

843,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดมีเมรุ เพ่ือมีที่เผาศพของแต

ละหมูบาน 

กองชาง 

28 โครงการปรับปรุงและซอมแซมเคร่ืองกรอง

น้ําดื่ม 

เพ่ือใหประชาชนไดมีไว

สําหรับบริโภค 

หมูที่2 

 
 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีเคร่ืองกรองน้ําที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ําบริโภค

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

29 โครงการขยายไหลทางเสนกลางหมูบาน

(เร่ิมจากปากทางเขาหมุบาน ถึง แนวเขต

สุดทางหมูบาน) 

 

เพ่ือใชในการสัญจรได

สะดวกและถนนได

มาตรฐาน 

           หมูที2่ 

ขนาดความกวางขางละ

1 เมตระยะทาง 

รวม 1.160เมตร 
 

150,000 

(งบประมาณ)

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ)

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ)

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ)

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ)

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

30 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรง

ต่ําเพ่ือใชในการเกษตร 

จุดที่  1  เสนไปบานหนองคัน 

จุดที่  2  จากบานโนนตาลไปจนเขตตําบล

โนนรัง(บานคอ) 

จุดที่  3  เสนจากวัดบานหนองบัวไปหนอง

แคน 

 

เพ่ือขยายเขตไฟฟา

สาธารณะและไฟฟา

แรงต่ําและเพ่ือให

ประชาชนไดใชไฟฟา

เพ่ือการเกษตรกรรม 

ขยายเขตระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงต่ําเพ่ือใชใน

การเกษตร 

ระยะทางรวม 3 

กิโลเมตร 

700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือขยายเขตไฟฟา

สาธารณะและไฟฟา

แรงต่ําและเพ่ือให

ประชาชนไดใชไฟฟา

ในการทํา

เกษตรกรรม 

ประชาชนไดรับ

บริการดานไฟฟา

อยางทั่วถงึในการทํา

เกษตรกรรมที่สะดวก

และงายขึ้น 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  2           

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

31 

 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.แบบฝา

ปดและทอประปารอบหมูบาน 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสียออกจาก

หมูบานและชุมชน 

หมูที่ 2 200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถระบายน้ําได

รอยละ90 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียไดอยาง

สะดวก ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง 
 

กองชาง 

32 โครงการปรับปรุงถนนดินเปนถนนลูกรัง 

(เร่ิมจากที่นางคําตัน สุดเขตตาํบลโนนรัง 

เพ่ือกอสรางถนนลูกรังและ

เพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

     หมูที่2 

ขนาดความกวาง 3 

เมตร ระยะทาง 

1.700 เมตรหนา

เฉล่ีย   0.10เมตร 
 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางศาลาประชาคม (โดม

เอนกประสงคกลางหมูบาน) 

เพ่ือใชในการประชุม/การ

จัดกิจกรรม บานหนองบัว 

หมูที่2 

    หมูที่ 2 150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีสถานที่สวนรวมให

ประชาชนไดจัด

ประชุม/กิจกรรม

ตางๆ 
 

ประชาชนไดใช

สถานที่ในการจัด

ประชุม จัดกิจกรรม

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

34 โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.2 (เร่ิมจากปากทางเขาหมูบาน.ถึง

ทางออกหมูบาน 

เพ่ือขยายถนนคอนกรีตให

เพ่ิมขึ้นและเพ่ือการสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

กวางขางละ 1 

เมตร ยาว550 

เมตร หนา 0.15ม. 

ถนนหมูที่  2 
 

610,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

610,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

610,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

610,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

610,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565   

 หมูที่  2           

35 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (เร่ิมจากบานนายจํารอง  

 แตงออนถึงนายประดษิฐ  นามวงค) 

 

เพ่ือใชในการสัญจรไดสะดวก

และถนนไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว  

360 เมตร หนา 

0.15เมตร ถนน  

หมูที่  2 

800,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

36 โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  เร่ิมจากบานนายจํารอง  

 แตงออนถึงนายขัน  นามวงค 

เพ่ือใชในการสัญจรไดสะดวก

และถนนไดมาตรฐาน 

กวางขางละ1เมตร 

ยาว 245เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน ม. 2 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

37 

 

โครงการกอสรางถนนดินใหมบานหัว

โนนตาล  

เพ่ือใชในการสัญจรไดสะดวก

และถนนไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว  

210 เมตร หมูที่  2 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.2 (เร่ิมจากที่บานนายอุดร นาม

ไพร ถึง ที่นางสมหวัง วินทะไชย 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและ

เพ่ือการสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

70 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  2 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.2 (เร่ิมจากบานนางนัฐนันท นร

ราฏร ถึง บานนายประดิษฐ นามวงค 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและ

เพ่ือการสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

360 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  2 

820,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

820,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

820,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

820,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

820,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  3           

40 โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน

เพ่ิมและพัฒนาระบบน้ําประปาใน

หมูบานโนนมวง 

 

มีระบบประปาหมูบานผิวดิน

อยางเพียงพอและสะอาดเพ่ือการ 

อุปโภค-บริโภค ถูกสุขลักษะ 

หมูที่3 

 

3,650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ําใช

รอยละ 100 

มีระบบประปา

หมูบานผิวดิน

อยางเพียงพอ

และสะอาด 
 

กองชาง 

41 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบหมูบาน เพ่ือสภาพแวดลอมภายใน

หมูบานสะอาดนามองนาอยู 

หมูบาน3 

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ 

15,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

15,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

15,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

15,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

15,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ชุมชน/หมูบานมี

ความสะอาดเปน

ระเบียบ 

ประชาชนใส

ใจในการดูแล

ส่ิงแวดลอมภูมิ

ทัศนในชุมชน 
 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางศาลาหลวงปูหนอง

โดน 

เพ่ือเปนศูนยรวมในการทํา

กิจกรรมทางศาสนา สืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม 
 

หมูที่3 

กอสรางศาลาหลวงปู

หนองโดน 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีศาสนสถานที่

ไดมาตรฐานเพ่ิม 

ประชาชน

รวมกันสืบสาน

วัฒนธรรม 

กองชาง 

43 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ 

(เร่ิมจากปากทางถนนหมายเลข215 

ถึง แยกบานนายเฉลิม บุญชิต ) 

 

เพ่ือขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

และไฟฟาแรงต่ําและเพ่ือให

ประชาชนไดใชไฟฟาในครัวเรือน 

หมูบาน3 

ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟาแรงต่ํา

สาธารณะ 

ระยะทางรวม 1.120 

กิโลเมตร 
 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟาสาธารณะ

เพ่ิมแสงสวาง

มากขึ้น 

ประชาชนได

ใชประโยชนใน

การเดินทาง

ยามวิกาล 

กองชาง 

 

 

 



 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  3           

44 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงต่ําและกอสรางคอนกรีต

เสริมเหล็กจากปากทางเขาหลวงปู

หนองโดนถึงดอนปู 

 

เพ่ือขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

เพ่ือปรับปรุงถนนผิวดินเปน

ถนนคอนกรีต 

หมูที่ 3 

ขยายเขตระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงต่ําและระทาง

750เมตรกอสราง

คอนกรีต คสล. กวาง3

เมตรระยะทาง 750 เมตร 
 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมและ

ไฟฟาใช 

ประชาชน

เดินทางไปมา 

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางคอนกรีตแสริมเหล็ก 

(เร่ิมจากบานโนนมวงหมูที่3 ถึง บาน

โนนตาลหมูที่10) 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

สัญจรไปมาไดสะดวก 

หมูที่ 3 

ขนาดความกวาง4เมตร 

ระยะทาง 700 เมตร 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือให

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคม 

ประชาชน

เดินทางไปมาได

สะดวก  รวดเร็ว 

ปลอดภัย 
 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.

แบบฝาปด ภายในหมูบาน ม.3 (เร่ิม

จากบานนายประเสริฐ  บุญเข็ม ถึง

บาน นางเรียน วินทะไชย 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสียออกจาก

หมูบานและชุมชน 

หมูที่ 3 

กอสรางรางระบายน้ําค

สล.แบบฝาปด ม. 3 

ระยะทาง 300 เมตร 

85,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

85,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

85,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

85,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

85,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถ

ระบายน้ําได

รอยละ90 

 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 
 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

47 โครงการกอสรางถนนแคบซีนจาก

บานโนนมวงไปยังเขตตาํบลหนองแกว 

เพ่ือใหมถีนนสัญจรไปมาได

สะดวก ปลอดภัย 

หมูที่ 3 

ขนาดความกวาง6เมตร 

ระยะทาง3.000 เมตร 

1,200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 
 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  3           

48 โครงการปรับปรุงถนนดินเปนถนนลูกรัง

(เร่ิมจาก บานแมกรอง  แสนอุน ถึง บาน

นายหนูพันธ  วินทะไชย) 

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง

และเพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

หมูที่ 3 

ขนาดความกวาง3เมตร

ระยทาง50 เมตร หนา

เฉล่ีย   0.10เมตร 
 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

49

. 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.แบบฝา

ปด รอบหมูบาน ม.3 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 

หมูที่ 3 

กอสรางรางระบายน้ําค

สล.แบบฝาปด รอบ

หมูบาน 

ระยะทาง 2.265 เมตร 
 

650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   ขึ้นไป 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง/กรม 

สถ./กรม สถ. 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

50 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(เร่ิมจากบานแมทองลวน ถึง แยกบานนาย

เฉลิม  บุญชิต ) 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวกขึ้น 

หมูที่ 3 

ขนาดความกวาง5เมตร 

ระยะทาง 120  เมตร 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 
 

กองชาง 

51 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.แบบฝา

ปด จากบานนายสมหวัง 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 

กอสรางรางระบายน้ําค

สล.แบบฝาปด 

ระยะทาง 100 เมตร 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถระบายน้ํา

ไดรอยละ90 

 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 
 

กองชาง 

52 โครงการปรับปรุงถนนดินเปนถนนลูกรัง 

(เร่ิมจากที่นา นายทองอินทร  ศรีลาเกตุ ถึง 

ที่นา นางบัวเขียว วินทะไชย ) 

 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวกขึ้น 

        หมูที่ 3 

ขนาดความกวาง3เมตร 

ระยะทาง 800 เมตร 

หนาเฉล่ีย   0.10 เมตร 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  3           

53 โครงการกอสรางเมรุฌาปนสถานประจํา

หมูบาน 

เพ่ือมีที่เผาศพของแตละ

หมูบาน 

กอสรางเมรุฌาปน

สถานประจําหมูบาน3 

843,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 
 

843,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

843,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

843,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

843,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดมีเมรุ เพ่ือมีที่เผาศพ

ของแตละ

หมูบาน 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

54 โครงการซอมแซมผิวถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  

(เร่ิมจากนายสีดา   

เหรวรรณ  ถึงนางเกสร) 

เพ่ือซอมแซมผิวถนน

ลูกรังที่ชํารุด เปนหลุม

บอ 

กวาง 2.5 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.10 

เมตร ถนน ม. 3 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 
 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

55 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (เร่ิมจากที่นานาย

ธงชัยถึงนายหนูและนายคาํหลา) 

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง

และเพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 190 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

ถนน ม. 3 
 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

56 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา 

จุดที่  1 จากบานนายพูน  ถึงบานนายประยูร 

จุดที่  2  จากบานนายถนอม  ถงึบานนายปลา 

จุดที่  3  จากบานนายนาค  ถงึ 

บานนางไกสรทอง 
 

เพ่ือขยายเขตไฟฟา

สาธารณะและไฟฟาแรง

ต่ําและเพ่ือใหประชาชน

ไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน 

หมูที่  3 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ํา

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนไดรับ

บริการดานไฟฟา

อยางทั่วถงึทุก

ครัวเรือน 

กองชาง 

57 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 

(เร่ิมจากบานนายฤทธิไกร ไกยสอนทอง ถึง

บานนางประยูร สุดสนอง 

 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 265 

เมตร ความหนา 0.15

ถนนหมูที่  3 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 

(เร่ิมจากบานนายจันสี วินทะไชย ถึงบานนาย

สมคิด จันทุมมา 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 190 

เมตร ความหนา 0.15

ถนนหมูที่  3 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  3           

59 โครงการซอมแซมผิวถนนลูกรังเชื่อม

ระหวางตําบล บานหัวโนนตาล ต.โนนตาล 

–บานหินตั้ง ต.โนนรัง (เร่ิมจากพิกัดUTM 

1765258N,358082Eถึง พิกัดUTM 

1764624N,358361E 
 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติใช

งานไดดีและเพ่ือการสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

750 ม.หนาเฉล่ีย 

0.10 ม.หมูที่ 3 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคม  

ประชาชน

เดินทางไปมา 

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองชาง 

60 โครงการซอมแซมผิวถนนลูกรังหมูที่ 3 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 1765380N,358070E

ถึง พิกัดUTM 1764952N,357644E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติใช

งานไดดีและเพ่ือการสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

810 ม.หนาเฉล่ีย 

0.10 ม.หมูที่ 3 
 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคม  

ประชาชน

เดินทางไปมา 

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองชาง 

61 โครงการซอมแซมผิวถนนลูกรังหมูที่ 3 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 17656487N,357882E

ถึง พิกัดUTM 1766548N,357518E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติใช

งานไดดีและเพ่ือการสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

810 ม.หนาเฉล่ีย 

0.10 ม.หมูที่ 3 
 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคม  

ประชาชน

เดินทางไปมา 

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองชาง 

62 โครงการซอมแซมผิวถนนลูกรังหมูที่ 3 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 1765897N,357035E

ถึง พิกัดUTM 1765551N,357047E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติใช

งานไดดีและเพ่ือการสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

750 ม.หนาเฉล่ีย 

0.10 ม.หมูที่ 3 
 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

     100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  3           

63 โครงการกอสรางถนนดินเพ่ือ

การเกษตร หมูที่ 3 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1765201N,358302Eถึง พิกัด

UTM 1765064N,358351E 

เพ่ือใหมถีนนสัญจรไปมาและ

เพ่ือการเกษตรไดสะดวก 

กอสรางถนนดินผิวกวาง 

4.ม. ยาว 145 ม.สูง

เฉล่ีย 0.50 ม.พรอมลง

ลูกรังผิวถนน  

หมูที่ 3 
 

35,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

35,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

35,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

35,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

35,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

64 

 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําค

สล.แบบฝาปด ภายในหมูบาน ม.

3 (เร่ิมจากหนาบานนายเสาวลี 

วินทะไชย  ถงึ ที่นายทองพูล วิน

ทะไชย 
 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังและ

ระบายน้ําเสียออกจากหมูบาน

และชุมชน 

กวาง 0.30 ม.ยาว340 

เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60ม.  

 

680,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

680,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

680,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

680,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

680,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรางระบาย

น้ําเสียไดอยางสะดวก 

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90ขึ้นไป   
 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง/กรม 

สถ./กรม สถ. 

65 โครงการกอสรางรางระบายน้ําค

สล.แบบฝาปด ภายในหมูบาน ม.

3 (เร่ิมจากหนาบานนายไร มาตร

หลุบเลาถึงบานนายสมคิด จันทุม

มา 
 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังและ

ระบายน้ําเสียออกจากหมูบาน

และชุมชน 

กวาง 0.30 ม.ยาว 676 

เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60ม.  

 

1,352,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,352,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,352,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,352,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,352,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรางระบาย

น้ําเสียไดอยางสะดวก 

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90    

ขึ้นไป    

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

 

 

 

 
 

 



 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 หมูที่  3           

66 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.แบบ

ฝาปด ภายในหมูบาน ม.3 (เร่ิมจากหนา

บานนายสมคิด จันทุมมาทีด่ินนายฤทธิไกย 

ไกยสอนทอง 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสียออกจาก

หมูบานและชุมชน 

กวาง 0.30 ม.

ยาว 420 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.60ม.  

 

850,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

850,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

850,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

850,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

850,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90    

ขึ้นไป    
 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

67 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.แบบ

ฝาปด ภายในหมูบาน ม.3 (เร่ิมจากหนา

บานนางเสาลี วินทะไชยถึงทีด่ินนายฤทธิ

ไกย ไกยสอนทอง 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสียออกจาก

หมูบานและชุมชน 

กวาง 0.30 ม.

ยาว175 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.60ม.  

 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90    

ขึ้นไป   

 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 
 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 หมูที่  4           

68 โครงการกอสรางระบบประปาผิว

ดินเพ่ิมและพัฒนาระบบ

น้ําประปาในหมูบานหนองผือ 

หมูที่4. 

 

มีระบบประปาหมูบานผิวดิน

อยางเพียงพอและสะอาด

เพ่ือการ อุปโภค-บริโภค ถูก

สุขลักษะ 

กอสรางระบบประปา

ผิวดินเพ่ิมและพัฒนา

ระบบน้ําประปาใน

หมูบานหนองผือ หมู

ที่4. 
 

3,700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชรอยละ

100 

มีระบบประปา

หมูบานผิวดินอยาง

เพียงพอและ

สะอาด 

กองชาง 

69 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(เร่ิมจากหนาวัด ถึง 

หนาบานนายสายันต  ศรีทอง 

เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรังเปน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูบาน 4 

ขนาดความกวาง4

เมตรระยะทาง 190 

เมตร 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดใช

ถนนสัญจรไปมา

และสะดวกมากขึ้น 

กองชาง/กรม 

สถ. 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

70 โครงการกอสราถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(จากหนาบานนางเย็น 

ถึง หนองผือ) 

เพ่ือสรางถนนใหประชาชน

สัญจรไปมา 

หมูบาน 4 

ขนาดความกวาง4 

เมตรระยะทาง 104 

เมตร 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนใชสัญจรที่มี

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนใชถนน

คมนาคคมได

สะดวก 

กองชาง 

 

 

 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 หมูที่  4           

71 โครงการปรับปรุง/แกไขระบบหอ

กระจายขาวภายในหมูบาน

หนองผือหมูที่4 

เพ่ือแกไขปญหาระบบ

เสียงตามสาย 

หมูที่4 50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ระดับเสียงของหอ

กระจายขาวที่ทาํให

ประชาชนไดยิน

ชัดเจนขึ้น 

ประชาชนไดรับ

ขาวสารที่รวดเร็ว

และไดยินชัดเจน 

กองชาง 

72 โครงการกอสรางรางระบายน้ําค

สล.แบบฝาปด รอบหมูบาน

หนองผือหมุที่4 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 

กอสรางรางระบายน้ําค

สล.แบบฝาปดยาวรวม 

2.100เมตรรอบหมูบาน

หนองผือหมูที่4 

580,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

580,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

580,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

580,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

580,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียไดอยาง

สะดวก ลดปญหาน้ํา

ทวมขังรอยละ 90   

ขึ้นไป 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

73 โครงการขยายไหลทางถนน

คอนกรีตรอบหมูบาน 

เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต

ใหกวางขึ้น 

หมูที่4 

ขนาดความกวางขางละ 

1เมตร รวมระยะทาง

2.200 เมตร 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

74 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร 

(เร่ิมจากบานนายบุญทัน จอมคํา

สิงห ถึง ตําบลรอบเมือง) 

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

ใชในการเกษตรแตละ

ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร 

ระยะทางยาว 1.250 ม. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนใชไฟฟาใน

การทําเกษตรกรรมได

ทุกครัวเรือน 

สามารถมีไฟฟาเพ่ือ

การเกษตรไดรอย

ละ 80 

กองชาง 

75 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ

หนองผือเพ่ือเปนแหลงทองเที่ยว

และเปนสถานที่ออกกําลังกาย 

เพ่ือใหเปนแหลงทองเที่ยว

ภายในหมูบานสรางรายได

เสริม 

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ

หนองผือเพ่ือเปนแหลง

ทองเที่ยวและเปน

สถานที่ออกกําลังกาย 

390,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

390,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

390,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

390,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

390,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีแหลงทองเที่ยวที่

สรางรายไดในชุมชน 

ชุมชนมีรายไดจาก

แหลงทองเที่ยว 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  4           

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

76 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.4 (เร่ิมจากเสนหนาบานนายทองดา  

จอมคําสิงห  ถึง หนองผือ สาธารณะ

ประโยชน) 

เพ่ือใชในการสัญจรไดสะดวก

และถนนไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 

209 เมตร ความ

หนา 0.15 ถนน 

หมูที่  4 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

       ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

       ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

77 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.4 (เร่ิมจากบานนายขาว ถึงบานนางวงค) 

เพ่ือใชในการสัญจรไดสะดวก

และถนนไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 

80 เมตร หนา 

0.15 เมตร ถนน 

 ม. 4 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

       ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

       ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

78 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.4 (เร่ิมจากที่บานนายวินัย จอมคําสิงห 

ถึงที่บานนายบุญทัน จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและ

เพ่ือการสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

120 เมตร ความ

หนา 0.15 ถนน 

หมูที่  4 
 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

79 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.4 (เร่ิมจากบานนางทองศรี มาเจริญ ถึง

บานนายบุญทัน จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและ

เพ่ือการสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

210 เมตร ความ

หนา 0.15ถนน 

หมูที่  4 
 

480,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

480,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

480,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

480,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

480,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  4           

80 โครงการซอมแซมผิวถนนลูกรังเชื่อม

ตําบล หมูที่ 4 

(เร่ิมจากพิกัด UTM 1765883N, 

353930E  ถึง พิกัดUTM 

1766654N,354113E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติใช

งานไดดีและเพ่ือการสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 3.

ม. ยาว 1,300 ม.หนา

เฉล่ีย 0.10 ม. 

หมูที่ 4 

 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น   

เพ่ือใชใน

การสัญจร

สะดวกถนน

ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

81 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.

แบบฝาปด ภายในหมูบาน ม.4 (เร่ิม

จากหนาบานนางจันทร อุตรมะ ถึง 

นางสมนึก จอมคําสิงห 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสียออกจาก

หมูบานและชุมชน 

กวาง 0.30 ม.ยาว 560 

เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60ม.  

 

1,120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   ขึ้น

ไป    

ประชาชนมี

รางระบาย

น้ําเสียได

อยางสะดวก 

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง 
 

กองชาง/กรม 

สถ. 

82 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.

แบบฝาปด ภายในหมูบาน ม.4 (เร่ิม

จากหนาบานนางทองสี มาเจริญ ถึง 

ที่นายหนูพัง จอมคําสิงห 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสียออกจาก

หมูบานและชุมชน 

กวาง 0.30 ม.ยาว 286 

เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60ม.  

 

572,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

572,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

572,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

572,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

572,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90    

ขึ้นไป    

ประชาชนมี

รางระบาย

น้ําเสียได

อยางสะดวก 

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง 
 

กองชาง 

 

 

 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 หมูที่  4           

83 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคสล.แบบฝาปด ภายใน

หมูบาน ม.4 (เร่ิมจากหนา

บานนายไสว จอมคําสิงห ถึง 

ที่นายบุญทัน จอมคําสิงห 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสีย

ออกจากหมูบานและ

ชุมชน 

กวาง 0.30 ม.

ยาว272 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.60ม.  

 

544,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

544,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

544,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

544,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

544,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรางระบายน้ําเสีย

ไดอยางสะดวก ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง รอยละ 90   ขึ้นไป    

ประชาชนมีรางระบาย

น้ําเสียไดอยางสะดวก 

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

84 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคสล.แบบฝาปด ภายใน

หมูบาน ม.4 (เร่ิมจากที่ดิน

นายบุญทัน จอมคําสิงห ถึง 

บานนายสะอาด ดดีา 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสีย

ออกจากหมูบานและ

ชุมชน 

กวาง 0.30 ม.

ยาว 420 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.60ม.  

 

840,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

840,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

840,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

840,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

840,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรางระบายน้ําเสีย

ไดอยางสะดวก ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง รอยละ 90   ขึ้นไป    

ประชาชนมีรางระบาย

น้ําเสียไดอยางสะดวก 

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

85 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคสล.แบบฝาปด ภายใน

หมูบาน ม.4 (เร่ิมจากนายไสว  

จอมคําสิงห ถึง บานนาง

จันทร อุตรมะ) 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสีย

ออกจากหมูบานและ

ชุมชน 

กวาง 0.30 ม.

ยาว 190 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.60ม.  

 

380,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

380,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

380,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

380,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

380,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรางระบายน้ําเสีย

ไดอยางสะดวก ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง รอยละ 90   ขึ้นไป    

ประชาชนมีรางระบาย

น้ําเสียไดอยางสะดวก 

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  5           

86 

 

โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน

เพ่ิมและขุดเจาะบาดาลน้ําประปาใน

หมูบาน. 

 

มีระบบประปา

หมูบานผิวดินอยาง

เพียงพอและสะอาด

เพ่ือการ อุปโภค-

บริโภค ถูกสุขลักษะ 

กอสรางระบบประปา

ผิวดินเพ่ิมและขุดเจาะ

บาดาลน้ําประปาใน

หมูบาน.หมู 5 

 

3,650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,650,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ําใชทุก

ครัวเรือน รอยละ 

100 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาด ใชอุปโภค 

บริโภคทุกครัวเรือน 

กองชาง 

87 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กม.5 (เร่ิมจากบานนายทองลวน 

วรนามถึงหนองแคน ) 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาไดสะดวก

ขึ้น 

       หมูที5่ 

ขนาความกวางเมตร 

ระยะทาง 400 เมตร 
 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

เทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

เทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

88 โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีต

กลางหมูบาน(เร่ิมจากบานนาย

สมบูรณ ชะดารา ถึง วัด) 

เพ่ือขยายไหลทาง

ถนนใหกวางขึ้น 

        หมูที5่ 

ขนาความกวางขางละ1 

เมตรรวมระยะทาง 500 

เมตร 
 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

89 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กม.5 (เร่ิมจากวัดหมู5 ถึง แยก

บานนายบุญมี  ไชยทิพย) 

เพ่ือสรางถนนและ

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

        หมูที่ 5 

ขนาดความกวาง4 เมตร 

ระยะทาง115ม. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

90 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.5(เร่ิมจากบานแมบัวไชย ถึง 

บานผูชวยเปยงวินทะไชย) 

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

        หมูที่ 5 

ขนาความกวาง6เมตร 

ระยะทาง 125 เมตร 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 



 

91 โครงการกอสรางถนนลุกรัง ม.5 

(เร่ิมจากบานนางอินทรื เพาะกลา ถึง

สุดเขตตําบลดนนรัง) 

ไดมีถนนใชในการ

สัญจรไปมาสะดวก 

        หมูที่ 5 

ขนาความกวาง3เมตร 

ระยะทาง 1.150 เมตร 

หนาเฉล่ีย   0.10เมตร 

80,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

80,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

80,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

80,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

80,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  5           

92 โครงการปรับปรุง/แกไขถนนผิวดิน

เปนถนนลูกรัง (เร้ิมจากทายบาน ถึง 

ตําบลโนนรัง) 

เพ่ือกอสรางถนน

ลูกรังและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

หมูที่ 5 

ขนาความกวาง3เมตร 

ระยะทาง 1.340เมตร 

หนาเฉล่ีย   0.10เมตร 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

93 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.5(เร่ิมจากบานพอสํารอง วิน

ทะไชย ถึง บาน สท.ร่ืน ศรีอุดร) 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

ม.5 

ขนาความกวาง6เมตร 

ระยะทาง 125 เมตร 

 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

94 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.

แบบฝาปด ภายในหมูบาน ม.5รอบ

หมูบาน 

เพ่ือแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสียออกจากหมูบาน

และชุมชน 

กอสรางรางระบายน้ําค

สล.แบบฝาปด 

ระยะทาง 3.800 เมตร 

ภายในหมูบาน ม.5รอบ

หมูบาน 

 

1,050,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,050,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,050,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,050,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,050,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ํา ลดปญหา

น้ําทวมขัง 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

95 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะเพ่ือ

ใชในการเกษตร(เร่ิมจากบานสท.

สวาทถึง สุดเขตเทศบาลโนนตาล) 

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟาศาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะเพ่ือใชใน

การเกษตร ระยะทาง 

2.000 เมตร 
 

470,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

470,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

470,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

470,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

470,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีไฟฟาสาธารณะใช

ในการเกษตร 

สามารถมีไฟฟาเพ่ือ

การเกษตรไดกวา

รอยละ 80 

กองชาง 

96 โครงการสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน

รอบหมูบาน 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในหมูบาน 

สนับสนุนปรับปรุงภูมิ

ทัศนรอบหมูบานหมู 5 

25,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 
 

25,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

25,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

25,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

25,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มสีภาพแวดลอมที่นา

อยู สวยงามยิง่ขึ้น 

หมูบานจะ

ปราศจากมลภาวะ

และขยะมูลฝอย 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  5           

97 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.5 (เร่ิมจากบานนายบุญพบ 

ราชวงษา ถงึบานนางสวรรค) 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

หมูที่  5 

ขนาความกวาง5เมตร

ระยะทาง 125 เมตร 
 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

98 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กม.5 (เร่ิมจากบานนายสมบูรณ  

ชะดารา ถงึ บานนายณรงค ยินดี

รัมย ) 

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

หมูที่  5 

ขนาความกวางเมตร 

ระยะทาง 130เมตร 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

99 โครงการปรับปรุง/แกไข ซอมแซม

ไฟฟาแสงสวางรอบหมูบาน 

เพ่ือซอมแซมไฟฟา

แสงสวางรอบหมูบาน 

หมูที่  5 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีไฟฟาแสง

สวางสธารณะใช 

เพ่ือใชในการสอง

สวางในยามวิกาล 

กองชาง 

100 โครงการสนับสนุนการทําถนนลูกรัง

อัดบด (จากบานพอสวน ถึงหนอง

แคน) 

ไดมีถนนใชในการ

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก 

ม.5 

ขนาความกวาง3เมตร 

ระยะทาง 400 เมตร 

หนาเฉล่ีย   0.10เมตร 
 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

101 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร (จากบานนายมนูญ ถึง 

ถนนลาดยางบานหนองแวง-บานคอ) 

 

เพ่ือขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

หมูที่  5 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีไฟฟา

สาธารณะสอง

สวาง 

สามารถมีไฟฟาใช

การเกษตรไดกวารอย

ละ 80 

กองชาง 

 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  5           

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

102 โครงการสนับสนุนการทําถนนลูกรัง

อัดบด (เร่ิมจากถนนคสล.ที่ส้ินสุดนา 

นายเดช  ถงึ สุดถนนลาดยางตําบล ) 

เพ่ือทําถนนใชสัญจร

ไปมาไดอยางสะดวก 

 

       หมูที5่ 

ขนาความกวาง6เมตร

ระยะทาง 2.550 เมตร 

หนาเฉล่ีย   0.10เมตร 

 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีถนน

ใชที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

103 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ 

หนองจอย 

เพ่ือหาแหลงน้ํา

อุปโภค-บริโภค

เพ่ิมขึ้น 

โครงการขุดลอกหนอง

สาธารณะ หนองจอย

พ้ืนที่ขุดลอก (ประมาณ 

1.100 ตร.ม) 

 

1,0010,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,0010,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,0010,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,0010,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,0010,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือหาแหลงน้ํา

อุปโภค-บริโภค

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือหาแหลงน้ํา

อุปโภค-บริโภค

เพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

104 โครงการปรับปรุง/แกไขถนนคอนกรีต

กวาง 5 เมตร (เร่ิมจากบานพอประ

จักร ถึง บานพอนอย ) 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม

ผิวถนนใหอยูในสภาพ

ปกติใชงานไดดีและ

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

 

หมูที่5 200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  5           

105 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค

ประจําหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนหางไกลยา

เสพติดและมีที่ออกกําลังกาย

ประจําหมูบาน 

สนามกีฬา 

หมูบานหมูที่  

5 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสนาม

กีฬาสําหรับออก

กําลังกายและ

หางไกลยาเสพติด 

รอยละ 70ขึ้นไป  

 

ประชาชนมีที่

ออกกําลังกาย

และหางไกล

ยาเสพติด 

กองชาง 

106 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.5  จากบานเทียมถึงบานนางทองมา 

เพ่ือใชในการสัญจรไดสะดวก

และถนนไดมาตรฐาน 

กวาง 4เมตร  

ยาว 66เมตร  

หนา 0.15 

เมตร 

หมูที่  5 
 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

107 โครงการถนนดินใหมจากที่นานายสมบูรณ  

ชะดารา  ถงึที่นา   

นายสมร  สุวรรณราช 

เพ่ือใชในการสัญจรไดสะดวก

และถนนไดมาตรฐาน 

ผิวทางกวาง 4

ม. ยาว 500ม.

สูงเฉล่ีย 0.80 

ม.ถนน  ม.5 
 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  5           

108 โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน 

ขนาดใหญ  หมูที่  5 

มีระบบประปาหมูบานผิวดินอยาง

เพียงพอและสะอาดเพ่ือการ 

อุปโภค-บริโภค ถูกสุขลักษะ 

ม.5 500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ํา

ใชรอยละ 100 

มีระบบประปา

หมูบานผิวดิน

อยางเพียงพอ

และสะอาด  

กองชาง 

109 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.5 (เร่ิมจากนายบุญเล้ียง ไชยทิพย ถงึ 

บานนายไพรกิจ จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและเพ่ือ

การสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

120 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  5 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

- - - - มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

110 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.5 (เร่ิมจากนางเสริม อนุไพร ถึง บานนาย

ประจักษ จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและเพ่ือ

การสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

105 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  5 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

111 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.5 (เร่ิมจากนายเชือน อนุไพร ถึง บาน

นางสวรรค จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและเพ่ือ

การสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

120 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  5 

270,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

270,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

270,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

270,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

270,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

112 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.5 (เร่ิมจากบานนายคัมภีร มงคลแกน

ทรายถึงที่บานนายณรงค ยินดีรัมย 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและเพ่ือ

การสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

40 เมตร ความ

หนา 0.15 

ถนนหมูที่  5 

 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

90,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 



 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  5           

113 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.5 (เร่ิมจากนางที พีระสิงห ถึงที่บานนาย

สมบุญ ทาริม 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและเพ่ือ

การสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 90 เมตร 

ความหนา 0.15

ถนนหมูที่  5 

 

205,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

205,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

205,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

205,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

205,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

114 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.5 (เร่ิมจากนายไพรกิจ จอมคําสิงหถึง

บานนางทองสุข จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและเพ่ือ

การสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 25 เมตร 

ความหนา 0.15

ถนนหมูที่  5 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

115 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.5 (เร่ิมจากนายร่ืน ศรีอุดร ถึงบานนาย

ทองสด พวงศรี) 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและเพ่ือ

การสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 120 เมตร 

ความหนา 0.15

ถนนหมูที่  5 
 

270,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

270,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

270,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

270,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

270,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

116 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.5 (เร่ิมจากนางบุญโฮม จอมคําสิงห ถึง ที่

บานนายเทียม มีกําปง 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและเพ่ือ

การสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 55 เมตร 

ความหนา 0.15

ถนนหมูที่  5 
 

140,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

140,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

140,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

140,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

140,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  5           

117 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.5 (เร่ิมจากนายถวิล วรนาม ถงึ บานนาย

ทองมา จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตและเพ่ือ

การสัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

45 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  5 

 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

- - - มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

118 โครงการปรับปรุงผิวถนน หมูที่ 5 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 1764863N,354145E

ถึง พิกัดUTM 1766750N,354488E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิวถนนใหอยู

ในสภาพปกติใชงานไดดีและเพ่ือ

การสัญจรไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

2,000 ม.หนาเฉล่ีย 

0.10 ม. 

หมูที่ 5 

 

220,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

220,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

220,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

220,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

220,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

119 โครงการขยายผิวถนนพรอมลงลูกรัง หมูที่ 

5(เร่ิมจากพิกัดUTM 1765326N,355488E

ถึง พิกัดUTM 1765219N,354312E 

เพ่ือปรับปรุงขยายผิวถนนใหอยูใน

สภาพปกติใชงานไดดีและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขยายผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

1,200 ม.สูงเฉล่ีย 

0.50 ม.ลงลูกรัง

หนาเฉล่ีย 0.10 ม. 

หมูที่ 5 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่  5           

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

120 โครงการขยายผิวถนนพรอมลงลูกรัง หมูที่ 

5(เร่ิมจากพิกัดUTM 1764637N, 

354985Eถึง พิกัดUTM 

1765206N,354981E) 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติ

ใชงานไดดีและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขยายผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

590ม.สูงเฉล่ีย 

0.50 ม.ลงลูกรัง

หนาเฉล่ีย 0.10 ม. 

หมูที่ 5 

 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

121 โครงการขยายผิวถนนพรอมลงลูกรัง หมูที่ 

5(เร่ิมจากพิกัดUTM 1765326N, 

355488Eถึง พิกัดUTM 1765201.) 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติ

ใชงานไดดีและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

2000ม.หนาเฉล่ีย 

0.510 ม.หมูที่ 5 

 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

122 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.แบบฝา

ปด ภายในหมูบาน ม.5 (เร่ิมจากหนาบาน

นายนายบุญเล้ียง ไชยทิพย  ถึง 

ที่ดินนายจํารัส ศรีทอง) 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 

กวาง 0.30 ม.ยาว

150 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.60ม.  

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   

 ขึ้นไป    

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

123 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบ

ฝาปด ภายในหมูบาน ม.5 (เร่ิมจากหนา

บานนายบุญเล้ียง ไชยทิพย ถงึ นางทองสุข 

จอมคําสิงห) 

 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 

กวาง 0.30 ม.ยาว

122 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.60ม.  

 

224,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

224,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

224,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

224,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

224,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   

 ขึ้นไป    

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่  6           

124 โครงการกอสรางถนน คสล.จากคุมเหลา

กาถึงบานโนนเหล่ียมเสนกลางบาน 

 

เพ่ือใชในการสัญจรได

สะดวกและถนนได

มาตรฐาน 

หมูที่ 6 500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

   500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

125 โครงการขยายไหลทาง(เริมจากบานนาย

พรรสันต จอมคําสิงห ถึง เชื่อมตอคุม

เหลากา) 

เพ่ือปรับปรุง/แกไขเพ่ิม

ความกวางของถนน 

หมูที่ 6 

ขนาดความกวาง 

ขางละ  1เมตร รวม

ระยะทาง2.700 เมตร 
 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

126 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.

แบบฝาปดและทอประปารอบหมูบาน 

 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

เกิดปญหาน้ําเนาเสีย 

หมูที่ 6 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถระบาย

น้ําไดรอยละ 90 

โครงการกอสราง

รางระบายน้ําค

สล.แบบฝาปด

และทอประปา

รอบหมูบาน 
 

กองชาง 

127 โครงการตัดถนนดินใหม(เร่ิมจากที่นา 

นางสุนันทา วงคมณี ถงึที่นานาย

แสวงนรชาต)ิ 

 

เพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

หมูที่ 6 

ขนาดความกวาง3 เมตร 

ระยะทาง 1.350 เมตร 

หนาเฉล่ีย   0.10เมตร 
 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

128 โครงการปรับปรุงแกไขผิวถนนลูกรัง 

(เร่ิมจาก แยกทางเขาหลวงปูหนองโดน 

ถึง หนองเหล็ก ) 

เพ่ือแกไขซอมแซมผผิว

ถนนลูกรังใหแข็งแรงและ

ใชงานไดเหมือนเดิม 

        หมูที6่ 

ขนาดความกวาง4 เมตร 

ระยะทาง1.250 เมตร 

หนาเฉล่ีย   0.10เมตร 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่  6           

129 โครงการกอสรางถนนผิวดินเปนลูกรัง 

(เร่ิมจากนา นายบรรลุ ถึงเขตหนอง

แกว) 

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง

และเพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

        หมูที่ 6 

ขนาดความกวาง3 เมตร 

ระยะทาง1.000 เมตร 

หนาเฉล่ีย   0.10เมตร 
 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

130 โครงการปรับปรุง/แกไขระบบประปา

(คุมเหลากา) และ(คุมโนนเหล่ียม) 

เพ่ือใหมีน้ําเพียงพอตอ

การใชอุปโภค-บริโภค 

       หมูที่ 6 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

      ทต. 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ปริมาณน้ําที่

เพียงพอตอการ

ใชงานแตละ

ครัวเรือน 
 

เพ่ือใชในการ

อุปโภคบริโภค

แตละครัวเรือน 

กองชาง 

131 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหลกม.6 (เร่ิมจาก บานนายสุวพงษ

วินทะไชย ถงึ ทางแยกปากทางเขา

บานโนนมวง) 
 

เพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

      หมูที ่ 6 

ขนาดความกวาง3เมตร 

ระยะทาง1.600 เมตร 

550,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

550,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

550,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

550,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

550,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

132 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

รอบหมูบาน 

 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง

สาธารณะใหกับประชาชน 

      หมูที ่ 6 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

      ทต. 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ 

เพ่ือใชในการ

สองสวาง 

กองชาง 

133 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะเพ่ือ

การเกษตร(เร่ิมจากบานอีเมง ถึง 

หนองคู) 

เพ่ือใหประชาชนใชใน

การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรระยะทาง

600 เมตร 

170,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

170,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

170,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

170,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

170,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีไฟฟา

สาธารณะใชใน

การเกษตร 

สามารถมีไฟฟา

ใชการเกษตรได

กวารอยละ 80 

กองชาง 



 

134 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กรอบหมูบาน(คุมเหลากา) 

เพ่ือสรางถนนให

ประชาชนใชสัญจร 

       หมูที่ 6 

ขนาดความกวาง5เมตร 

ระยะทาง2.500 เมตร 

1,370,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,370,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,370,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,370,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,370,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดรับ

มาตรฐานเพ่ิม 

ประชาชนมีถนน

ใชสัญจรไปมาที่

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่  6           

135 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(คุมเหลากา) เร่ิมจากถนนเค

พซีลบานโนนเหล่ียมถึงบานนายตึ๋ง 

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง

และเพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

        หมูที่ 6 

ขนาดความกวาง5เมตร 

ยาว 936เมตร 

หนา 0.15เมตร 

2,500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

136 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.6 (เร่ิมจากบานนายบุญเยี่ยม 

ตะติยะสุนร ถึงบานนางประยูร ตะติ

ยะสุนทร) 

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง

และเพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

        หมูที่ 6 

ขนาดความกวาง4เมตร 

ยาว 1,045เมตร 

หนา 0.15เมตร 
 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

137 โครงการกอสรางถนนดินบาน      

โนนเหล่ียม 

 

เพ่ือกอสรางถนนดินและ

เพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

        หมูที่ 6 

ขนาดความกวาง4เมตร 

ยาว 1,045เมตร 

หนา 0.15เมตร 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

113800,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

138 โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญมาก 

 

มีระบบประปาหมูบานผิว

ดินอยางเพียงพอ 

       หมูที่ 6 400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีระบบประปา

หมูบานผิวดิน

อยางเพียงพอ 

ประปาหมูบาน

ผิวดินอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

139 โครงการซอมสรางถนนลาดยางสาย

แยกทางหลวงหมายเลข  215 – 

 บานโนนเหล่ียม (คุมเหลากา ) 

หมูที่  6 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

ทางหลวงหมายเลข  

215 – บานโนนเหล่ียม 

(คุมเหลากา ) 

หมูที่  6 

4,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

4,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

4,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

4,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

4,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  1 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่  6           

139 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.6 (เร่ิมจากบานนางสุคนธ จอมคําสิงห 

ถึงนางอรุณ วรรณญาต ิ

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

105 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  6 

240,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

240,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

240,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

240,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

240,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีถนน

สําหรับคมนาคม

ไดอยางสะดวก  

รอยละ 90    

ขึ้นไป    

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไป

มาสะดวกและลด

อุบัติเหตุ 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

140 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.6 (เร่ิมจากบานนายสนิท วินทะไชย ถึงที่

บานนายเทศ จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 

75 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  6 

 

110,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

110,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

110,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

110,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

110,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีถนน

สําหรับคมนาคม

ไดอยางสะดวก  

รอยละ 90    

ขึ้นไป 

 

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไป

มาสะดวกและลด

อุบัติเหตุ 

กองชาง 

141 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.6 (เร่ิมจากบานนายสนิท วินทะไชย ถึง

บานนางหนูจันทร ศิริยา) 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

 

กวาง 4 เมตร ยาว 

210 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  6 

 

480,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

480,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

480,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

480,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

480,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

 

กองชาง 

142 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.6 (เร่ิมจากบานนายสมร ศิริเวช ถึง นาง

วิไลพรรณ แกวอามาตย 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

190เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  6 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

430,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่  6           

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

143 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.6 (เร่ิมจากที่บานนายอดุลย มาหลี ถงึที่

บานนางธิตาภร จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

930 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  6 

2,100,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,100,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,100,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,100,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,100,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

 

กองชาง 

144 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.6 (เร่ิมจากบานนายเลิศ วินทะไชย ถึง

บานนายสมพร จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

260 เมตร ความ

หนา 0.15 ถนน 

หมูที่  6 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

145 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.6 (เร่ิมจากบานนายเขียน คําปุญมา ถงึ

บานนายคัมภีร จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

255 เมตร ความ

หนา 0.15 ถนน 

หมูที่  6 

580,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

580,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

580,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

580,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

580,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

146 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.6 (เร่ิมจากที่บานนายบุญเยี่ยม ตะติยะ

สุนทร ถึงบานนายประยูร ชดิกลา 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

555 เมตร ความ

หนา 0.15 ถนน 

หมูที่  6 

1,250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

147 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.6 (เร่ิมจากที่บานนายบุญเยี่ยม ตะติยะ

สุนทร ถึงบานนางนง คําสี 

 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

330 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่ 6 

 

750,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

750,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

750,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

750,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

750,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่  6           



 

148 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.6 (เร่ิมจากบานนายประยูร 

พาดฤทธิ์ ถงึบานนายประยูร ชดิกลา 

 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

240 เมตร ความ

หนา 0.15ถนนหมู

ที่  6 
 

550,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

550,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

550,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

550,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

550,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

149 โครงการขยายผิวถนนพรอมลงลูกรัง 

หมูที่ 6(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1765656N,355815Eถึง พิกัดUTM 

1764853N,356383E 

เพ่ือปรับปรุงขยายผิวถนนให

อยูในสภาพปกติใชงานไดดี

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

ขยายผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

1,350 ม.สูงเฉล่ีย 

0.50 ม .ลงลูกรัง

หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

หมูที่ 6 
 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

150 โครงการปรับปรุงผิวถนนลงลูกรัง  

หมูที่ 6(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1764851N,356384Eถึง พิกัดUTM 

1764665N,356374E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติใช

งานไดดีและเพ่ือการสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

190 ม.หนาเฉล่ีย 

0.10 ม.หมูที่ 6 
 

220,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

220,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

220,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

220,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

220,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

151 โครงการปรับปรุงผิวถนนลงลูกรัง 

 หมูที่ 6 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1764950N,356766Eถึง พิกัดUTM 

1765908N,357221E 

 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติใช

งานไดดีและเพ่ือการสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 

1,600 ม.หนาเฉล่ีย 

0.10 ม.หมูที่ 6 

 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

152 กอสรางถนนคอนกรีตจาก

ถนนลาดยางเสนจากคุมเหลากา   

โนนเหล่ียมไปถึงลาดยางไปหนองแวง

บานคอ 

 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

หมูที่  6 
 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

 
   

 

 

 



 

 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่  6           

153 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.6จากถนนลาดยางเสนจากคุมเหลากา

โนนเหล่ียมไปบานนายบุญ จอมคําสิงหถึง

บานนายเชียน คําบุญมา 

 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

หมูที่  6 200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

 

กองชาง 

154 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิมบานนายสมพร  จอมคําสิงห ถึงแยก

บานนายเลิศ  วินทะไชย 

 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

หมูที่  6 300,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

 

กองชาง 

155 

 

 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากแยกบานนายประยุท พาดฤทธิ์ ถึงบาน

นายหาญ  คดิกลา 

 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

หมูที่  6 200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

 

กองชาง 

156 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบานนายหาญ คิดกลา ถึงบานนายทอง

พูน  จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

หมูที่  6 300,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

 

กองชาง 



 

157 

 

 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากคอนกรีตเดิมบานนายบุญเยี่ยม ตพติ

ยะสุนทร ถึงบานนายทองพูน  จอมคําสิงห 

 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

หมูที่  6 200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

 

กองชาง 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่  7           

152 โครงการขยายเขตระบบประปา 

(เร่ิมจากโรงเรียนสหสามัคคี ถึง 

ทางแยกบานโนนมวง ) 
 

ใหประชาชนมีน้ําไว

ใชในครัวเรือน 

หมูที่ 7 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีระบบน้ําประปาที่

มาตรฐานเพ่ืมขึ้น 

ประชาชนใน

พ้ืนที่มีน้ําไวใช

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

153 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กม.7 (เร่ิมจากบานนายสุข 

สุไชยสงค ถึง บานนางทองสุข  วิน

ทะไชย ) 
 

เพ่ือสรางถนนให

ประชาชนใชสัญจร 

หมูที่ 7 

ขนาดความกวาง4เมตร 

ระยะทาง 60 เมตร 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนไดใช

ถนนสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

154 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.

แบบฝาปดและทอประปารอบ

หมูบาน 

 

 

เพ่ือแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสียออกจากหมูบาน

และชุมชน 

หมูที่ 7 

กอสรางรางระบายน้ําค

สล.แบบฝาปดและทอ

ประปารอบ ยาวรวม 

2.600 กม. 
 

720,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

720,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

720,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

720,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

720,000 

(งบประมาณ)

ทต. 

สามารถระบายน้ําได

รอยละ 90 

โครงการกอสราง

รางระบายน้ําค

สล.แบบฝาปด

และทอประปา

รอบหมูบาน 

กองชาง 

155 โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟา

สาธารณะสองสวางรอบหมูบาน 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง

สาธารณะใหกับ

ประชาชน 
 

หมูที่ 7 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีไฟฟาสาธารณะสอง

สวางรอบหมูบาน 

เพ่ือใชในการ

สองสวาง 

กองชาง 

156 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเปน

ถนนคนกรีตเสริมเหล็ก(เร่ิมจากเสน

ขางวันบานอีเมง ถึง ถนนดอนปู

ตา ) 

เพ่ือสรางถนนให

ประชาชนใชสัญจร 

หมูที่ 7 

ขนาดความกวาง3เมตร 

ระยะทาง 1.450เมตร 

หนาเฉล่ีย   0.10เมตร 
 

500,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ดมาตรฐาน

เพ่ิมมขึ้น 

ประชาชนไดใช

ถนนสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่  7           

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

157 โครงการปรับปรุงขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 

เพ่ือขยายพ้ืนถนนให

กวางขึ้น 

หมูที่ 7 

ขนาดความกวางขางละ   

1เมตรรวมระยะทาง

970 เมตร 

120,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

120,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ไวใชงาน

สัญจรไปมาได

สะดวก 

ประชาชนใชสัญจรไป

มาสะดวกและ

กวางขวางขึ้น 

กองชาง 

158 โครงการรับปรุงและซอมแซม

ขยายเพ่ิมเติมหอกระจายขาว

ประจําหมูบาน 

เพ่ือใชเสียงตามสาย

ภายในหมูบาน 

หมูที่ 7 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีหอกระจายเสียง

ที่ไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับการ

ส่ือสารที่ชัดเจนขึ้น 

กองชาง 

159 โครงการปรับปรุงระบบ

น้ําประปาภายในหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

ใชอยางเพียงพอ 

หมูที่ 7 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีน้ําสะอาดไวใชสย

ในครัวเรือน 

ประชาชนใชน้ําไว

อุปโภค-บริโภคทุก

ครัวเรือน 

กองชาง 

160 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนนดินใหเปน

คอนกรีตเสริมเหล็ก(เร่ิมจากเสน

บานโนนมวง ถึง ลงที่นา นายเมฆ 

อนุไพร และถึงที่นา นายสํารอง 

จอมคําสิงห) 

 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กไว

สัญจร 

หมูที่ 7 

ขนาดความกวาง4 เมตร 

ระยะทาง650 เมตร 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน สะดวก 

ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดใชสัญจร

ไปมาสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองชาง 

 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

  

    งบประมาณและที่ผานมา 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๒ 



 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
 

โครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่ 7           

161 โครงการยกระดับถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.7 (เร่ิมจากนายเตา

ถึงบานคุณจิรพัฒน  พาดฤทธิ์) 

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร  

ยาว 155 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน ม. 7 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวกถนน

ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

162 โครงการขยายไหลทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กม.7(เร่ิมจาก

นางสําเภาศรีทองถงึบานนายรุง

ศรีทอง) 

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

ขางละ 1 เมตร  

ยาว  189เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน ม. 7 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวกถนน

ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

163 โครงการปรับปรุงผิวถนนดินเพ่ือ

การเกษตร ม.7 (เร่ิมจากนาย

เฉลียว  วรนามถึงนายบรรจง  

กลาแข็ง) 

ไดมีถนนใชในการ

สัญจรไปมาสะดวก 

กวาง4.00 ม.  

ยาว 155ม.ลูกรัง

หนา 0.10    

 ถนนหมูที่  7 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวกถนน

ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

 

164 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.7 (เร่ิมจากบานนาย

บุญสุข สุชัยสงค ถึงบานนางทอง

ใบ ศรีทอง 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตและเพ่ือ

การสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

115 เมตร ความ

หนา 0.15 ถนน 

หมูที่  7 

260,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

260,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

260,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

260,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

260,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น   

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวกถนน

ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

  

    งบประมาณและที่ผานมา 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  



 

 

 

 หมูที่ 7           

165 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 

(เร่ิมจากที่บานนางละออง

ดาว กลากํา ถึงที่บานนาย

อนัน แหลงสะทาน 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

195 เมตร ความ

หนา 0.15 ถนน หมู

ที่  7 

450,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

450,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

450,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

450,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

450,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น   

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

166 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคสล.แบบฝาปด 

ภายในหมูบาน ม.7 (เร่ิม

จากบานนางสําเภา ศรีทอง 

ถึง นายสุนทร วินทะไชย 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสียออกจาก

หมูบานและชุมชน 

กวาง 0.30 ม.ยาว 

175 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.60ม.  

 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ํา ลด

ปญหาน้ําทวมขัง  

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

167 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 

(เร่ิมจากที่บานนายทองใส 

วินทะไชย ถงึที่บานนาย

เศษฐตา ทิศรี 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

110 เมตร ความ

หนา 0.15 ถนน หมู

ที่  7 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น   

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

168 โครงการปรับปรุงผิวถนน

เพ่ือการเกษตร หมูที่ 7 

(เร่ิมพิกัด 

UTM1764755N,358650E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติ ใช

งานไดดีและเพ่ือการสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจร 

กวาง 3 ม. ยาว 

150 ม. หนาเฉล่ีย 

0.10 ม. หมูที่ 7 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

169 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล.แบบฝาปด 

ภายในหมูบาน ม.7(เร่ิม

จากบานนายเตา จันทนาม 

ถึง บานนายธีระพัฒน พาด

ฤทธิ ์

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสียออกจาก

หมูบานและชุมชน 

กวาง 0.30 ม 

ยาว 142 ม. 

ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. 

284,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

284,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

284,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

284,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

284,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ํา ลด

ปญหาน้ําทวมขัง  

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 



 

 

 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

  

 

  งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่ 8           

170 โครงการปรับปรุง/แกไขระบบ

น้ําประปา ม.8 

เพ่ือใหมีน้ําเพียงพอ

ตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

หมูที่ 8 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดสําหรับใช

อุปโภคบริโภค 

ประชาชนใชน้ํา

สะอาดถูก

สุขลักษณะ 

กองชาง 

171 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคสล.แบบฝาปด ภายใน

หมูบาน ม.8 รอบหมูบาน 

เพ่ือแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังและระบาย

น้ําเสียออกจาก

หมูบานและชุมชน 

กอสรางรางระบาย

น้ําคสล.แบบฝาปด 

ภายในหมูบาน ม.8 

รอบหมูบานระยะทาง 

1.95 กิโลเมตร 

540,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

540,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

540,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

540,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

540,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   ขึ้น

ไป 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

172 โครงการขยายเขตไฟฟาสองส

วางสาธารณะรอบหมูบาน 

เพ่ือแกไขปญหา

ไฟฟาสองสวางไม

เพียงพอ 

หมูที่ 8 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางที่

เพียงพอตอ 

การดํารงชีวิต 

ประชาชนมีความ

สะดวกสบายมีไฟ

สองสวาง 

กองชาง 

173 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพ่ือจัดหาแหลงน้ํา

เพ่ิมเติม 

ขุดเจาะบอบาดาลหมู 

8 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มแีหไลงน้ํา

สาธารณูปโภค

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดใชเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 



 

174 โครงการปรับปรุงถนนผิวดิน

เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เร่ิม

จากบานนายสีดา ถึง บานนาย

สังวาล วินทะไชย) 

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

หมูที่ 8 

ขนาดความกวาง4ม. 

ระยะทาง250 เมตร 

120,000(งบประ

มาณ) 

ทต. 

120,000(งบป

ระมาณ) 

ทต. 

120,000(งบป

ระมาณ) 

ทต. 

120,000(งบประ

มาณ) 

ทต. 

120,000(งบประ

มาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

175 โครงการปรับปรุงถนนผิวดิน

เปนถนนลูกรัง (เร่ิมจากบาน

นายทองใส ถึงที่นา นายบรรจง 

กลาแข็ง) 

เพ่ือกอสรางถนน

ลูกรังและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

ม.8 

ขนาดความกวาง3

เมตร 

ระยะทาง230 เมตร 

หนาเฉล่ีย   0.10

เมตร 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

176 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือใช

ในการเกษตร 

จุดที่1.เร่ิมจากเสนบานพอสุ

ชาติ ถึงที่นา นางบรรเททาจิตร 

วินทะไชย) 

จุดที่2 เร่ิมจากวัด ถึง ที่นา พอ

บุญมี ทพนัช) 

เพ่ือขยายไฟฟา

สาธารณะใชใน

การเกษตร 

      หมูที ่8 300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีไฟฟา

สาธารณะใชใน

การเกษตร 

สามารถมีไฟฟา

การเกษตรไดกวา

รอยละ 80 

กองชาง 

177 โครงการกอสรางถนนดินม.8     

(เร่ิมจากที่นานางสนมสุไชยสงค

ถึงที่นานายบุญมีทิพมาศ ) 

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง 5

เมตร ยาว 96 เมตร 

สูง  1เมตร 

ถนน ม. 8 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

        ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

        ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

178 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.8 (เร่ิมจากบาน

นางสนม ดวงประทุม ถึงที่บาน

นายบุญโฮม ปญญาศรี 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตและเพ่ือ

การสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 

195 เมตร ความหนา 

0.15 ถนน หมูที่  8 

 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

280,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

179 โครงการซอมแซมผิวถนนลูกรัง     

ม.8(เร่ิมจากบานนายทองวินทะ

ไชยถึงที่นานายโสวัฒน ศรีทอง) 
 

ไดมีถนนใชในการ

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว245 ม. 

ถนน ม.8 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 



 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

  

 

  งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่ 8           

180 โครงการซอมแซมผิวถนนลูกรัง  

ม.8 (เร่ิมจากวัดวิเศษไพสน ถึง

ที่นานายสงา นามกันยา) 

 

ไดมีถนนใชในการ

สัญจรไปมา 

กวาง 4ม. 

ยาว 859 ม. 

ถนน ม.8 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

181 โครงการซอมแซมผิวถนนลูกรัง

ม.8(เร่ิมจากบานนางสัมพันธ    

วินทะไชย  ถงึคลองอีสานเขียว) 

 

ไดมีถนนใชในการ

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก 

กวาง 4ม. 

ยาว 713 ม. 

ถนน  ม.8 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

182 โครงการถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก   ม. 8 (เร่ิมจากหนาวัด

วิเศษไพสน ถึงศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเกา) 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 3 เมตร 

ยาว 171 เมตร 

ความหนา 0.15 

ถนนหมูที่ 8 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 



 

   

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

183 โครงการขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟาแรงต่ํา ม.8 

(เร่ิมจากบานนายชูชาติถึง

บานนางสัมพันธ) 

เพ่ือขยายเขตไฟฟา

สาธารณะและไฟฟาแรง

ต่ําในเขตตาํบลและ

เพ่ือใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 
 

ยาว100 เมตร  

เสา 3 ตน  

หมูที่  8 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอย

ละ 100 

ประชาชน

ไดรับบริการ

ดานไฟฟา

อยางทั่วถงึทุก

ครัวเรือน 

กองชาง 

184 โครงการปรับปรุงผิวถนน

เพ่ือการเกษตร หมูที่ 8 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1765276N,359677Eถึง 

พิกัดUTM 

1764709N,359600E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม

ผิวถนนใหอยูในสภาพ

ปกติใชงานไดดีและเพ่ือ

การสัญจรไปมาได

สะดวก 

ลงลูกรังผิว

จราจรกวาง 3.ม. 

ยาว 580 ม.หนา

เฉล่ีย 0.10 ม 

.หมูที่ 8 

65,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

65,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

65,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

65,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

65,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

185 โครงการปรับปรุงผิวถนน

เพ่ือการเกษตร หมูที่ 8 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1765321N,359990Eถึง 

พิกัดUTM 

1766035N,360310E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม

ผิวถนนใหอยูในสภาพ

ปกติใชงานไดดีและเพ่ือ

การสัญจรไปมาได

สะดวก 

ลงลูกรังผิว

จราจรกวาง 3.ม. 

ยาว 1,000 ม.

หนาเฉล่ีย 0.10 

ม.หมูที่ 8 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

186 โครงการกอสรางถนนดิน

เพ่ือการเกษตร หมูที่ 8 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1765657N,360049Eถึง 

พิกัดUTM 

เพ่ือใหมถีนนสัญจรไป

มาและเพ่ือการเกษตร

ไดสะดวก 

กอสรางถนนดิน

ผิวกวาง 4.ม. 

ยาว 205 ม.สูง

เฉล่ีย 0.50 ม.

พรอมลงลูกรังผิว

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

  

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

 หมูที่ 9           

187 โครงการขุดรอระบาย

น้ําพรอมขยายไหลทาง

รอบหมูบาน 

เพ่ือแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

หมูที่ 9 200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถระบายน้ํา

ไดรอยละ 90และมี

ถนนที่ไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

ระบายน้ําเสียและ

ใชสัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 
 

กองชาง 

188 โครงการการปรับปรุง/

เพ่ิมเติมไฟฟาสาธารณะ

สองสวางรอบหมูบาน 

(เร่ิมจากดอนปูตา ถึง 

หมูบานตลอดเสนทาง) 
 

เพ่ือใชสองสวางยาม

วิกาล 

หมูที่ 9 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีไฟฟา

แสงสวางเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดใช

ไฟฟาสองสวางยาม

วิกาล 

กองชาง 

189 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนดินเปน

คอนกรีตเสริมเหล็กม.9  

(เร่ิมจากบานนายหนู

เดิน ศรีทอง ถึง 

เชื่อมตอบานซง) 
 

เพ่ือปปรับปรุงถนน

ดินเปฦนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไป

มาไดสะดวก 

หมูที่ 9 

ขนาดความกวาง4ม. 

ระยะทาง1.340 เมตร 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

600,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนใชสัญจร

ไปมาไดสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

190 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนดินเปน

คอนกรีตเสริมเหล็กม.9 

(จากบานนายสุพัฒน 

ถึง ที่นา นายประดิษฐ 

วินทะไชย) 

 

เพ่ือปปรับปรุงถนน

ดินเปฦนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไป

มาไดสะดวก 

หมูที่ 9 

ขนาดความกวาง3ม. 

ระยะทาง1.000 เมตร 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนใชสัญจร

ไปมาไดสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 



 

191 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมถนนดินเปน

คอนกรีตเสริมเหล็กม.9 

(เร่ิมจากบานนายหนู

เดิน วินทะไชย ถึง ทาง

ไปหนองฮวก และที่นา

นายหนู วินทะไชย) 

เพ่ือปปรับปรุงถนน

ดินเปฦนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไป

มาไดสะดวก 

หมูที่ 9 

ขนาดความกวาง 

3เมตร 

ระยะทาง 

710 เมตร 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนใชสัญจร

ไปมาไดสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

192 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพ่ือการเกษตร 

จุดที่1 โดรมที่4 

จุดที่2 โดรม5 

จุดที่3 โดรม6 

จุดที่4 เสนหลังวัด ถงึ

ประปาหมูบาน) 
 

เพ่ือเพ่ิมไฟฟา

สาธารณะใน

การเกษตร 

หมูที่ 9 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีไฟฟาสาธารณะ

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนใชไฟฟา

สาธารณะในการทํา

เกษตรกรรม 

กองชาง 

193 โครงการปรับปรุงถนน

ดินเปนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

(ระหวางบานนางราตรี  

แสนโคตร ถงึบานนางสี

ดา ดวงประทุม) 

เพ่ือปรับปรุงผิวดิน

กอสรางเปนคอนกรีต

ใหประชาชนคมนาคม 

หมูที่ 9 

ขนาดความกวาง 

2.70เมตร 

ระยะทาง 

850เมตร 

 

260,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

260,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

260,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

260,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

260,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดใช

ถนนสัญจรไปมา

สะดวกและรวดเร็ว 

กองชาง 

194 โครงการปรับปรุงแกไข

ขยายไหลทางรอบ

หมูบาน 

เพ่ือใหมีพ้ืนที่สัญจร

กวางขึ้น 

หมูที่9 

ขนาดความกวาง 

ขางละ1เมตรรวม

ระยะทาง 3.130เมตร 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

250,000 

(งบประมณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการ

สัญจร 

ประชาชนไดใช

สัญจรไปมาสะดวก

และรวดเร็ว 

 

กองชาง 

195 โครงการปรับปรุงถนน

เพ่ือการเกษตร ม.9 

(เร่ิมจากถนนบานปา

ยางดูนอยไปหนองฮวก) 

เพ่ือปรับปรุงผิวทาง

ลูกรังเพ่ือการเกษตร

และเพ่ือการสัญจรไป

มาไดสะดวก 

หมูที่9 

ขนาดความกวาง 

3ม. สูง 010 ม. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการ

สัญจร 

ประชาชนไดใช

สัญจรไปมาสะดวก

และรวดเร็ว 

 

กองชาง 

196 โครงการกอสรางถนน

ดินใหมทางทิศเหนือ

หมูบานถึงทางเขาเมรุ 

หมูที่  9  

ไดมีถนนใชในการ

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก 

ผิวทางกวาง 4 ม. 

ยาว 300ม.สูงเฉล่ีย 

0.60 ม.ถนน  ม.9 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 



 

197 โครงการขยายไหลทาง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบาน  

ม.9 

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวกและลด

อุบัติเหตุ 

ขางละ  1เมตร  

ยาว 343 เมตร  

หนา   0.15เมตร 

ถนน ม.9 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

350,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

198 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 

(เร่ิมจากบานนายบุญสา 

วินทะไชย ถงึบานนาง

มะนิดา ชนะชัย 

 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 

80 เมตร ความหนา 

0.15ถนน 

หมูที่  9 

 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

 

 2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

199 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.9 (เร่ิมจากบาน

นางเกสร ศรีอุดร ถึงบานนาง

บรร จอมคําสิงห 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 380 

เมตร ความหนา 0.15

ถนน 

หมูที่  9 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

200 โครงการปรับปรุงผิวถนนเพ่ือ

การเกษตร หมูที่ 9(เร่ิมจาก

พิกัดUTM 

31765067N,60532Eถึง พิกัด

UTM 1764614N,360459E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติใช

งานไดดีและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 

3.ม. ยาว 460 ม.หนา

เฉล่ีย 0.10 ม.หมูที่ 9 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

201 โครงการปรับปรุงผิวถนนเพ่ือ

การเกษตร หมูที่ 9 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1765288N,360857Eถึง พิกัด

UTM 1765937N, 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติใช

งานไดดีและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 

3.ม. ยาว 1,000 ม.หนา

เฉล่ีย 0.10 ม.หมูที่ 9 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

202 โครงการปรับปรุงผิวถนนเพ่ือ

การเกษตร หมูที่ 9 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1765159N,360446Eถึง พิกัด

UTM 1764906N,360062E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนนใหอยูในสภาพปกติใช

งานไดดีและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 

3.ม. ยาว 500 ม.หนา

เฉล่ีย 0.10 ม.หมูที่ 9 

55,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

55,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

55,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

55,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

55,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

           

 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

203 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ลงลูกรังผิวจราจร 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 มีถนนที่ได เพ่ือใชในการสัญจร กองชาง 

 2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 



 

เพ่ือการเกษตร หมูที่ 9 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1765104N,360726Eถึง 

พิกัดUTM 1764822N, 

ผิวถนนใหอยูในสภาพ

ปกติใชงานไดดีและเพ่ือ

การสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง 3.ม. ยาว 700 

ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

หมูที่ 9 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

204 โครงการขุดรอระบายน้ํา

พรอมวางทอระบายน้ํา

ภายในหมูบาน ม.9 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสีย

ออกจากหมูบานและ

ชุมชน 

กวาง 0.40 ม.ยาว 

2,700 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.50ม.  

 

45,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

45,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

45,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

45,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

45,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรอง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90    

ประชาชนมีรอง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

205 โครงการปรับปรุงผิวถนน

เพ่ือการเกษตร หมูที่ 9 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1764950N,360518Eถึง 

พิกัดUTM 

1764582N,360886E 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม

ผิวถนนใหอยูในสภาพ

ปกติใชงานไดดีและเพ่ือ

การสัญจรไปมาได

สะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจร

กวาง 3.ม. ยาว 600 

ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

หมูที่ 9 

65,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

65,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

65,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

65,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

65,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

206 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคสล.แบบฝาปด ภายใน

หมูบาน ม.9 (เร่ิมจากหนา

บานนายทองใบ ชัยภูมิ  ถึง 

บานนางฐิตินันท วินทะไชย 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสีย

ออกจากหมูบานและ

ชุมชน 

กวาง 0.30 ม.ยาว 

344 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.60ม.  

 

688,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

688,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

688,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

688,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

688,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง  

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

 

 

  

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

            

207 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.

แบบฝาปด ภายในหมูบาน ม.9 

(เร่ิมจากหนาบานนายทองใบ 

ชัยภูมิ  ถึง บานนางมะนิดา ชนะชัย 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 

กวาง 0.30 ม.ยาว 

330 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.60ม.  

 

660,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

660,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

660,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

660,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

660,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   ขึ้นไป   

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

208 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.

แบบฝาปด ภายในหมูบาน ม.9 

(เร่ิมจากบานนายสําลี ซงโนนรัง ถึง 

บานนายคํามูล ศรีอุดร 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 

กวาง 0.30 ม.ยาว

344 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.60ม.  

 

688,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

688,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

688,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

688,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

688,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90    

ขึ้นไป    

ประชาชนมีราง

ระบายน้ําเสียได

อยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  10           

209 โครงการปรับปรุงถนนเร่ิมจาก

ทางหลวงหมายเลข215 ถงึ

บานนางมาลัย สรางโศรก 

เพ่ือปรับปรุงขยายผิวถนน

และกอสรางรางระบายน้ํา 

หมูที่10 

กวาง1.5 เมตร 

ระยะทาง524เมตร 

รางระบายน้ํากวาง 

0.50ม. ยาว 524 ม. 

2,300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนไดมาตรฐาน

และมีรางระบาย

น้ําไหลสะดวกถูก

หลักอนามัย 

ประชาชนไดใช

ถนนสัญจรไปมา 

กองชาง 

210 โครงการปรับปรุงผิวถนน

คอนกรีตม.10 (เร่ิมจากบาน

นางมาลัย สรางโศรก ถึง บาน

นาเชื่อม  แสนอุน) 

เพ่ือแกไขผิวถนนใหใหม

แข็งแรงสามารถใชสัญจรไป

มาได 

หมูที่10 

ขนาความกวาง4เมตร 

ระยะทาง 96 เมตร 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิม 

ประชาชนใชถนน

ในการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กองชาง 

211 โครงการปรับปรุงแกไขรอง

ระบายน้ํารอบหมูบาน 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังใน

หมูบาน 

หมูที่10 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถระบายน้ํา

ไดรอยละ 90 

ระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานไมให

น้ําทวมขังเนาเสีย

เกิดความรําคาญ 

กองชาง 

212 โครงการปรับปรุงแกไขระบบ

ประปาภายในหมูบาน 

เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมกําลังการ

ผลิตน้ําประปาใหเพียงพอ 

หมูที่10 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ําใช

รอยละ 100 

ประชาชนมีน้ําไว

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ 
 

กองชาง. 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

213 โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะสองสวาง 

(เร่ิมจาก บานนายดาวเรือง 

เดชวุธ ถึง ที่นา นางคาํตันนน

พิทักษ ) 

เพ่ือใหมีไฟฟาสาธารณะสอง

สวาง 

หมูที่10 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถมีไฟฟา

สาธารณะไดกวา

รอยละ 70 

มีไฟฟาสองสวางใช กองชาง 

 

 

 2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  10           

214 โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะสองสวาง 

(เร่ิมจากบานนายเจน แสนอุน 

ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข

215 ) 

เพ่ือใหมีไฟฟาสาธารณะ

สองสวาง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

สองสวาง 

(เร่ิมจากบานนายเจน 

แสนอุน ถึง ถนนทาง

หลวงหมายเลข215 ) 

ระยะทาง 130 เมตร 

 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถมีไฟฟา

สาธารณะไดกวา

รอยละ 70 

มีไฟฟาสองสวางใช กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

215 โครงการปรับปรุงและซอมแซม

หนองสิมเพ่ือเปนแหลง

ทองเที่ยว 

เพ่ือใชเปนแหลงทองเที่ยว

เพ่ิมรายไดใหประชาชน 

 

ปรับปรุงและซอมแซม

หนองสิมเพ่ือเปนแหลง

ทองเที่ยว 

 

620,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

620,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

620,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

620,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

620,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมจากแหลง

ทองเที่ยว 

ประชาชนสามารถ

หารายไดเสริมจาก

แหลงทองเที่ยว 

กองชาง 

216 โครงการปรับปรุงถนนผิวดินให

เปนถนนลูกรัง 

(เร่ิมจากบานนายนที  นน

พิทักษ ถึง ที่นา นางคําตัน 

นนทพิทักษ 
 

ปรับปรุงผิวถนนดินเปน

ลูกรังใชสัญจร 

 

       หมูที่ 10 

ขนาความกวาง3.5เมตร 

ระยะทางเมตร 250 เมตร 

หนาเฉล่ีย   0.10เมตร 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิม 

ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาได

สะดวกและรวดเร็ว 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  10           

แบบ ผ. ๐๒ 



 

217 โครงการขยายไหลทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 

ม.10 

เพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวกลดอุบัติเหต ุ

กวาง 1 เมตร ยาว 

150เมตร หนา 

0.15 เมตร ถนน

หมูที่ 10 

 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

        ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

        ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

218 โครงการยกระดับหรือขยายไหล

ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมูบาน ม.10 

เพ่ือการสัญจรไปมาได

สะดวก ลดอุบัติเหตุและ

แกไขปญหาน้ําทวมผิว

ถนน 

กวาง 4 เมตร ยาว 

420 เมตร หนา 

0.15 เมตร ถนน

หมูที่ 10 

 

850,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

850,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

850,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

850,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

850,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

219 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.10 (เร่ิมจากบานนาง

มะลัย สรางโศก ถงึ บานนาง

ดาวเรือง เดชวธุ 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

และเพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กวาง 4  เมตร ยาว 

30 เมตร ความ

หนา 0.15 ถนน 

หมูที่  10 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น    

เพ่ือใชในการสัญจร

สะดวกถนนได

มาตรฐาน 

กองชาง 

220 โครงการกอสรางถนนดินพรอมวาง

ทอระบายน้ํา(ทางเขาหนองสิม 

สาธารณะประโยชน ม.10 ) 

1.เพ่ือใหมีทางเขาหนอง

น้ําสาธารณะประโยชน 

2.เพ่ือใหมีทางระบายน้ํา

ออกจากหนองน้ํา 

ผิวทางกวาง3.00 

ม. ยาว 253 ม.

พรอมวางทอ

ระบายน้ําถนน  ม.

10 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก  รอย

ละ 70   

ขึ้นไป    

ไดมีถนนใชในการ

สัญจรสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

 หมูที่  10           

221 โครงการกอสรางถนนดินเพ่ือการเกษตร 

หมูที่ 10 

(เร่ิมจากพิกัดUTM 

1766774N,358138Eถึง พิกัดUTM 

1766739N,357918E 

เพ่ือใหมถีนนสัญจรไปมา

และเพ่ือการเกษตรได

สะดวก 

กอสรางถนนดินผิว

กวาง 4.ม. ยาว 245 

ม.สูงเฉล่ีย 0.50 ม.

พรอมลงลูกรังผิวถนน 

 หมูที่ 10 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

222 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.10-ม.3 เชื่อมหมูบาน 

(เร่ิมจากบานโนนตาล-สามแยกบานโนน

มวง) 

 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตและเพ่ือการ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

กวาง 4  เมตร ยาว  

768เมตร ความหนา 

0.15 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีถนนที่ได

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใชในการ

สัญจรสะดวก

ถนนไดมาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

223 โครงการกอสรางปรับปรุง

และซอมแซมรองระบายน้ํา

รอบหมูบานทุกหมูบานใน

ตําบล 

 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสีย

ออกจากหมูบานและ

ชุมชน 

หมูที่ 1-10  1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรองระบาย

น้ําเสียไดอยางสะดวก 

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   ขึ้นไป    

ประชาชนมีรองระบายน้ํา

เสียไดอยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

224 โครงการขุดรอระบายน้ํา

พรอมวางทอระบายน้ํา

ภายในหมูบาน ม.3 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสีย

ออกจากหมูบานและ

ชุมชน 

กวาง 0.40 ม.

ยาว1,600 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.50ม.  

 

27,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

27,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

27,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

27,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

27,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรองระบาย

น้ําเสียไดอยางสะดวก 

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   ขึ้นไป    

ประชาชนมีรองระบายน้ํา

เสียไดอยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

225 โครงการขุดรอระบายน้ํา

พรอมวางทอระบายน้ํา

ภายในหมูบาน ม.4 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสีย

ออกจากหมูบานและ

ชุมชน 

กวาง 0.40 ม.

ยาว 1,200 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.50ม.  

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรองระบาย

น้ําเสียไดอยางสะดวก 

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   ขึ้นไป    

ประชาชนมีรองระบายน้ํา

เสียไดอยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

226 โครงการขุดรอระบายน้ํา

พรอมวางทอระบายน้ํา

ภายในหมูบาน ม.5 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสีย

ออกจากหมูบานและ

ชุมชน 

กวาง 0.40 ม.

ยาว 1,800 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.50ม.  

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรองระบาย

น้ําเสียไดอยางสะดวก 

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   ขึ้นไป    

ประชาชนมีรองระบายน้ํา

เสียไดอยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

227 โครงการขุดรอระบายน้ํา

พรอมวางทอระบายน้ํา

ภายในหมูบาน ม.6 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสีย

ออกจากหมูบานและ

ชุมชน 

กวาง 0.40 ม.

ยาว1,500 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.50ม.  

 

25,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

25,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

25,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

25,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

25,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรองระบาย

น้ําเสียไดอยางสะดวก 

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   ขึ้นไป    

ประชาชนมีรองระบายน้ํา

เสียไดอยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

228 โครงการขุดรอระบายน้ํา

พรอมวางทอระบายน้ํา

ภายในหมูบาน ม.7 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและระบายน้ําเสีย

ออกจากหมูบานและ

ชุมชน 

กวาง 0.40 ม.

ยาว 800 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.50ม.  

 

15,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

15,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

15,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

15,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

15,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรองระบาย

น้ําเสียไดอยางสะดวก 

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

รอยละ 90   ขึ้นไป    

ประชาชนมีรองระบายน้ํา

เสียไดอยางสะดวก ลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

 



 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

229 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

และซอมแซมรองระบายน้ํา

และวางทอระบายน้ํารอบ

หมูบาน  

เพ่ือมีรางระบายน้ํา   

สามารถระบายน้ําได

สะดวกและถูก

สุขลักษณะ 

ม.1 – ม.10 5,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

5,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถระบายน้ํา

ไดกวารอยละ 90 

มีรางระบายน้ํา

สามารถระบายน้ําได

สะดวกไมอุดตันไมสง

กล่ินเหม็นกอความ

รําคาญ 

กองชาง 

230 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมระบบประปา

หมูบาน 

เพ่ือใหมีน้ําสะอาดใช

ในหมูบาน 

ม.1 – ม.10 8,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

8,000,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

8,000,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

8,000,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

8,000,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน    

รอยละ 100 

มีน้ําประปาใช   

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการใช

น้ําประปา 

 

กองชาง 

231 โครงการติดตั้งและซอมแซม

ไฟฟาทางสาธารณะ จุดเส่ียง

และทางเขาหมูบาน 

เพ่ือมีไฟฟาสองสวาง

เพ่ือความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุ 

 

ม.1 – ม.10 300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถมีไฟฟา

สาธารณะไดกวา

รอยละ 90 

มีไฟฟาสองสวางทุก

หมูบาน 

กองชาง 

232 โครงการน้ําดื่มเพ่ือชุมชน เพ่ือใหมรีะบบกรอง

น้ําประปา และให

น้ําประปามีคุณภาพ  

และประหยัด

คาใชจายใหกับ

ม.1 – ม.10 1,500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

น้ําประปามี

คุณภาพดื่มไดรอย

ละ 80 

มีระบบการกรอง

น้ําประปาที่มี

ประสิทธิภาพสามารถ

ดื่มได 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ประชาชนตําบลโนน

ตาล 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

    2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

233 โครงการขุดลอกหนองหาง เพ่ือใหประชาชนมี

น้ําใชเพียงพอ 

 

ม.1 1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 
 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือใหประชาชนมี

น้ําใชเพียงพอ 

 

ประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอ 

 

กองชาง 

234 โครงการพัฒนาระบบระบาย

น้ํา ในหมูบาน 

เพ่ือใหมีรางระบาย

น้ําเสียออกจาก

หมูบาน 

ม.1 – ม.10 500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถระบายน้ํา

ไดกวารอยละ 90 

มรีอง/รางระบายน้ํา

สามารถระบายน้ําได

สะดวกไมอุดตันไมสง

กล่ินเหม็นกอความ

รําคาญ 

 

กองชาง 

235 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชในการเกษตร

ม.1 – ม.10 1,000,000 

(งบประมาณ) 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

สามารถมีไฟฟาเพ่ือ

การเกษตรไดกวา

มีไฟฟาสองสวางใช กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

อยางเพียงพอ ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. รอยละ 80 

 

236 โครงการขุดเจาะบอบาดาล 

เพ่ือการผลิตน้ําอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 8 

เพ่ือปรับปรุงเพ่ิม

กําลังการผลิต

น้ําประปาให

เพียงพอตอหลาย

หมูบานและความ

เจริญในอนาคต 

บอบาดาล ขนาด 

6 นิ้ว พรอม

ระบบเคร่ืองสูบ

น้ําแบบจมน้ํา   

1แหง 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ําผลิต

ประปาไวอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอในหมูบาน 

รอยละ 90 ขึ้นไป 

ประชาชนมีน้ําผลิต

ประปาไวอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

ในหมูบาน รอยละ 

90 ขึ้นไป 

กองชาง 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

    2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

237 โครงการขยายเขตไฟฟาระบบ

จําหนายไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ 

เพ่ือใหมีไฟฟา

สาธารณะสองสวาง 

ม.1- ม.10 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สามารถมีไฟฟา

สาธารณะไดกวา

รอยละ 70 

มีไฟฟาสองสวางใช กองชาง 

238 โครงการขุดเจาะบอบาดาล 

เพ่ือการผลิตน้ําอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 

เพ่ือปรับปรุงเพ่ิม

กําลังการผลิต

น้ําประปาให

เพียงพอตอหลาย

หมูบานและความ

บอบาดาล ขนาด 

6 นิ้ว พรอม

ระบบเคร่ืองสูบ

น้ําแบบจมน้ํา   

1แหง 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ําผลิต

ประปาไวอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอในหมูบาน 

รอยละ 90 ขึ้นไป 

ประชาชนมีน้ําผลิต

ประปาไวอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอในหมูบาน 

รอยละ 90 ขึ้นไป 

ทต./ทบ. 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

เจริญในอนาคต  

239 โครงการขุดเจาะบอบาดาล

สําหรับประปาหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนมี

น้ําเพียงพอในการ 

อุปโภค-บริโภค 

 

ม.1 – ม.10 1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ําใช

รอยละ 100 

ประชาชนมีน้ํา

เพียงพอในการ 

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

240 โครงการธนาคารน้ําใตดิน 

 

 

เพ่ือชวยแกปญหา

น้ําทวมไดใหน้ําซึม

ลงใตดินไดดีขึ้น 

และแกปญหาภัย

แลง 

ม.1 – ม.10 10,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ําใช

แกปญหาน้ําทวมได

ดีขึ้น และแกปญหา

ภัยแลงได 

ประชาชน

แกปญหาน้ําทวมได

ใหน้ําซึมลงใตดินได

ดีขึ้น และแกปญหา

ภัยแลง 

กองชาง 

  
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

    2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

240 โครงการปรับปรุง /ตอเติม /

แซมซอม/ระบบประปา

หมูบาน 

มีระบบประปา

หมูบานผิวดินอยาง

เพียงพอและสะอาด

เพ่ือการ อุปโภค-

บริโภค ถูกสุขลักษะ 

 

ม.1-ม.10 5,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000,000 

(งบประมา

ณ) 

ทต. 

5,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ําใช 

รอยละ  90 

เพ่ือมีระบบประปา

หมูบานผิวดินอยาง

เพียงพอและสะอาด 

กองชาง 

241 โครงการติดตั้งปายสัญญาณ 

ไฟจราจร 

เพ่ือลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

หนาโรงเรียนที่ตดิ

ถนนตําบลโนนตาล 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมา

ณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

รอย% 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

 

กองชาง 

242 โครงการกอสรางถนนดิน

ใหม 

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวก 

ม.1-ม.10 200,000 

(งบประมาณ) 

200,000 

(งบประมา

200,000 

(งบประมาณ) 

200,000 

(งบประมาณ) 

200,000 

(งบประมาณ) 

ประชาชนสัญจร

สะดวก 90 ขึ้นไป 

การสัญจรไปมา

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองชาง 



 

ทต. 

 

ณ) 

ทต. 

ทต. ทต. ทต. 

243 โครงการขุดเจาะบอบาดาล 

เพ่ือการผลิตน้ําอุปโภค

บริโภค หมูที่ 7 

เพ่ือปรับปรุงเพ่ิม

กําลังการผลิต

น้ําประปาใหเพียงพอ

ตอหลายหมูบานและ

ความเจริญในอนาคต 

บอบาดาล ขนาด 6 

นิ้ว พรอมระบบ

เคร่ืองสูบน้ําแบบ

จมน้ํา   1แหง 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมา

ณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีน้ําผลิต

ประปาไวอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอในหมูบาน 

รอยละ 90 ขึ้นไป 
 

ประชาชนมีน้ําผลิต

ประปาไวอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

ในหมูบาน รอยละ 

90 ขึ้นไป 

ทต./ทบ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

      2561 2562            2563  

(บาท)               (บาท)                (บาท) 

 

 

     2564  

    (บาท) 

 

 

2565 

    (บาท) 

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

244 โครงการขุดลอกหนอง เพ่ือทําใหกักเก็บน้ําไว ม.8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนไดรับ ไดมีหนองน้ําเพ่ือกักเก็บ กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ผือ ใชในปริมาณมากและ

มีน้ําใชในชวงฤดูแลง 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประโยชนรอยละ  

80   ขึ้นไป 

 

น้ําไวใชในปริมาณมาก

และมีน้ําใชในชวงฤดู

แลง 

245 โครงการวางทอระบาย

น้ําตามแหลงน้ํา

สาธารณะ 

 

เพ่ือใหมีทางน้ําลงสู

แหลงน้ําธรรมชาติ

และระบายน้ําจาก

แหลงน้ําธรรมชาต ิ

ม.1 – ม.10 500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน     

รอยละ  80 ขึ้นไป 

 

มีทางน้ําลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาติและระบายน้ํา

จากแหลงน้ําธรรมชาต ิ

กองชาง 

246 โครงการขยายเขตไฟฟา

แสงสวางตามถนนเชื่อม

ระหวางหมูบานไป

หมูบานตางๆภายในเขต

ตําบล 

เพ่ือใหมีไฟฟาสอง

สวางและลดอุบัติเหต ุ

ม.1 – ม.10 300,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน     

รอยละ  80  ขึ้นไป 

 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง

และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

247 โครงการถนนปลอดส่ิง

กีดขวาง (เสนหลักใน

เขตตําบลโนนตาล) 

เพ่ือใหปลอดภัยใน

การเดินทาง 

ม.1 – ม.10 100,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน     

รอยละ  80  ขึ้นไป 

 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง

และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่มา 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

  2563                   2564 

 (บาท)                   (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

248 โครงการวางทอระบายน้ําตาม

แหลงน้ําสาธารณะ 

 

เพ่ือใหมีทางน้ําลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาติและระบายน้ําจาก

แหลงน้ําธรรมชาต ิ

ม.1 – ม.10 500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน     

รอยละ  80     

ขึ้นไป 

 

มีทางน้ําลงสูแหลง

น้ําธรรมชาติและ

ระบายน้ําจาก

แหลงน้ําธรรมชาต ิ

กองชาง 

249 โครงการถนนสวยจัดทําร้ัวแนว

เขตหนาบานหนามองและ

ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน

หมูบาน 

เพ่ือความสวยงาม และความ

เปนระเบียบเรียบรอยนา

มองในชุมชน 

 

ม.1 – ม.10 300,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอย

ละ 80 ภูมิใจใน

ชุมชนของตนเอง 

ชุมชนสวยงาม 

และความเปน

ระเบียบเรียบรอย

นามอง  

กองชาง/งาน

สาธารณสุขฯ 

250 โครงการกอสรางระบบประปา

ผิวดิน (หนองหาง,หนองแซว,

หนองแวง) 

เพ่ือใหมีน้ําธรรมชาติและ

ระบายน้ําจากแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิ

ม.1 ,ม.5,ม.6 500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน     

รอยละ  80     

ขึ้นไป 

 

เพ่ือใหมีน้ํา

ธรรมชาติและ

ระบายน้ําจาก

แหลงน้ําธรรมชาต ิ

กองชาง 

251 โครงการกอสรางระบบประปา

บาดาล  

 

เพ่ือใหมีน้ําธรรมชาติและ

ระบายน้ําจากแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิ

ม.1 – ม.10 500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน     

รอยละ  80     

ขึ้นไป 

เพ่ือใหมีน้ํา

ธรรมชาติและ

ระบายน้ําจาก

แหลงน้ําธรรมชาต ิ

กองชาง 

252 โครงการซอมแซมระบบเคร่ือง

กรองน้ํา ทั้ง 10 หฒูบาน 

 

เพ่ือใหเคร่ืองกรองน้ํามี

ประสิทธิภาพใชงานได และ

สะอาด สําหรับอุปโภค-

บริโภคได  

ม.1 – ม.10 500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เคร่ืองกรองน้ํามี

ประสิทธิภาพ  

รอยละ  80     

ขึ้นไป 

เคร่ืองกรองน้ํามี

ประสิทธิภาพใช

งานได และสะอาด 

สําหรับอุปโภค 

กองชาง 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

253 โครงการตําบลโนนตาล นา

อยู  อยางยั่งยืน 

เพ่ือใหเกิดความเปน

ระเบียบนาอยูนามอง

และประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

ภายในตําบล 

โนนตาล 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอยละ 

๘๐ ภูมิใจในชุมชน

ของตนเอง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ภูมิใจในชุมชน

ของตนเอง 

สํานักปลัด 

กองชาง 

254 โครงการกอสรางที่จอดรถใน

เขตเทศบาลตาํบลโนนตาล 

เพ่ือใหมีที่จอดรถ

ใหกับประชาชนที่มา

ติดตอราชการและที่

จอดรถเจาหนาที่ 

 

สํานักงาน 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ความเปนระเบียบ  

รอยละ70 

 ขึ้นไป 

ใหบริการกับ

ประชาชนที่มา

ติดตอราชการ

และที่จอดรถ 

เจาหนาที่ 

กองชาง 

255 โครงการบูรณะสถานหลวงปู

หนองโดน 

 

เพ่ือใหมีสถานที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจส่ิง

ศักดิ์สิทธิท์ี่นับถือใน

ตําบล 

โนนตาล 

ภายในตําบล 

โนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสถานที่

ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ประชาชนมี

สถานที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจ 

สํานักปลัดกอง

ชาง 

256 โครงการขุดลอกหนองน้ํา

เพ่ือการเกษตรในตําบล  

โนนตาล 

 

เพ่ือทําใหมีแหลงกัก

เก็บน้ําไวใชใน

ปริมาณมากและมีน้ํา

ใชในชวงฤดูแลง 

ภายในตําบล 

โนนตาล 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนรอยละ  

80   ขึ้นไป 

 

ไดมีหนองน้ําเพ่ือ

กักเก็บน้ําไวใชใน

ปริมาณมากและ

มีน้ําใชในชวงฤดู

แลง 

กองชาง 

 

 

 



 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

257 โครงการติดตั้งปายบอกทาง/

ปายเตือน/ปายทางหลวง

ทองถิ่น 

เพ่ือใหประชาชนทราบ

สายทางและเสนทาง

จราจรและระมัดระวัง

ในการขับขี่ในตําบล 

 ปายในเขตตําบล/

แตละหมูบาน 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนทราบถึง

สายทางที่จะเดินทาง 

ลดระยะทางและเวลา   

ประชาชน

ทราบถึงสาย

ทางที่จะ

เดินทาง ลด

ระยะทางและ

เวลา,ปลอดภัย

มากขึ้น   
 

กองชาง 

258 โครงการติดตั้งปายแสดงแหลง

น้ําสาธารณะ/ที่สาธารณะใน

เขตตําบล 

เพ่ือใหทราบขอบเขต

เนื้อที่แหลงน้ําหรือที่

สาธารณะ 

ปายชื่อตามที่

สาธารณะและ

แหลงน้ําในตําบล 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีปายบอกชื่อ เนื้อที่ที่

ชัดเจน มั่นคงตามที่

สาธารณะตางๆ 

ปองกัน

ประชาชนลุก

ลํ้าที่/แหลงน้ํา

สาธารณะ

ตางๆ  
 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

259 โครงการปกหลักขอบเขตที่

สาธารณะ 

เพ่ือปองกันและระงับ

ยับยั้งการละเมิดในที่

สาธารณะ 

ปกเสาคอนกรีต 

รอบขอบเขตที่

สาธารณะ

ประโยชน 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนทราบถึง

ขอบเขตที่สาธารณะ

ในตําบล 

ปองกัน

ประชาชนลุก

ลํ้าที่/แหลงน้ํา

สาธารณะ

ตางๆ  
 

กองชาง 

 

 

 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

260 โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทติย

(solarcell street light) 

สายทางบานหนองบัวต.โนน

ตาล -บานโนนส้ันต.โนนรัง 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ทรัพยสินและวิสัยทศัน

การขับขี่ที่ปลอดภัยของ

ประชาชน 

เสาไฟพรอมดวงโคม

และระบบเซลล 

แสงอาทิตยถนนเชื่อม

หมูบาน/ตําบล 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก 

ปลอดภัยมาก

ขึ้น  ลดปญหา

อาชญากรรม 

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ปลอดภัยมากขึ้น  

ลดปญหา

อาชญากรรม 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

261 โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทติย

(solarcell street light) 

สายทางบานหัวโนนตาล ต.

โนนตาล –บานคอ ต.โนนรัง 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ทรัพยสินและวิสัยทศัน

การขับขี่ที่ปลอดภัยของ

ประชาชน 

เสาไฟพรอมดวงโคม

และระบบเซลล 

แสงอาทิตยถนนเชื่อม

หมูบาน/ตําบล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก 

ปลอดภัยมาก

ขึ้น  ลดปญหา

อาชญากรรม 

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ปลอดภัยมากขึ้น  

ลดปญหา

อาชญากรรม 

กองชาง 

262 โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทติย

(solarcell street light) 

สายทางบานโนนมวง  -บาน

โนนเหล่ียม(คุมเหลา) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ทรัพยสินและวิสัยทศัน

การขับขี่ที่ปลอดภัยของ

ประชาชน 

เสาไฟพรอมดวงโคม

และระบบเซลล 

แสงอาทิตยถนนเชื่อม

หมูบาน/ตําบล 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก 

ปลอดภัยมาก

ขึ้น  ลดปญหา

อาชญากรรม 

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ปลอดภัยมากขึ้น  

ลดปญหา

อาชญากรรม 

กองชาง 

 

 

 

 

 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



 

263 โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทติย

(solarcell street light) 

สายทางบานโนนเหล่ียม(คุม

เหลา)-บานโนนเหล่ียม หมู 6 

เพ่ือใหประชาชนทราบ

สายทางและเสนทาง

จราจรและระมัดระวังใน

การขับขี่ในตําบล 

เสาไฟพรอมดวง

โคมและระบบ

เซลล 

แสงอาทิตยถนน

เชื่อมหมูบาน/

ตําบล 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ปลอดภัยมากขึ้น  

ลดปญหา

อาชญากรรม 

ประชาชนเดินทาง

สะดวก ปลอดภัย

มากขึ้น  ลดปญหา

อาชญากรรม 

กองชาง 

264 โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทติย

(solarcell street light) 

สายทางบานอีเม็ง –บานปา

ยางต.โนนตาล 

เพ่ือใหทราบขอบเขตเนื้อ

ที่แหลงน้ําหรือที่

สาธารณะ 

เสาไฟพรอมดวง

โคมและระบบ

เซลล 

แสงอาทิตยถนน

เชื่อมหมูบาน/

ตําบล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ปลอดภัยมากขึ้น  

ลดปญหา

อาชญากรรม 

ประชาชนเดินทาง

สะดวก ปลอดภัย

มากขึ้น  ลดปญหา

อาชญากรรม 

กองชาง 

265 โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทติย

(solarcell street light) 

สายทางบานโนนมวง  -บาน

โนนตาลนอย 

เพ่ือปองกันและระงับ

ยับยั้งการละเมิดในที่

สาธารณะ 

เสาไฟพรอมดวง

โคมและระบบ

เซลล 

แสงอาทิตยถนน

เชื่อมหมูบาน 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ปลอดภัยมากขึ้น  

ลดปญหา

อาชญากรรม 

ประชาชนเดินทาง

สะดวก ปลอดภัย

มากขึ้น  ลดปญหา

อาชญากรรม 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

266 โครงการกอสรางลานกีฬา/

สนามกีฬา 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชนและประชาชน

ไดมีสถานที่ในการฝก

ทักษะใหมีพัฒนาการ

ดานกีฬาและไดออก

กําลังกายและสงเสริม

นโยบาย 

ของรัฐบาล 

 

 

สนามกีฬากลาง/

สนามกีฬาชุมชน

ทุ ก ห มู บ า น /

สถานศึกษาทุกแหง 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีสถานที่ออก

กําลังกาย 

100% 

-ทุกคนมีพัฒนา

ดานกีฬา 

ไดออกกําลังกาย

และหางไกลจากยา

เสพติด 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

267 โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทติย

(solarcell street light) 

สายทางหลังรร.สหสามัคคี

วิทยา ต.โนนตาล -บานเลา ต.

หนองแกว 

เพ่ือปองกันและระงับ

ยับยั้งการละเมิดในที่

สาธารณะ 

เสาไฟพรอมดวงโคม

และระบบเซลล 

แสงอาทิตยถนนเชื่อม

หมูบาน 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนเดินทาง

สะดวก ปลอดภัยมาก

ขึ้น  ลดปญหา

อาชญากรรม 

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ปลอดภัยมากขึ้น  

ลดปญหา

อาชญากรรม 

กองชาง 

268 โครงการถมดินเพ่ือกอสราง

สํานักงาน เทศบาลตาํบลโนน

ตาล 

(เปาหมายร.ร.สหสามัคคีวิทยา) 

เพ่ือกอสราง

สํานักงานเทศบาล

ตําบลโนนตาล 

ร.ร.สหสามัคคีวิทยา 500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักงาน 

หลังใหม  

มีสํานักงานหลัง

ใหม 

กองชาง 

269 โครงการกอสรางสวม

สาธารณะ/ผูพิการ 

เพ่ือเปนการใหบริการ

ประชาชนผูมาติดตอ

ราชการ 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือเปนการบริการ 

ประชาชน  

รอยละ 80 

การใหบริการ

ประชาชนผูมา

ติดตอราชการ 

กองชาง 

270 โครงการสงเสริมการใช

พลังงานแสงอาทติย 

 

สงเสริมการชพลังงาน

ทดแทนในสถานที่

สาธารณะและเพ่ือลด

คาใชจาย 

ในเขตตําบลโนนตาล 500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประหยัดคาใชได 

มากขึ้น 

ประหยัดคาใชได 

มากขึ้น 

กองชาง 

 

 



 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                        งบประมาณและที่ผานมา 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

    2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

270 โครงการกอสรางหองน้ําภายใน 

สํานักงาน/หองน้ําสาธารณะ 

เพ่ือใหบริการประขาชนและ

ผูติดตอราชการ 

สํานักงาน 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เทศบาลมีหองน้ํา

ที่สะอาดใชรอย

ละ  70 

 

มหีองน้ําใหบริการแก

บุคลากรและ

ประชาชน 

สํานักปลัด 

271 โครงการกอสรางสํานักงาน

อาคารเทศบาลตําบลโนนตาล 

 

 

เพ่ือมีอาคารไวรับรองผูมา

ติดตอราชการและเพ่ือความ

สวยงามของสถานที่ราชการ 

สํานักงาน 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

10,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เทศบาลมีอาคาร

ที่ไดมาตรฐาน   

รอยละ  70 

 

ไดมีสถานที่รับรองผู

มาติดตอราชการ 

สํานักปลัด/

กรมสงเสริม 

272 โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารสํานักงานและภูมิทศัน

เทศบาลตําบลโนนตาล 

เพ่ือความสวยงามของ

สถานที่ราชการและเพ่ือให

การบริการประชาชน 

สํานักงาน 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

700,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เทศบาลมีความ

สวยงามและ

มั่นคง  

รอยละ 70 

 

มคีวามสวยงามของ

สถานที่ราชการและ

เพ่ือใหการบริการ

ประชาชน 

สํานักปลัด 

273 โครงการปรับปรุงและซอมแซม

หองน้ําอาคารหนาหองประชุม 

เพ่ือใหบริการประขาชนและ

ผูติดตอราชการ 

สํานักงานเทศบาล

ตําบล 

โนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

เทศบาลมีหองน้ํา

ที่สะอาดใช 

รอยละ  70 

 

มหีองน้ําใหบริการแก

บุคลากรและ

ประชาชน 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

274 โครงการกอสรางปายชื่อสํานักงาน

เทศบาลตําบลโนนตาล 

เพ่ือใหสํานักงานมีปายชื่อ

แสดงหนวยงานอยาง

ชัดเจน 

สํานักงาน 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือแสดง

สัญลักษณ 

เทศบาลมีแนวเขต

สถานที่ราชการ

อยางชัดเจนและ

ประชาชนมาติดตอ

ราชการ 

 

สํานักปลัด 

275 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร

พัสดุ (หองเก็บของ) 

 

 

เพ่ือเก็บของใหเปน

ระเบียบและเรียบรอย 

หองเก็บของ  

สํานักปลัด 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือความเปน

ระเบียบและ

เรียบรอย 

เก็บของใหเปน

ระเบียบและ

เรียบรอย 

สํานักปลัด/

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

276 โครงการปรับปรุงและซอมแซมลาน

อเนกประสงคหนาหองประชุม 

 

 

 

เพ่ือเก็บของใหเปน

ระเบียบและเรียบรอย 

หนาหองประชุม

เทศบาลตําบล  

โนนตาล 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือความเปน

ระเบียบและ

เรียบรอย 

เก็บของใหเปน

ระเบียบและ

เรียบรอย 

สํานักปลัด/

กองชาง 

277 โครงการปรับปรุงระบบประปา

ภายในสํานักงาน 

 

เพ่ือใหมีน้ําบริโภคอยาง

พอเพียง    

 

 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีน้ําบริโภคอยาง

พอเพียง รอยละ

80ขึ้นไป    

 

 

มีน้ําใชบริโภคอยาง

พอเพียง รอยละ80

ขึ้นไป    

 

สํานักปลัด/

กองชาง 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



 

278 โครงการอุดหนุนงบประมาณติดตัง้

หมอแปลงไฟฟาสํานักงานเทศบาล

ตําบลโนนตาล 

เพ่ิมเพ่ิมกําลังไฟฟาให

เพียงพอตออุปกรณ

สํานักงานและกิจการ

เทศบาล   

หมอแปลงไฟฟา

พรอมระบบตาม

แบบการไฟฟาฯ

กําหนด เพ่ือ

สํานักงานเทศบาล 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

อุปกรณ เคร่ืองมือ

และกิจกรรมงาน

ไฟฟาภายใน

เพียงพอมี

ประสิทธิภาพ 

ปองกันอุปกรณ

สูญเสีย 

 

อุปกรณ เคร่ืองมือ

และกิจกรรมงาน

ไฟฟาภายใน

เพียงพอมี

ประสิทธิภาพ  

สป./กองชาง 

279 โครงการอุดหนุนไฟฟา 

 

เพ่ือบริการประชาชน ตําบลโนนตาล 500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน

ไดรับปรธโยชน  

100% 

 

บริการประชาชน กองชาง 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานบริหารการคลัง 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                        งบประมาณและที่ผานมา 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

    2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

   

280 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการเพ่ิม กองคลังเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มปีระสิทธิภาพใน กองคลังมี กองคลัง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

กองคลัง ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการ

ใหบริการประชาชน 

 

ตําบลโนนตาล (งบประมาณ) 

ทต. 

 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

การปฏิบัติงาน

เพ่ิมขึ้นรอยละ  80 

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและ

ใหบริการประชาชน 

281 

 

 

ปรับปรุงและซอมแซมอาคาร

สํานักงานกองคลัง 

เพ่ือปรับปรุงและซอมแซม

อาคารสํานักงานการ

ปฏิบัติงานและเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการ

ใหบริการประชาชน 

 

กองคลังเทศบาล

ตําบลโนนตาล 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ปรับปรุงและ

ซอมแซมอาคาร

สํานักงาน เพ่ิมขึ้น

รอยละ  80 

 

ปรับปรุงและ

ซอมแซมอาคาร

สํานักงานการ

ปฏิบัติงานและเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการ

ใหบริการประชาชน 

 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

282 โครงการกอสรางสนามเด็กเลนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพ่ือใหเด็กออกกําลังกาย

ไดทํากิจกรรม 

กลางแจงและการเรียนรู

นอกหองเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กเล็กไดมี

สนามเด็กเล็ก  

100% 

เด็กออกกําลังกายได

ทํากิจกรรมกลางแจง

และการเรียนรู 

การศึกษา 

283 โครงการกอสรางโครงเหล็ก 

ปายประชาสัมพันธ 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.โนนตาล 

มีปายประชาสัมพันธ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล 

ตําบลโนนตาล  

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือแสดง

สัญลักษณ  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ปาย 

การศึกษา 

284 โครงการปรับพ้ืนที่ถมดินบริเวณ

ภายใน 

ศูนยพัฒนาเด็ก 

เพ่ือปรับปรุงสภาพพ้ืนที่

รอบๆใหมีบรรยากาศ 

สวยงาม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล 

ตําบลโนนตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ศูนยมีพ้ืนที่

สวยงาม 

100% 

ศูนยฯมีพ้ืนทีท่ี่

สวยงาม 

ปลอดภัย 

การศึกษา 

285 โครงการซอมแซมหลังคา (หลังเล็ก

,หลังใหญ) อาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

เพ่ือการตอเติมใหอาคาร

นาอยูยิ่งขึ้น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล 

ตําบลโนนตาล 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือการตอ

เติมใหอาคาร 

เพ่ือการตอเติมให

อาคารนาอยูยิ่งขึ้น 

การศึกษา 

286 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนน

ตาล 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนๆให

มีบรรยากาศ 

สวยงาม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล 

ตําบลโนนตาล 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ศูนยฯมีภูมิ

ทัศนที่สวยงาม

และปลอดภัย 

100% 

ศูนยฯมีภูมิทศันที่

สวยงามและ

ปลอดภัย 

การศึกษา 

287 โครงการซอมแซมกําแพงร๋ัว      

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือความคงทนถาวรและ

ความปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล 

ตําบลโนนตาล 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือความ

ปลอดภัย 

100% 

ความคงทนถาวรและ

ความปลอดภัย 

การศึกษา 

 
 

 

 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานการศึกษา 

 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

288 โครงการซอมแซมอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเกา) 

เพ่ือใหเด็กออกกําลังกาย

ไดทํากิจกรรม 

กลางแจงและการเรียนรู

นอกหองเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กเล็กไดมี

สนามเด็กเล็ก  

100% 

เด็กออกกําลังกายได

ทํากิจกรรมกลางแจง

และการเรียนรู 

การศึกษา 

289 โครงการกอสรางโครงเหล็ก 

ปายประชาสัมพันธ 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.โนนตาล 

มีปายประชาสัมพันธ 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล 

ตําบลโนนตาล  

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือแสดง

สัญลักษณ  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ปาย 

การศึกษา 

290 

 

โครงการกอสรางระบบประปาใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

เพ่ือใหมีน้ําบริโภค-อุปโภค

อยางพอเพียง    

 

 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

 (งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีน้ําบริโภค-

อุปโภคอยาง

พอเพียง  

รอยละ80 

ขึ้นไป    

มีน้ําใชบริโภค-

อุปโภคอยางพอเพียง 

รอยละ80ขึ้นไป    

 

สํานักปลัด/

กองชาง 

รวม 290  โครงการ - - 135,726,000 135,726,000 135,726,000 135,726,000 135,726,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

1 โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว  “5 ธันวามหาราช” 

เพ่ือเปนการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

คณะผูบริหาร,

พนักงานเทศบาล

และประชาชน 

30,000บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน  

100  %  

มีความ

จงรักภักดี  

 

เปนการเฉลิมพร

เกียรติ

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

สํานักปลัด 

งานบริหารงาน

ทั่วไป 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาค“12 สิงหามหา

ราชินี” 

เพ่ือเปนการเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ 

คณะผูบริหาร,

พนักงานเทศบาล

และประชาชน 

30,000บาท

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน  

100  %  

มีความ

จงรักภักดี 

 

การเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จ

พระนางเจา

พระบรมราชินีน

าถ 

สํานักปลัด 

งานบริหารงาน

ทั่วไป 

3 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 

และวันสําคัญ 

เพ่ือใหคณะผูบริหาร

พนักงานเทศบาลและ

ประชาชนเห็นความสําคัญ

และตระหนักและเขารวม

กิจกรรมในวันสําคัญ 

คณะผูบริหาร,

พนักงานเทศบาล

และประชาชน 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน  

100  %  

มีความ

จงรักภักดี 

ประชาชนเห็น

ความสําคัญของ

ที่ตองเทดิทูน

สถาบันและ

ความปกปอง 

สํานักปลัด 

งานบริหารงาน

ทั่วไป 

4 โครงการปกปองและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

เพ่ือใหเห็นความสําคัญ

และตระหนักการเขารวม

กิจกรรมในวันสําคัญ 

คณะผูบริหาร,

พนักงานเทศบาล

และประชาชน 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชน  

100  %  

มีความ

ประชาชนเห็น

ความสําคัญของ

ที่ตองเทดิทูน

สํานักปลัด 

งานบริหารงาน

ทั่วไป 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

จงรักภักดี สถาบันและ

ความปกปอง 

 

 
       

      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศึกษา 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

5 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

ตําบลโนนตาล 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการใน

การจัดกิจกรรมในวัน

สําคัญ 

เด็กในพ้ืนที่ตําบล

โนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กไดเขารวม

กิจกรรม      

รอยละ  80 

สงเสริมกิจกรรมแก

เด็กใหมีพัฒนาการ

ดานรางกายอารมณ

สังคมและสติปญญา 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

6 โครงการสงเสริมกิจกรรมและมอบ

วุฒิบัตรใหกับเด็กปบฐมวัยของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล    

โนนตาล 

สงเสริมกิจกรรมใหเด็กมี

การพัฒนากลาคิดกลา

แสดงและใหผูปกครองได

เห็นความสําคัญ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กไดเขารวม

กิจกรรม     

รอยละ  80 

จัดกิจกรรมมอบ

วุฒิบัตรใหเด็ก 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมศักยภาพ

ทางการศึกษา 

ครูและบุคคลกร

ทางการศึกษา 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

จํานวนครูใน

เขตพ้ืนที่ตําบล

โนนตาล 

สงเสริมคุณภาพและ

ศักยภาพทางการ

ศึกษา 

 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

8 โครงการสงเคราะหใหความ เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดมี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ศูนยพัฒนา เด็กไดมีการ สํานักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ชวยเหลือคารถรับสงนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลโนนตาล 

พัฒนาการตามไวทุกคน

และใหความชวยเหลือ

ผูปกครองที่ไมสามารถ

รับสงได 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กเล็กมี

ศักยภาพ  

รอยละ  80 

ขึ้นไป 

พัฒนาการและให

ความชวยเหลือ

ผูปกครองที่ไม

สามารถรับสงได 

 

งานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศึกษา 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

9 โครงการประชุมสัมมนาผูปกครอง

เพ่ือรับฟงแนวทางการดาํเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโนน

ตาล 

เพ่ือรับทราบปญหาและมี

สวนรวมในการพัฒนา

ศูนยเด็กเล็กไดตาม

หลักเกณฑและมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีศักยภาพ  

รอยละ  80  

ขึ้นไป 

ไดรับทราบปญหา

และมีสวนรวมใน

การพัฒนาศูนยเด็ก 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

10 โครงการนิเทศติดตามและพัฒนา

ศักยภาพตามมาตรฐานดานการ

เรียนการสอน 

เพ่ือนิเทศและพัฒนาและ

ปรับปรุงการสอนของครู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กศักยภาพ  

รอยละ  80  

ขึ้นไป 

เพ่ือนิเทศและ

พัฒนาและ

ปรับปรุงการสอน

ของครูศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

11 โครงการอบรมใหความรูสุขภาพแก

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหคําแนะนําการ

สงเสริมสุขภาพเด็กและ

เด็กสุขภาพดีตามเกณฑ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีสุขภาพที่ดี  

รอยละ  80  

ขึ้นไป 

เด็กมแีละเด็ก

สุขภาพดีตาม

เกณฑ 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

12 โครงการทัศนะศึกษาแหลงเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนนตาล 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการครบ4 ดาน 

และใหศึกษาเรียนรูนอก

สถานที ่

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(ประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กศักยภาพ  

รอยละ  80  

ขึ้นไป 

เพ่ือสงเสริม

การศึกษาและ

สงเสริมใหเด็กมี

คุณธรรมจริยธรรม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศึกษา 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



 

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล 

เพ่ือเปนการปรับปรุงภูมิ

ทัศนใหสวยงาม สะอาด

เหมาะแกการเรียนรู 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีภูมิ

ทัศนทีด่ี  รอย

ละ  80 ขึ้นไป 

เปนการปรับปรุงภูมิ

ทัศนใหสวยงาม 

สะอาดเหมาะแกการ

เรียนรู 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

14 โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง  ศพด. 

เพ่ือให ศพด. มีความ

สะดวกในการติดตอ

ประสานงานและขอมูล

รายงานขอมูลไดอยาง

รวดเร็ว 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมี

อินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง 

รอยละ  80 

 

ให ศพด. มีความ

สะดวกในการติดตอ

ประสานงานและ

ขอมูลรายงานขอมูล

ไดอยางรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

15 โครงการสงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  นักเรียน 

เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมตามแนวทาง

โรงเรียนดีประจําตําบล 

โรงเรียนบานหัว

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

นักเรียนมี

คุณธรรม

จริยธรรม 

รอยละ  80 

นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เยาวชนดานดนตรี กีฬาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการสงเสริม

คุณภาพชีวิตเยาวชน ดาน

ดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม 

เยาวชน/ประชาชน 

ตําบลโนนตาล 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เยาวชนไดรับ

การพัฒนา

คุณภาพที่ดีชึ้น  

รอยละ  80 

เปนการสงเสริม

คุณภาพชีวิตเยาวชน 

ดานดนตรี กีฬาและ

วัฒนธรรม 

 

 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

17 โครงการปฐมนิเทศนผูปกครองศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล 

 

 

เพ่ือใหผูปกครองรับทราบ

นโยบายการจัดการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ผูปกครอง

รับทราบนโยบาย

การจัดการศึกษา

เพ่ิมมากขึ้น 

ใหผูปกครอง

รับทราบนโยบาย

การจัดการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

18 โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครู เพ่ือใหเด็กรูถึงความ

กตัญูกตเวทตีอผูที่ให

ความรู 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก มีความ

กตัญูกตเวท ี

รอยละ  80 ขึ้น

ไป 

เด็กรูถึงความ

กตัญูกตเวทตีอผู

ที่ใหความรู 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

19 โครงการจัดทําแปลงสาธิตเพ่ือ

การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรู

จากธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในการ

ดํารงชีวติแบบเศรษฐกิจ 

และอาชีพเกษตรกร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กเรียนรูจาก

ธรรมชาติและ

เศรษฐกิจ

พอเพียง รอยละ  

80 ขึ้นไป 

ใหเด็กเรียนรูจาก

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในการ

ดํารงชีวติแบบ

เศรษฐกิจ 

และอาชีพ

เกษตรกร 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล แบบ ผ. ๐๒ 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศึกษา 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

20 โครงการสงเสริมคุณธรรม และ 

จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัยครูศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพ่ือใหเด็กมีระเบียบ  วินัย  

มีคุณธรรมและจริยธรรม  

รูจักการอยูรวมกันใน

สังคม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กมีระเบียบ  

วินัยเพ่ิมขึ้น 

รอยละ  80 

เด็กมีระเบียบ วินัย

รูจักการอยูรวมกันใน

สังคม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

21 โครงการจัดทําหองสมุดสําหรับ

สงเสริมการเรียนรูและรักการอาน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กรักการ

อานรูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กรักการ

อาน 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 

80 

เด็กรักการอานรูจักใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

22 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ

สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ทต.โนนตาล 

เพ่ือใหเด็กเกิดทักษะทาง

วิชาการกลาแสดงออก

และไดแสดงความสามารถ

ความถนัดของตนเอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กมีความ

กลาแสดงออก

เพ่ิมขึ้น รอย

ละ 80 

เด็กมีทักษะทาง

วิชาการกลา

แสดงออก 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศึกษา 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

23 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาํบล

โนนตาล 

เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง มีการ

พัฒนาครบทั้ง 4 ดาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กมีสุขภาพ

แข็งแรง 

เพ่ิมขึ้น  

100% 

เด็กมีสุขภาพรางกาย

ที่แข็งแรง 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

24 โครงการสงเสริมสุขภาพฟนสวย

ดวยมือหนู 

เพ่ือใหเด็กไดเรียนทักษะ

ดานการแปรงฟนอยางถูก

วิธีและเพ่ือปองกันฟนผุ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กเล็กมีสุข

ภาวะดีขึ้น  

100% 

เด็กเกิดทักษะและ

วิธีการแปรงฟนอยาง

ถูกวิธี 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

25 โครงการอาหารเสริมนมและอาหาร

กลางวัน 

เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการ

คุณภาพและประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

, โรงเรียนในตําบล

โนนตาล 

3,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

3,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กมีการ

พัฒนาการ

เพ่ิมขึ้น  รอย

ละ 100 

เด็กมีการพัฒนาการ 

เพ่ิมขึ้น   

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

26 โครงการสุขภาพอนามัยสําหรับเด็ก 

(กอนวัยเรียน) 

เพ่ือใหเด็กครูผูดูแลเด็ก

และผูปกครอง 

ทราบถึงความสําคัญของ

สุขภาพอนามัยของ

รางกายและชองปาก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กเล็กมีสุข

ภาวะในชอง

ปากดีขึ้น  

100% 

เด็กรูจักการแปลงฟน

และรักษาชองปาก 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

27 โครงการกอสรางที่พักสําหรับ

ผูปกครองและจัดทําบอรด

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

เพ่ือใหผูปกครองที่มารอ

รับเด็กมีความสะดวกและ

บริการขอมูลขาวสารเพ่ือ

ประชาสัมพันธ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ปกครองมี

ความสะดวก

และรูขอมูล

ขาวสาร

เพ่ิมขึ้นรอยละ 

80 

ปกครองมีความ

สะดวกและรูขอมูล

ขาวสาร 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

28 โครงการกอสรางหองพยาบาลและ

อุปกรณพรอมเวชภัณฑ 

เพ่ือใหเด็กไดรับปฐมพยาล

เบ้ืองตนและตาม

มาตรฐานกําหนด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กไดรับการ 

ปฐมพยาล

เบ้ืองตน  

100% 

เด็กไดรับการ 

ปฐมพยาลเบ้ืองตน 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

29 โครงการอบรมใหความรูเพ่ือ

ปองกันไขเลือดออกเบ้ืองตน 

เพ่ือใหครูผูดูแลเด็ก  และ

ผูปกครองมีความรูในการ

ปองกันเบ้ืองตน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ไดรับความรูใน

เบ้ืองตน 

100% 

ผูดูแลเด็กและ

ผูปกครอง 

ไดรับความรูใน

เบ้ืองตน 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

30 โครงการอบรมเพ่ือใหความรูในการ

จัดประสบการณส่ือการเรียนการ

สอนใหทันสมัย 

เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กมี

พัฒนาดานทักษะวิชาการ

และประสบการณและได

มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ไดรับความรูใน

เบ้ืองตน 

100% 

ผูดูแลเด็กไดรับ

ความรูมากขึ้น 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศึกษา 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

31 โครงการจางเหมาจัดทําหองสมุด

ชุมชนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ

พัฒนาการศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาํบล

โนนตาล 

-เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

การจัดการศึกษา 

และเปนศูนยการรูดาน

การศึกษาสําหรับเด็ก  

เยาวชนและประชาชนเพ่ือ

มาศึกษา  หาความรู 

เด็ก  เยาวชนและ

ประชาชนตําบล

โนนตาล   

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีศูนยการ

เรียนรูและ

พัฒนาดาน

การศึกษา 

 รอยละ 80 

สงเสริมและจัดใหมี

ศูนยการเรียนรูและ

พัฒนาดานการศึกษา 

 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

32 โครงการจัดงานวันครู 

 

-เพ่ือเปนการสงเสริมและให

ความสําคัญในการจัด

กิจกรรมวันครู  เพ่ือให

กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่

โรงเรียนทั้ง  4  

โรงเรียนและศพด.

ตําบลโนนตาล 

 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีกิจกรรมวัน

สําคัญ  รอย

ละ  80 

สงเสริมกิจกรรมวัน

สําคัญและพัฒนาครู

มืออาชีพ 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ของแมพิมพของชาติ 

33 โครงการแขงขันทักษะทาง

วิชาการรวมกับโรงเรียนในเขต

พ้ืนที่ตําบลโนนตาล 

 

เพ่ือใหเด็กไดมีพัฒนาการ

ดานการศึกษาและมีความรู

ความสามารถมีไหวพริบ 

ปฏิภาณ  ทั้งดานวิชาการ

และดานสติปญญา 

 

โรงเรียนในเขต

พ้ืนที่ 

ตําบลโนนตาลทัง้  

4  โรงเรียน 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

การศึกษา 

ไดรับการ

พัฒนาที่ดีขึ้น 

รอยละ 80  

สงเสริมดาน

การศึกษา 

ไดรับการพัฒนาที่ดี

ขึ้น 

 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



 

34 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

 

เพ่ือสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

เกิดทักษะ  เกิดการเรียนรู

ไดรับประสบการณ 

ใหมเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 

ครูผูดูแลเด็กและ

บุคลากรไดมี

ประสบการณและ

ความรูใหมรอยละ 

100 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

ครูและบุคลากร 

มีการพัฒนา 

100% 

สงเสริมใหครูและ

บุคลากร 

มีการพัฒนามี

ประสบการณ 

 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

35 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 

 

เพ่ือทราบขอมูลพ้ืนฐาน

ของเด็กที่จะนํามาชวย

สงเสริมและสนับสนุน

พัฒนาการดานตาง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ทราบขอมูลเด็ก

และพัฒนาการ

เด็ก 

เพ่ิมขึ้น 100% 

- ทราบขอมูลเด็กและ

ใ ห ก า ร ส ง เ ส ริ ม

พัฒ นา ก า ร เ ด็ ก ไ ด

เหมาะสม   

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

36 โครงการจัดอบรมครูและพัฒนา

ดานการศึกษา 

เพ่ือพูนความรู   ทักษะ 

ประสบการณใหกับครู 

และผูดูแลเด็ก 

 

ครูและผูดูแลเด็ก

รอยละ  100  

ไดรับการพัฒนา 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีการพัฒนา

ความรู ทักษะ 

เพ่ิมขึ้น 100% 

-ผูดูแลเด็กไดรับการ

พัฒนาความรู  ทักษะ

ในการจัดการเรียน

การสอน 

 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

37 โครงการพัฒนาการเรียนรูและ

ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 

เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมพูน

ประสบการณของเด็กและ 

ครูผูดูแลเด็ก 

เด็กปฐมวัยและครู

ผูดูแลเด็ก 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กปฐมวัยและครู

ผูดูแลเด็กรอยละ 

100 ไดรับ

ประสบการณ 

เด็กนักเรียน/ผูดูแล

เด็กไดรับการ

พัฒนาความรู  

ทักษะในการ

จัดการเรียนการ

สอน  

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

38 โครงการฝกอบรมความรูดานอาชีพ

และศึกษาดูงานตามรอย

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหเด็กเยาวชนได

ตระหนักถึงคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมและการนอมนํา 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในชีวิตประจําวัน 

เด็กเยาวชนตําบล

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กเยาวชนรอยละ 

70  

รูจักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กเยาวชนรูจัก

คุณคาการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ

และนอมนํา 

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

39 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 

 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กรูจัก

ระวังรักษาสุขภาพและ

อนามัยในตนเอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล  

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กรอยละ 80  

รูจักดูแลรักษา

สุขภาพตนเอง 

นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยสมบูรณ

แข็งแรง 

 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

40 โครงการประกวดสถานศึกษาดีเดน 

 

เพ่ือจัดระบบการศึกษาให

เกิดการพัฒนาทุกดาน 

สถานศึกษาตําบล

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

-สถ านศึ กษาทุ ก

แห ง  ร อยละ 100 

ไดรับการประเมิน 

 

สถานศึกษาทุกแหง

ไดการพัฒนาทุก

ดาน 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2แผนงานการศกึษา 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

41 โครงการเขาคายคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชนไดมีคุณธรรม

ประจําใจ 

เด็ก เยาวชน 

ตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็ก เยาวชน 

รอยละ 60  

ไดเขารวม

กิจกรรม 

 

เด็ก เยาวชนเปนคนมี

คุณธรรม จริยธรรมมี

น้ําใจเอ้ือเฟอและมี

ความเสียสละ 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

42 โครงการกอสรางศูนยเรียนรูทาง

วัฒนธรรม 

 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

การจัดทําพิพิธภัณฑ

พ้ืนบาน/ศูนยการเรียนรู

ทางศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน 

สามารถเขาชมได

ทุกคน 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็ก เยาวชน 

รอยละ 60  

ไดเขารวม

กิจกรรม 

-เปนศูนยการเรียนรู

ทางวฒันธรรมและ

สงเสริมใหเกิดการ

จัดทําพิพิธภัณฑ 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

43 โครงการประกวดเด็กเรียนด ี

 

สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ

ดานการศึกษาอยูเสมอ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กรอยละ 80 

ไ ด รั บ ก า ร

ประเมิน  

เด็กนักเรียนไดรับการ 

สนับสนุนดาน

การศึกษา 

สําหรับเด็กที่เรียนดี 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

44 โครงการสงเสริมศักยภาพแหลง

เรียนรูของนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ทต. ตําบลโนนตาล 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพการบริหาร

จัดการ  ศพด.และศูนย

เด็กนาอยู 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีศักยภาพ 

รอยละ  80  

ศพด.ไดพัฒนา

ศักยภาพการบริหาร

จัดการ   

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2แผนงานการศกึษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

45 โครงการอบรมคุณธรรม และ

ปองกันยาเสพติด 

เพ่ืออบรมนักเรียนใหมี

คุณธรรมและหางใกลจากยา

เสพติด 

โรงเรียนในตําบล

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็ ก ร อยละ  80มี

คุณธรรมและหาง

ใกลจากยาเสพติด 

เด็กมีคุณธรรมและหาง

ใกลจากยาเสพติด 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

46 มีการแขงขันกีฬาแบบบูรณาการ

ในตําบล 

เพ่ือใหเด็กใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

โรงเรียนในตําบล

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กรอยละ 80  

เวลาวางใหเกิด

ประโยชนและ

หางไกลยาเสพติด 

เด็กหางใกลจากยาเสพ

ติด 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

47 โครงการฝกอบรมวิชาชีพของ

เยาวชนในสถานศึกษา 

เพ่ือใหเด็กมีความรูและใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

โรงเรียนในตําบล

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กรอยละ 80เด็ก

มีค ว าม รู เ พ่ิ ม ขึ้ น

และ 

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

เด็กมีความรูและใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

48 โครงการครูสอนภาษาเพ่ือพัฒนา

สูอาเซียน 

เพ่ือใหเด็กมีความรูเพ่ิมขึ้น โรงเรียนในตําบล

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กรอยละ 80เด็ก

มีความรูเพ่ิมขึ้น 

เด็กมีความรูและใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

49 สงเสริมประเพณีบุญเผวด เพ่ือรักษาวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

หมูบาน 

หมูที่ 1  20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

รักษา

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของ

รักษาวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของหมูบาน 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

หมูบาน 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2แผนงานการศกึษา 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

51 โครงการขอรับการสนับสนุน

การทําเกษตรตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนพัฒนา

ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนท้ัง  4 

โรงเรียน 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กนักเรียนได

ประโยชนรอยละ  

80 

สรางงาน สรางรายได

ใหแกเด็กและเยาวชน 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

52 โครงการการขอรับการ

สนับสนุนการแขงขันกีฬาสี

ตานยาเสพติดภายในโรงเรียน 

 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน

หางจากยาเสพติด 

โรงเรียนบาน 

      หัวโนน

ตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กหางไกลจาก

ยาเสพติดรอยละ  

80 

เด็กหางจากยาเสพติด สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

53 โครงการการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณในการ

แขงขันกีฬา-กรีฑา ระดับ

เครือขายฯ 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน

หางจากยาเสพติด 

เยาวชน/

ประชาชน 

ตําบลโนนตาล 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กหางไกลจาก

ยาเสพติด 

รอยละ  80 

เด็กหางจากยาเสพติด สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  2.3แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

54 โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่น

ตานยาเสพติด  “โนนตาลเกมส” 

เพ่ือสรางความสามัคคี

และรูจักการออกกําลัง

กายการรูแพรูชนะของ

ประชาชน 

 

ประชาชนในตําบล

โนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

รอยละ  70

สรางความ

สามัคคี       

ประชาชนสรางความ

สามัคคีและรูจักการ

ออกกําลังกาย 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

55 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

เทศบาลสัมพันธ  และคาใชจาย

ตามโครงการฯ 

เพ่ือสรางความสามัคคี

และรูจักการออกกําลัง

กายการรูแพรูชนะ 

ผูบริหาร  สมาชิก

สภา  พนักงาน

เทศบาล  และ

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

รอยละ  70

สรางความ

สามัคคี       

สรางความสามคัคี

และรูจักการออก

กําลังกาย 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ของประชาชน 

 

ประชาชนทั่วไป    

56 โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนน

ตาล 

เพ่ือใหเด็กไดมีทักษะดาน

กีฬา  มีสุขภาพรางกาย 

ที่แข็งแรง  มีความรัก

สามัคคีในหมูคณะ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

รอยละ  70

สรางความ

สามัคคี       

เด็กไดมีทักษะดาน

กีฬามีสุขภาพรางกาย

ที่แข็งแรง 

มีความรัก 

 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

57 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬา

ประจําศูนยเยาวชนตําบลโนนตาล 

เพ่ือสนับสนุนกลุมเยาวชน

ในการแขงขันกีฬาและใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

หางไกลจากยาเสพติด 

เยาวชนตําบลโนน

ตาล 

30,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000

(งบประมาณ) 

ทต. 

เยาวชนรอย

ละ 80ไดรับ

การพัฒนา

ดานกีฬาและ

หางไกลจากยา

เสพติด 

 

เยาวชนเกิดทักษะ

ดานกีฬาและมี

สุขภาพที่แข็งแรง 

 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  2.3แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

58 โครงการสงเสริมสุขภาพการ เพ่ือสงเสริมและพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กใหมีสุขาพรางกาย สํานักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ออกกําลังกาย เด็กใหมีสุขาพรางกาย 

ที่สมบูรณแข็งแรงและมี

พัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน 

 

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ขึ้น100% ที่สมบูรณแข็งแรง งานการศึกษา 

59 โครงการเขารวมการแขงขัน

กีฬาเครือขาย 

เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการ

ดานรางกาย มทีักษาดาน

กีฬาและมีความรักสามัคคี

ในหมูคณะ 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโนน

ตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กมีทักษะดาน

กีฬาเพ่ิมขึ้น   

รอยละ 80 

เด็กมพัีฒนาการดาน

รางกาย มีทักษาดาน

กีฬาและมีความรัก

สามัคคีในหมูคณะ 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

60 โครงการแขงขันกีฬาเครือขาย

รวมกับโรงเรียนสํานักงาน

คณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) 

 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให

เด็กไดออกกําลังกายใหมี

สุขภาพรางกายที่สมบูรณ

แข็งแรงและสนับสนุนให

เด็กไดมีพัฒนาการดาน

การกีฬา  สรางความ

สามัคคีและหางไกลจาก

ยาเสพติด 

 

โรงเรียนสังกัด

สํานักงาน

คณะกรรมการขั้น

พ้ืนฐานฯ 

และเครือขายศพด. 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สงเสริมการออก

กําลังกายเพ่ิมขึ้น   

รอยละ 80 

 

สงเสริมการออกกําลัง

กายและใหมี

พัฒนาการดานกีฬา 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.  ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

2.4แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.  ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

61 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานตสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่นและวันผูสูงอายุ

เทศบาลตําบลโนนตาล 

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชน

สืบสานศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาของ

ทองถิ่น 

ประชาชนในเขต

ตําบลโนนตาล 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,0000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดสืบ

ทอด ประเพณี

และวัฒนธรรม  

รอยละ  100  

ขึ้นไป 

 

เปนการอนุรักษ

ประเพณี

วัฒนธรรมใหสืบ

ตอไป 

  สํานักปลัด 

 งานการศึกษา 

62 โครงการสงเสริมประเพณีทอด

ขาวสาร 

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชน

สืบสานศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาของ

ทองถิ่น 

ประชาชนในเขต

ตําบลโนนตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,0000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดสืบ

ทอด ประเพณี

และวัฒนธรรม  

รอยละ  80  ขึ้น

ไป 

 

เปนการอนุรักษ

ประเพณี

วัฒนธรรมใหสืบ

ตอไป 

  สํานักปลัด 

 งานการศึกษา 

63 โครงการจัดประเพณีการ

ประกวดแขงขันรองสรภัญญ

เพ่ืออนุรักษฟนฟูสืบสาน

ประเพณีของตําบลโนนตาล 

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนประเพณีอันดี

งามของไทย 

ประชาชนในเขต

ตําบลโนนตาล 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดสืบ

ทอด ประเพณี

และวัฒนธรรม  

รอยละ  50  

 

รูถึงความสําคัญ

ของ

พระพุทธศาสนา 

สํานักปลัด 

  งาน

การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

2.4แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

64 โครงการวันสถาปณาเทศบาล

ตําบลโนนตาล 

เพ่ือใหประชาชนตําบล

โนนตาลไดตระหนัก

และเห็นความสําคัญ

และจัดกิจกรรมใหเกิด

ความสามัคค ี

 

ผูบริหารและ

สมาชิกสภาพรอม

พนักงาน ทต.และ

ประชาชนทั่วไป 

40,000 

(งบประมาณ) 

 

40,000 

(งบประมาณ) 

 

40,000 

(งบประมาณ) 

 

40,000 

(งบประมาณ) 

 

40,000 

(งบประมาณ) 

 

ประชาชนมีสวน

รวม 

ไดตระหนักและเห็น

ความสําคัญและจัด

กิจกรรมใหเกิดความ

สามัคค ี

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

65 โครงการจัดงานบุญประเพณี

ออกพรรษาตักบาตรเทโว 

เพ่ือสงเสริมสืบสาน

ประเพณี และ

วัฒนธรรมในทองถิ่น 

ผูบริหารและ

สมาชิกสภาพรอม

พนักงาน ทต. 

และประชาชน 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดส่ือ

ทอดประเพณี

และวัฒนธรรม  

รอยละ  80   

ขึ้นไป 

 

เพ่ือสงเสริมสืบทอด

จารีตประเพณี และ

วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

66 โครงการสงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่นตําบลโนนตาล 

เพ่ือสงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ประชาชนในเขต

ตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดส่ือ

ทอดประเพณี

และวัฒนธรรม  

รอยละ  80  

 ขึ้นไป 

เพ่ือสงเสริมสืบทอด

จารีตประเพณี และ

วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

67 โครงการจัดงานประเพณีวัน

ขึ้นปใหมทําบุญตักบาตร 

เพ่ือใหประชาชนรักษา

ประเพณีอันดีงานไว

และเห็นความสําคัญ 

ประชาชน,บุคลากร 

ทต. 

โนนตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดส่ือ

ทอดประเพณี

และวัฒนธรรม  

รอยละ  80  

 

ประชาชนรักษา

ประเพณีอันดีงานไว

และเห็นความสําคัญ 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

   

   

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

  

 งบประมาณและที่ผานมา 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

68 โครงการคัดเลือกผูนํา

ตนแบบดีเดนขับเคล่ือน

คุณธรรมตําบลโนนตาล 

เพ่ือเชิดชูบุคคลทํา

ความด ี

ประชาชน,สวน

ราชการ,วัด 

ทต.โนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

คัดเลือกบุคคล

ตนแบบ ไดรอย

ละ 70 

เพ่ือเชิดชูบุคคลทํา

ความด ี

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

69 โครงการเทศบาลด ี ศรี

ตําบล ตักบาตรไหวพระ  

ฝกธรรมะสูวินัย 

เพ่ือใหประชาชน

รักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงานไว 

ประชาชน

,บุคลากร ทต. 

โนนตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดส่ือ

ทอดประเพณี

และวัฒนธรรม  

รอยละ  80  ขึ้น

ไป 

ใหประชาชนรักษา

ประเพณีอันดีงาน

ไว 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

70 โครงการงานศพงานเศรา

ปลอดเหลา ปลอดอบาย

มุกข 

 

เพ่ือใหประชาชนมี

สวนรวม 

ประชาชนตําบล

โนนตาล 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสวน

รวม รอยละ80

ขึ้นไป 

ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

71 โครงการธรรมนูญตนแบบ

ตําบลโนนตาล 

 

เพ่ือใหประชาชนมี

สวนรวม 

ประชาชนตําบล

โนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสวน

รวม รอยละ80

ขึ้นไป 

ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

72 โครงการกฐินปลอดเหลา

ตําบลโนนตาล 

เพ่ือใหประชาชนมี

สวนรวม 

ประชาชนตําบล

โนนตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสวน

รวม รอยละ80

ขึ้นไป 

ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.  ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

2.4แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

73 โครงการทองถิ่นคุณธรรม

ตามรอยพระยุคลบาท 

 

เพ่ือใหทองถิ่นมี

คุณธรรม 

ประชาชน,ทต.

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ทองถิ่นมีคุณธรรม  

รอยละ  80   

ขึ้นไป 
 

เพ่ือใหทองถิ่นมี

คุณธรรม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

74 โครงการเนื่องในเทศกาลวัน

เขาพรรษา 

เพ่ือใหเด็กไดเรียนรู

ประเพณีและวัฒนธรรม

ไทย 

อันดีงาม 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ตําบลโนนตาล 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กไดเรียนรู

ประเพณี 

รอยละ  80   

ขึ้นไป 
 

เด็กไดเรียนรู

ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทยอันดี

งาม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

75 โครงการสงเสริมการเรียนรู

ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ

เด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กไดรับความรู

และประสบการณดาน 

ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือ

สงเสริมใหชุมชนไดมี

สวนรวมในการจัด

ประสบการณการรูและ

นําไปปฏิบัติ 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ตําบลโนนตาล 

 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กมีสวนรวม 

รอยละ  80   

ขึ้นไป 

เด็กเกิดความรู/

ประสบการณ

ชุมชนไดมีสวนรวม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

76 โครงการกฐินปลอดเหลา

ตําบลโนนตาล 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน

รวม 

ประชาชนตําบล

โนนตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

10,000 

(งบประมาณ) 

10,000 

(งบประมาณ) 

10,000 

(งบประมาณ) 

10,000 

(งบประมาณ) 

ประชาชนมีสวน

รวม รอยละ80ขึ้น

ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.  ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

2.4แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ไป 

77 โครงการสงเสริมประเพณี

วันขึ้นปใหม 

เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูและ

เห็นความสําคัญของวัน

ปใหมและชุมชนไดเขา

รวมกิจกรรม 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ตําบลโนนตาล 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กเล็กมีสวนรวม

มากขึ้น  รอยละ80 

เด็กไดเห็น

ความสําคัญชุมชน

ไดเขารวมกิจกรรม 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

78 โครงการสงเสริมประเพณี

ลอยกระทง 

เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูและ

เกิดทักษะความสําคัญ

ของประเพณีวัฒนธรรม

ที่ดีงามและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

เด็ก,เยาวชน 

ประชาชนตําบล

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

การมีสวนรวม

มากขึ้น   

รอยละ80 

เด็กเกิดทักษะและ

เรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่น 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

79 โครงการใหความรูเก่ียวกับ

ศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรมและจารีต

ประเพณีในทองถิ่น 

 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให

ความรูเก่ียวกับศาสนา

ศิลปะ วัฒนธรรมและ

จารีตประเพณีใน

ทองถิ่น 

มีจิตสํานึกในการ

อนุรักษวัฒนธรรม 

เด็ก,เยาวชน 

ตําบลโนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กมีสวนรวม

มากขึ้น  รอยละ

80 

ทุกคนเกิดจิตสํานึกที่

ดี 

ในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและจารีต

ประเพณี 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

80 โครงการจัดงานสงเสริม -เพ่ือสงเสริมและฟนฟู ประชาชนตําบล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สงเสริมกิจกรรม สงเสริมกิจกรรมงาน สํานักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.  ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

2.4แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

ประเพณีหลอเทียนพรรษา 

 

ประเพณีการหลอเทียน

พรรษาใหประชาชนได

เห็นคุณคาและเกิด

ความตระหนักรวมกัน

รักษาไวซ่ึงประเพณี 

โนนตาล 

 

 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานประเพณี  

รอยละ  80 

ประเพณีใหคงอยู

สืบไป 

 

งานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

81 โครงการอนุรักษฟนฟูศาล

เจาปูหนองโดน 

 

เพ่ือสงเสริมความตระหนัก

และเห็นความสําคัญของ

วัฒนธรรมประเพณีที่ดี

งาม  

เด็ก  เยาวชน

และประชาชน 

ตําบลโนนตาล   

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ิมขึ้น รอยละ  80 

สงเสริมใหทุกคน

เปนคนดี 

มีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

82 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

และการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญทางศาสนา 

เพ่ือรวมกันทํานุบํารุง

ศาสนาและปลูกฝงใหทุก

คนมีจิตสํานึกที่ดี  มี

เด็กนักเรียนทุก

คนตําบลโนน

ตาล   

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ิมขึ้น รอยละ  80 

นักเรียนมีคุณธรรม

และจริยธรรม

ประจําใจ 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคาและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.  ยุทธศาสตรที่  2  ดานการพัฒนาดานการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

2.4แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 คุณธรรมและจริยธรรม  

83 อุดหนุนโครงการบุญผะ

เหวดฟงเทศนมหาชาติ

(ประจําจังหวัดรอยเอ็ด) 

เพ่ืออนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมของจังหวัด

รอยเอ็ด 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีและท่ัวไป 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สื่อสารประเพณี

วัฒนธรรม   

รอยละ  70 

 

อนุรักษสื่อสาร

ประเพณี

วัฒนธรรมของ

จังหวัด 

สํานักปลัดงาน

การศึกษา 

84 อุดหนุนโครงการสมมา

น้ําคืนเพ็ง  เส็งประทีป 

(ประจําจังหวัดรอยเอ็ด) 

เพ่ืออนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมของจังหวัด

รอยเอ็ด 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีและท่ัวไป 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สื่อสารประเพณี

วัฒนธรรม   

รอยละ  70 

 

อนุรักษสื่อสาร

ประเพณี

วัฒนธรรมของ

จังหวัด 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

85 อุดหนุนโครงการจัดการ

แขงขันกีฬาเทศบาล

สัมพันธ   

เพ่ือสรางความสามัคคี

และรูจักการออกกําลัง

กายการรูแพรูชนะ 

ของประชาชน 

 

ผูบริหาร  

สมาชิกสภา  

พนักงาน

เทศบาล  และ

ประชาชนท่ัวไป 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

รอยละ  70สราง

ความสามัคคี       

สรางความ

สามัคคีและรูจัก

การออกกําลัง

กาย 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

86 โครงการจัดงานบุญซําฮะ

และสักการะศาลเจาปู

หนองโดน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก  เยาวชน

และประชาชนเกิดความ

ตระหนักและเห็น

เด็ก  เยาวชน

และประชาชน 

ตําบลโนนตาล   

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีคุณธรรม

จริยธรรม 

เพ่ิมขึ้น รอยละ  

สงเสริมใหทุกคน

เปนคนดี 

มีคุณธรรมและ

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  4 สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ  ย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 3 การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

1.ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 

3.1 แผนงานการเกษตร 

 ความสําคัญของวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงาม  

 80 จริยธรรม 

 

87 อุดหนุนโครงการจัด

ประเพณีวัฒนธรรม

บายศรีสมโภช

พระสังกัจจายนฯ 

เพ่ืออนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมของจังหวัด

รอยเอ็ด 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีและ

ท่ัวไป 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดสื่อ

ทอดประเพณี

และวัฒนธรรม  

รอยละ  80  

 

อนุรักษสื่อทอด

ประเพณี

วัฒนธรรมของ

จังหวัด 

สํานัดปลัด 

งานการศึกษา 

 รวม    87    โครงการ   5,775,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000    

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

1 โครงการสงเสริมกลุมผัก

ปลอดสารพิษตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหมีรายไดเพ่ิม ลด

รายจายแกปญหาการ

ยากจน 

ประชาชน 

ภายในหมูที่  2 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 50 

ประชาชนมรีายได

เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

2 โครงการปลูกพืชผักสวนครัว

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหมีรายไดเพ่ิม ลด

รายจายแกปญหาการ

ยากจน 

ประชาชน 

ภายในหมูที่  4, 

หมูที่  8 

40,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80 

 

ประชาชนมรีายได

เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

3 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการเพ่ิมรายไดกลุม

อาชีพตางๆในเขตตําบลโนน

ตาล 

เพ่ือใหมีรายไดเพ่ิม ลด

รายจายแกปญหาการ

ยากจน 

ประชาชนตําบล

โนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80 

 

ประชานมีรายได

เพ่ิมและลดการ

วางงาน 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

4 โครงการสงเสริมการเล้ียง

สัตวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือลดคาใชจายและเพ่ิม

รายไดใหกับครัวเรือน 

ประชาชน 

ภายใน 

หมูที่  7 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80 

ประชาชนมรีายได

เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

5 โครงการสงเสริมที่ดินทํา

การเกษตรในชุมชน 

เพ่ือใหมีรายไดเพ่ิม ลด

รายจายแกปญหาการ

ยากจน 

หมูที่ 1-10 20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80 

ประชาชนมรีายได

เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  4 สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ  ย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 3 การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

1.ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 

3.1 แผนงานการเกษตร 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

6 โครงการสงเสริมการจัดทํา

ปุยหมัก 

เพ่ือลดคาใชจายและ

เพ่ิมรายไดใหกับ

ครัวเรือน 

ประชาชน 

ภายในหมูที่  8 

20,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80 

ประชาชนมรีายได

เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

7 โครงการอบรมและสงเสริม

ปุยหมักชีวภาพ,ปุยอินทรีย

ชีวภาพ 

เพ่ือใหรูจักการทําปุย

หมักไวใชเองและไวขาย

ได 

ประชาชนใน

ตําบลโนนตาล 

50,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

50,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้นรอยละ 80 

รูจักทําปุยใชเองและลด

คาใชจาย 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

8 โครงการอบรมและสงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ืออบรมและสงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประชาชนใน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีคุณธรรม

และจริยธรรม รอยละ 

80 

เพ่ืออบรมและสงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

9 โครงการสงเสริมการพัฒนา

ดานการเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร 

ประชาชนใน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้นรอยละ 80 

ใหรูจักการทําเกษตรกร

และมีรายไดเพ่ิม 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

10 โครงการจัดซ้ือลูกพันธุปลาสู

หนองสาธารณะประโยชน 

เพ่ือปลอยพันธุปลากับสู

ธรรมชาต ิ

เขตตําบลโนน

ตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

หนองสาธารณะมีลูก

พันธุปลา 

รอยละ  80 

มปีลาในแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิ

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  4 สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ  ย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 3 การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

1.ยุทธศาสตรที่  3 ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 

3.1 แผนงานการเกษตร 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

11 โครงการสนับสนุนและ

สงเสริมการเกษตรและ

พัฒนาศูนยถายทอด

เทคโนโลย ี

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการเกษตร

และพัฒนาศูนย

ถายทอดเทคโนโลย ี

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

80,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

80,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

80,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

80,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

80,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีความรูดาน

การเกษตรมากขึ้น  

รอยละ  80 

 

มีพัฒนาการดานเกษตร สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตขาวหอมมะลิ 

 

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการผลิตขาว

หอมมะลิใหมีคุณภาพ

และเปนการเพ่ิมผลผลิต

ใหแกเกษตร 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพที่

ดีขึ้น  รอยละ  70 

 

เกษตรกรมีผลผลิตทาง

การเกษตร 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

13 โครงการงบฉุกเฉินดาน

การเกษตรตําบลโนนตาล 

เพ่ือชวยเหลือประชาชน

ในเขตตําบลโนนตาล

กรณีที่เกิดภัยธรรมชาต ิ

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับความ

ชวย 

ประชาชนในเขตตําบล

โนนตาลไดรับความ

ชวยเหลือ 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

14 โครงการอบรมผลิตสารชีว

ภัณฑเพ่ือใชในการเกษตร

ตําบลโนนตาล 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

ในการเกษตรชวงกอน

ฤดูทํานาพรอมอบรม

และใหความรู  

 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีความรู

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีความรู

เพ่ิมขึ้นในดสน

การเกษตร 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

15 โครงการสงเสริมการทําเห็ด

ฟางกองเตี้ย 

เพ่ือสงเสริมอาชีพให

ประชาชนมีรายไดใน

ครัวเรือน 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายไดใน

ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 

สงเสริมอาชีพให

ประชาชนมีรายไดใน

ครัวเรือน 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่  3 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

16 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ

ทอเสือกก  

เพ่ือลดคาใชจายและ

เพ่ิมรายไดใหกับ

ครัวเรือน 

ประชาชน 

ภายใน 

หมูที่  8 

20,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80 

 

ประชาชนมรีายได

เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และพัฒนาอาชีพตําบลโนน

ตาล 

เพ่ือใหรูจักผลิตภัณฑ

ของตําบลโนนตาล 

กลุมตางๆใน

ตําบลโนนตาล 

50,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

50,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 บาท 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้นรอยละ 80 

มีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

18 สงเสริมสินคาและพัฒนา

ผลิตภัณฑสินคาภายใน

ตําบล 

เพ่ือสงเสริมและเพ่ิม

รายได 

กลุมอาชีพ

ตางๆใน 

ตําบลโนนตาล 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

100,000 

(งบประมาณ) 

100,000 

(งบประมาณ) 

100,000 

(งบประมาณ) 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้นรอยละ 80 

เพ่ือสงเสริมและกลุม

อาชีพใหมีรายได 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

19 โครงการฝกอบรมพัฒนา

ฝมือแรงงานและผูวางงาน 

เพ่ือพัฒนาฝมอืแรงงาน

และมีรายไดเพ่ิม 

ประชาชนใน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

พัฒนาการดาน 

ฝมือมีคุณภาพที่ดีขึ้น  

รอยละ  80 

ประชาชนมีพัฒนาฝมือ

แรงงานและมีรายได

เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

20 โครงการหมูบานตนแบบตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสงเสริมใหชาวบาน

มีหมูบานที่สวยและถูก

หลักสุขลักษณะ 
 

หมูบานใน

ตําบลโนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ใหเปนหมูบาน 

ตนแบบ 100% 

ชาวบานมีหมูบานที่สวย

และถูกหลักสุขลักษณะ 

 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

21 โครงการจัดทีด่ินทํากินใหแก

ประชาชนที่ยากจน 

 

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ

ประชาชนที่ยากจนมีที่

ทํากิน 
 

ประชาชนใน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมมากขึ้น 80% 

ประชาชนมีที่ทํากิน 

 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

22 โครงการตลาดนัดชุมชน จัดใหมีตลาดสินคาและ

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้นและลดการ

ประชาชนใน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีตลาดในชุมชน     

รอยละ  80 

จัดใหมีตลาดสินคาแบบ

ถูกหลักลักษณะและมี

รายไดเพ่ิมขึ้นและขาดการ

สํานักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

วางงาน วางงาน 

 

23 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุขาว

และโครงการธนาคารขาว 

เพ่ือใหมีพันธุขาวที่มี

คุณภาพและมีที่เก็บขาว 

กลุมสมาชิก

ของธนาคาร

ขาวในเขต

ตําบลโนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีพันธุขาวที่มี

คุณภาพที่ดี  รอย

ละ  70  ขึ้นไป 

 

มีพันธุขาวที่มีคุณภาพและ

มีที่เก็บขาว 

สํานักปลัดงาน

สวัสดิการ 

24 โครงการสนับสนุนการจัด

สวัสดิการชุมชนตําบลโนนตาล 

เพ่ือสงเสริม  ชวยเหลือ  

ใหประชาชนไดรับ

สวัสดิการ 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมี

คุณภาพที่ดีขึ้น  

 รอยละ  70 

 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น และมีหลักประกันใน

ชีวิต 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

25 โครงการสํารวจกลุมอาชีพใน

พ้ืนที่ 

 

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชนมี

รายไดเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพที่

ดีขึ้น  

 รอยละ  70 

 

ประชาชนมีรายไดเพ่ิม

มากขึ้นและลดการ

วางงาน 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

26 โครงการมูลนิธิปดทองหลังพระ 

สงเสริมกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี  กองทุนหมูบาน,กลุมออม

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชนมี

กลุม/กองทุน  เพ่ือเพ่ิม

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพที่

ดีขึ้น  

 รอยละ  70 

ประชาชนมีรายไดเพ่ิม

มากขึ้นและลดการ

วางงาน 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ทรัพย  รายไดใหประชาชน  

27 โครงการเทศบาลอาสาพัฒนา

หมูบาน 

เพ่ือการมีสวนรวมใน

การพัฒนาหมูบานและ

เกิดความสามัคค ี

 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสวนรวม   

รอยละ  80 

ประชาชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาหมูบาน 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

28 โครงการประกวดหมูบานนามอง

และหมูบาน 

เพ่ือการมีสวนรวมใน

การพัฒนาหมูบานและ

เกิดความสามัคค ี

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

หมูบานนาอยู 

นามอง  รอยละ  80 

สงเสริมการมีสวนรวม

ในการพัฒนาหมูบาน 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

29 โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัวเปน

รากฐานที่สําคัญของ

การพัฒนาคนและสังคม 

ประชาชน 

ในพ้ืนที่ 

ตําบลโนนตาล 
 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีความ

เขาใจมากขึ้น  80 

ใหประชาชนเขาใจถึง

สถาบันครอบครัว 

สํานักปลัด 

     งาสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่ 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

30 โครงการจัดทําแผนชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดมี

ความรูความเขาใจใน

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจเพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีความรู

และความเขาใจ

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

การจัดทําแผนชุมชน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. รอยละ  70 

 

เพ่ิมขึ้น 

31 โครงการยกระดับและสงเสริม

คุณภาพชีวิต  คนพิการ  ผูสูงอาย ุ 

ผูดอยโอกาส  ผูยากไร และไรที่

พ่ึง 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับคุณภาพ 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพที่

ดีขึ้น  

 รอยละ  70 

 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับ

คุณภาพ 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

32 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก  

และเยาวชนตําบลโนนตาล 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ

เด็กและเยาวชน 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กและเยาวชนมีการ

พัฒนาเพ่ิมขึ้นรอยละ

70 

เพ่ือสงเสริม

พัฒนาการเด็กและ

เยาวชน 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

33 โครงการสงเสริมความเสมอภาค

ระหวาง ชาย-หญิง ในครอบครัว

และลดลดความรุนแรง  

เพ่ือสรางความเขาใจ

และตระหนักถึงความ

รุนแรงในครอบครัว 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพที่

ดีขึ้น  

 รอยละ  70 

 

เพ่ือสรางความเขาใจ

และตระหนักถึงความ

รุนแรงในครอบครัว 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

รวม 34   โครงการ - - 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  4  สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ ย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 

1.ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม 

4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

1 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสนุบบา 

-เพ่ือปองกันโรคติดตอ

ในสัตว 

-เพ่ือปองกันโรคจาก

สัตวสูคน 

 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนหางใกล

จากโรคติดตอ  

รอยละ 90 

ประชานหางใกลจาก

โรคติดตอและมีสุขภาพ

ที่ด ี

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

2 โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออกและจัดซ้ือน้ํายาพน

หมอกควันและทรายอะเบท 

เพ่ือกําจัดยุงลายปองกัน

โรคไขเลือดออก 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนหางใกล

จากโรคติดตอ รอย

ละ 90 

กําจัดยุงลายปองกันโรค

ไขเลือดออก 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

3 โครงการตรวจสุขภาพประจําป เพ่ือใหเจาหนาที่ไดมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง 

ประชาชนทั่วไป 

ผูบริหาร,

หัวหนาสวน

,พนักงาน 

 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

5,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

บุคคลกรมีสุขภาพที่ดี 

รอยละ  80 

ใหเจาหนาที่ไดมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง 

สํานักปลัด 

งานการ

เจาหนาที่ 

4 โครงการส่ิงแวดลอมตนแบบ

ตําบลโนนตาล 

เพ่ือจัดระเบียบชุมชน

และใหชุมชนมี

ส่ิงแวดดลอมที่ด ี

 

หมูที่ 1-10 50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสวนรวม

รอยละ  80 

จัดระเบียบชุมชนและ

ใหชุมชนมีส่ิงแวดดลอม

ที่ด ี

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

5 โครงการอบรมและใหความรูดาน

สุขภาพประชาชน โรคเบาหวาน 

โรคความดัน  

เพ่ือการใหความรูดาน

สุขภาพ 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสุขภาพที่

ดี รอยละ 90 

เพ่ือการใหความรูดาน

สุขภาพ 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

 
      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  4  สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ ย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

1.ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม 

4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

6 โครงการสงเสริมการใชสมุนไพร

แทนยาปฎิชีวนะ 

เพ่ือการดูแลสุขภาพ

อนามัย 

ประชาชนตําบล

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสุขภาพดี

ขึ้น  รอยละ80 

ประชาชนสุขภาพ

อนามัยดีขึ้น 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

7 โครงการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอ 

เพ่ือการดูแลสุขภาพ

อนมัยของประชาชน 

ประชาชนตําบล

โนนตาล 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนหางใกล

จากโรคติดตอ 

รอยละ 90 

ประชาชนหางใกลจาก

โรคติดตอ 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

8 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

เพ่ือการลดและ

ปองกันการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน 

ประชาชนตําบล

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ลดอุบัติเหตุได 

รอยละ  80 

ลดและปองกันการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

9 โครงการปรับเปล่ียนทัศนะและ

ปองกันการตั้งครรภใน

สถานศึกษา 

เพ่ือลดภาวะการ

ตั้งครรภกอนวัยเรียน 

สถานศึกษาใน

เขตตําบล 

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ลดภาวะการตั้งครรภ

กอนวัยเรียนรอยละ  

80 

 

ลดภาวะการตั้งครรภ

กอนวัยเรียน 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

10 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

และผูดอยโอกาส 

เพ่ือสงเสริมผูสูงอายุ

และผูดอยโอกาส 

คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนตําบล

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสุขภาพดี

ขึ้น  รอยละ80 

ประชาชนสุขภาพ

อนามัยดีขึ้น 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

11 โครงการประชาสัมพันธและ

ประหยัดพลังงานไฟฟาใร

ครัวเรือน 

เพ่ือลดคาใชจายดาน

พลังงานไฟฟาใน

ครัวเรือน 

ประชาชนตําบล

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ลดคาใชจายดาน

พลังงานฟฟาใน

ครัวเรือนได 

ลดคาใชจายดาน

พลังงานไฟฟาใน

ครัวเรือน 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  4  สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ ย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 

1.ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม 

4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

11 โครงการสงเสริมลดขยะโดย

การจัดทําถังขยะอินทรีย

หรือขยะเปยก 

เพ่ือส่ิงแวดลอมที่ดี

และลดขยะใน

ครัวเรือน 

ประชาชนตําบล 

โนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ลดขยะในครัวเรือน

รอยละ  80 

ชุมชนมีส่ิงแวดลอมทีด่ี

และลดขยะในครัวเรือน 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

12 โครงการอุดหนุนสาธารณสุข 

มูลฐานในชุมชน 

เพ่ือให  อสม.  มีการ

พัฒนาและมีความรู

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนตําบล 

โนนตาล 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพที่

ดีขึ้น  รอยละ  80 

พัฒนาทางดาน

สาธารณสุขในตําบล 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

13 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถิ่น

เทศบาลตําบลโนนตาล 

เพ่ือสงเสริมกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถิ่นเทศบาล

ตําบลโนนตาล 

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถิ่น 

ทต.โนนตาล 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน 

รอยละ  80 

สงเสริมกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถิ่นเทศบาล

ตําบลโนนตาล 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

14 อุดหนุนตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

เพ่ือสงเสริมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

 

 

ประชาชนตําบล 

โนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน 

รอยละ  80 

สงเสริมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

 

 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 

1.ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม 

4.2 แผนงานความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

14 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

พัฒนาอาชีพประชาชน 

เพ่ือใหผูสูงอายุมีอาชีพ

และใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ผูสูงอายุใชเวลาวางให

ประโยชน  ไดมากกวา

รอยละ  60  ขึ้นไป 

 

ผูสูงอายุมีอาชีพและใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน 

สํานักปลัด 

(งานสวัสดิการฯ 

15 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ  เพ่ือการดูแลเอาใจใส

ผูชวยอายุและมีกิจกรรม

รวมกันในเวลาวาง 

ผสูงอายุ หมูที่  

6,หมูที่  8 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

40,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ผูสูงอายุใชเวลาวางให

ประโยชน  ไดมากกวา

รอยละ  60  ขึ้นไป 

 

ผูสูงอายุมีอาชีพและใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน 

สํานักปลัด 

(งานสวัสดิการฯ 

16 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต  

ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส 

ผูไรที่พ่ึง 

เพ่ือใหผูสูงอายุ  ผูพิการ  

และผูดอยโอกาส,เด็ก,

สตรี ไดรับการดูแลและ

การเอาใจใสอยางใกลชิด 

ผูสูงอายุ  ผู

พิการ  

ผูดอยโอกาส

เด็ก,สตรี  ใน

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส เด็ก,สตรี

ไดรับการดูแล  รอยละ  

80 

ใหผูสูงอายุ   

ผูพิการ  และ

ผูดอยโอกาส,เด็ก,สตรี 

ไดรับการดูแลและการ

สํานักปลัด 

(งานสวัสดิการฯ) 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ตําบลโนนตาล เอาใจใสอยางใกลชิด 

17 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี

ระดับตําบล 

เพ่ือตามนโยบายของ

รัฐบาลและสตรีมี

บทบาทมากขี้น 

 

สตรีในตําบล

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สตรีมีบทบาทมากขี้น

รอยละ 70 

 

เพ่ือตามนโยบายของ

รัฐบาลและสตรีมี

บทบาทมากขี้น 

สํานักปลัด 

(งานสวัสดิการฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 

1.ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาดานสังคม 

4.2 แผนงานความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

18 โครงการมอบเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุ ผูพิการ  และ

ผูดอยโอกาส 

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอายุและเพ่ือให

ผูสูงอายุมีความเปนอยู

ที่ด ี

ผูสูงอายุ 

ผูพิการ  และ

ผูดอยโอกาส

ตําบลโนนตาล 

9,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

9,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

9,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

9,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

9,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ผูสูงอายุ   

ผูพิการ  และ

ผูดอยโอกาสไดรับ

ความชวยเหลือ  

100  % 

 

มีเงินจายเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุ   

  ผูพิการ  และ

ผูดอยโอกาส 

สํานักปลัด  

 งานสวัสดิการ 

19 โครงการกอสรางและซอมแซม

บานมั่นคงเพ่ือแกไขปญหา

เพ่ือแกไขปญหาความ

ยากจนใหกับประชาชน

ประชาชนใน

ตําบลโนนตาล  

100,000 

(งบประมาณ) 

100,000 

(งบประมาณ) 

100,000 

(งบประมาณ) 

100,000 

(งบประมาณ) 

100,000 

(งบประมาณ) 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน รอยละ  

ผูยากไรมีที่อยูอาศัย

และแกปญหาความ

สํานักปลัด/  

งานสวัสดิการ/ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ความยากจนใหกับประชาชน

ในตําบล 

ในตําบล  ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. 70 ยากจน 

 

กองชาง 

20 โครงการสํารวจเด็กไมมีสถานะ

ทางทะเบียนและไมมีเลขบัตร 

เพ่ือใหมีแนวทางจัดการ

ปญหาสถานะและสิทธิ

ของบุคคลอยางเปน

ระบบ 

เด็ก,ประชาชนใน

ตําบลโนนตาล  

 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ผูสูงอายุ   

  ผูพิการ  และ

ผูดอยโอกาสไดรับ

ความชวยเหลือ  

100  % 

 

ใหมีแนวทางจัดการ

ปญหาสถานะและสิทธิ

ของบุคคล 

สํานักปลัด 

งานทะเบียน 

21 โครงการเดือนละวันรวมกัน

พัฒนา 

 

เพ่ือใหชุมชนมี

ส่ิงแวดลอมที่นาอยู 

ตําบลโนนตาล 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ชุมชนมีส่ิงแวดลอมที่

นาอยูเพ่ิมขึ้น 

ชุมชนมีส่ิงแวดลอมที่นา

อยู 

สํานักปลัด  

 งานสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 

1.ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม 

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



 

21 โครงการทองถ่ินไทยใส

ใจความสะอาดคนในชาติมี

ความสุข 

 

เพ่ือการมีสวนรวมใน

การสรางจิตสํานึกของ

ประชาชนในการใส

ใจความสะอาด 

ประชาชน

ตําบลโนน

ตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสวน

รวมรอยละ 80 

ประชาชนมีสวนรวม

ในการใสใจความ

สะอาด 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

22 โครงการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบล

โนนตาล 

 

เพ่ือการดูแลเอาใจใส

ผูชวยอายุและมีกิจกรรม

รวมกันในเวลาวาง 

ผสูงอายุ 

ตําบลโนน

ตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ผูสูงอายุใชเวลาวาง

ใหประโยชน  ได

มากกวารอยละ  60  

ขึ้นไป 

 

ผูสูงอายุมีอาชีพและใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการฯ 

23 โครงการสงเสริมคายจิต

อาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน

การมีสวนรวม 

เด็กและ

เยาวชนตําบล

โนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เด็กและเยาวชนมี

สวนรวม 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน

การมีสวนรวม 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการฯ 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวติและสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม 

4.3แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

 

งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

โครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

22 โครงการฝกอบรมการ

บริการการแพทยฉุกเฉิน 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและเพ่ิมทักษะ

ทางการแพทยฉุกเฉิน 

ทต.,ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีความรู

ทางการแพทย

ฉุกเฉิน รอยละ  80 

เปนการเพ่ิมความรู

และทักษะ 

สํานักปลัด 

งานปองกัน 

23 โครงการสนับสนุนหนวยกู

ชีพกูภัยตําบลโนนตาล 

เพ่ือความปลอดภัยของ

ประชาชนและความ

สะดวกรวดเร็วในการ

บริการ 

 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

บริการ  รอยละ  

80 

ประชาชนไดรับการ

บริการอยางทันทวงที 

สํานักปลัด 

งานสาธาฯ 

24 โครงการรณรงคสราง

จิตสํานึกประชาชนในการ

ท้ิงขยะมูลฝอย 

เพ่ือการมีสวนรวมใน

การสรางจิตสํานึกของ

ประชาชนในการท้ิงขยะ

มูลฝอย 

 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีสวน

รวมรอยละ 80 

ประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาหมูบาน 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวติและสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม 

4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

25 การคัดกรองเขาคาย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หางไกลยาเสพติด 

เพ่ือใหประชาชน,เด็ก

นักเรียน,เยาวชน 

หางไกลยาเสพติด 

ประชาชน,เด็ก

นักเรียน

,เยาวชน ตําบล

โนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนหางไกล

ยาเสพติด  

 รอยละ  80 

ใหประชาชน,เด็ก

นักเรียน,เยาวชน 

หางไกลยาเสพติด 

 

สํานักปลัด 

งานปองกัน 

26 โครงการจัดต้ังศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะ

ยาเสพติดและสนับสนุน

รณรงคตอตานยาเสพติด 

เพ่ือใหประชาชน

กระตุนและต่ืนตัว

เกี่ยวกับพิษยาเสพติด

และปองกันยาเสพติด

แพรระบาดในพ้ืนท่ี 

ประชาชน,เด็ก

นักเรียน

,เยาวชน ตําบล

โนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1  ศูนย ใหประชาชนกระตุน

และต่ืนตัวเกี่ยวกับพิษ

ยาเสพติดและปองกัน

ยาเสพติดแพรระบาด

ในพ้ืนท่ี 

 

สํานักปลัด 

งานปองกัน 

27 โครงการรวมพลังแผนดิน

ขจัดสิ้นยาเสพติดและ

สนับสนุนกลุมสมัชชาตอตาน

ยาเสพติด 

เพ่ือปองกันและการ

ระบาดของยาเสพติด

และความเขมแข็งเพ่ือ

ปองกันอาชญากรรม 

ประชาชน,เด็ก

นักเรียน

,เยาวชน ตําบล

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนหางไกล

ยาเสพติด  รอยละ  

80 

ปองกันและการ

ระบาดของยาเสพติด

และความเขมแข็งเพ่ือ

ปองกันอาชญากรรม 

สํานักปลัด 

งานปองกัน 

28 โครงการผูประสานงานพลัง

แผนดินแกไขปญหายาเสพ

ติด 

เพ่ือใหประชาชน,เด็ก

นักเรียน,เยาวชน 

หางไกลยาเสพติด 

ประชาชน,เด็ก

นักเรียน

,เยาวชน ตําบล

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนหางไกล

ยาเสพติด  

 รอยละ  80 

ใหประชาชน,เด็ก

นักเรียน,เยาวชน 

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

งานปองกัน 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวติและสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาดานสังคม 

4.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

28 โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

เพ่ือเพ่ิมความรูในการ

ฝกอบรมและ

ประสบการณในการ

ปฏิบัติหนาใหมี

ประสิทธิภาพ 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

 

00,000 

(งบประมาณ) 

 

เพ่ิมความรูในการ

ฝกอบรมและ

ประสบการณในการ

ปฏิบัติหนาใหมี

ประสิทธิภาพ 

เพ่ิมความรูในการ

ฝกอบรมและ

ประสบการณใน

การปฏิบัติหนาใหมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

29 โครงการฝกอบรม อปพร. 

เทศบาลตําบลโนนตาล 

เพ่ือให อปพร.มี

ประสบการณในการ

ปฏิบัติหนาที่มี

ประสิทธิภาพ 

อปพร.

เทศบาลตําบล

โนนตาล 

500,000 

(งบประมาณ) 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

 

500,000 

(งบประมาณ) 

 

เพ่ือให อปพรมี

ประสบการณในการ

ปฎิบัติงาน  100% 

 

ให อปพร.มี

ประสบการณใน

การปฏิบัติหนาที่มี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

30 โครงการการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและ

ประสบภัยพิบัติ 

เพ่ือชวยเหลือผูที่ไดรับ

ความเดือดรอนหรือ

ประสบภัยพิบัติตางๆ 

ผูประสบภัย

พิบัติในพ้ืนที่

เทศบาลตําบล

โนนาตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

 

ในเขตพ้ืนที่ทั้ง  10  

หมูบาน 

ชวยเหลือผูที่ไดรับ

ความเดือดรอน

หรือประสบภัย

พิบัติ 

 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

31 โครงการซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยดาน

อัคคีภัย  (ระดับชุมชน) 

เพ่ือเสริมสรางทักษะ

ความรูในเชิงทักษะในการ

ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับสา

ธารณภัย 

เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ,  

อปพร., 

อาสาสมัครกู

ชีพ ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

 

เพ่ือให อปพรมี

ประสบการณในการ

ปฎิบัติงาน  100% 

ไดสรางเครือขาย

ศักยภาพเครือขาย

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

32 จัดซ้ือวิทยุส่ือสารและจัดอบรม เพ่ือสะดวกตอการติดตอ

ขาวสาร 

-วิทยุส่ือสาร 

-ผูนําชุมชน 

200,000 

(งบประมาณ) 

200,000 

(งบประมาณ) 

200,000 

(งบประมาณ) 

200,000 

(งบประมาณ) 

200,000 

(งบประมาณ) 

หมูบานละ 1 เคร่ือง

ทั้งหมด 10 เคร่ือง 

สะดวกตอการ

ติดตอขาวสาร 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 



 

  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวติและสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม 

4.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

33 โครงการแบงปนน้ําใจ แกไข

ปญหาภัยแลง 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา  

อุปโภค-บริโภคตลอดป 

ประชาชนในเขต

พ้ืนท่ีตําบลโนน

ตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ชวยเหลือประชาชน  

100  % 

ใหประชาชนมีน้ํา 

อุปโภค-บริโภค

ตลอดป 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

34 โครงการผาหมกันหนาวเพ่ือ

ชาวโนนตาล 

เพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัยหนาว 

ผูดอยโอกาสใน

เขตพ้ืนท่ีตําบล

โนนตาล 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส  

100  % 

ประชาชนไดรับ

ความชวยเหลือ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

35 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุการจราจรทางถนน

ชวงเทศบาลปใหม  

เพ่ือลดอุบัติเหตุ

การจราจรทางถนนของ

ประชาชนชวงเทศกาลป

ใหม 

ประชาชนในเขต

พ้ืนท่ีตําบลโนน

ตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ชวยเหลือประชาชน  

100  % 

ประชาชนไดรับ

ความชวยเหลือ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

36 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลสงกรานต  

เพ่ือลดอุบัติเหตุ

การจราจรทางถนนของ

ประชาชนชวงเทศกาล

สงกรานต 

ประชาชนในเขต

พ้ืนท่ีตําบลโนน

ตาล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ชวยเหลือประชาชน  

100  % 

ประชาชนไดรับ

ความชวยเหลือ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

37 ติดต้ังกลอง  CCTV สําหรับ

จุดเสี่ยงทุกหมูบานและ

สํานักงานตําบลโนนตาล 

เพ่ือปองกันการมั่วสุม

ของกลุมวัยรุน และเพ่ือ

ความปลอดภัยของคน

ในชุมชน 

ม.1 – ม.10  และ

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

900,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

900,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

900,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

900,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

900,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอยละ 

๘๐ ไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ความปลอดภัย

คนในชุมชนและ

ทรัพยสินใน

เทศบาล 

กองชาง/งาน

ปองกัน 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวติและสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม 

4.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

38 โครงการฝกอบรมหลักสูตร

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย (ดานอัคคีภัย) 

เพ่ือใหประชาชนและ

บุคลากรมีความรูเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน, 

ทต.โนนตาล 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80  

ประชาชนและ

บุคลากรมีความรู

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

39 โครงการใหความรูเกี่ยวกับ

กฎจราจรการชวยเหลือ

ผูประสบภัยตางๆใหกับ

ประชาชนและสถานศึกษา 

เพ่ือใหประชาชนและ

บุคลากรมีความรูเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน, 

ทต.โนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80  

ประชาชนและ

บุคลากรมีความรู

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

40 โครงการฝกอบรม OTOS เพ่ือใหประชาชนและ

บุคลากรมีความรูเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน, 

ทต.โนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

100,000 

(งบประมาณ) 

100,000 

(งบประมาณ) 

100,000 

(งบประมาณ) 

100,000 

(งบประมาณ) 

มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80  

ประชาชนและ

บุคลากรมีความรู

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ทต. 

 

ทต. ทต. ทต. ทต. เพ่ิมข้ึน 

41 โครงการฝกอบรมการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน 

เพ่ือใหประชาชนและ

บุคลากรมีความรูเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน, 

ทต.โนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80  

ประชาชนและ

บุคลากรมีความรู

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

42 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

เพ่ือปองกันปญหายา

เสพติด 

ประชาชน, 

ทต.โนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือปองกันการติด

ยาเสพติดในตําบล 

รอยละ 80 

ในตําบลไมมีปญหา

เกี่ยวกับยาเสพติด 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวติและสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม 

4.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

43 โครงการฝกอบรมชุดรักษา

ความสงบหมูบาน  ชรบ.

ตําบลโนนตาล 

เพ่ืออบรมและให

ความรู 

ประชาชน, 

ทต.โนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80  

ประชาชนและ

บุคลากรมีความรู

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

44 โครงการจัดหาชุดตรวจหา เพ่ืออบรมและให ประชาชน, 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีความรูเพ่ิมข้ึน ประชาชนและ สํานักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

สารเสตติดและอุปกรณตาม

แผนปฏิบัติการ “ ยุทธการ

สาเกตนคร”กวาดลางยาเสพ

ติด 

ความรู ทต.โนนตาล (งบประมาณ) 

ทต. 

 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

รอยละ 80  บุคลากรมีความรู

เพ่ิมข้ึน 

(งานปองกัน) 

 รวม    44    โครงการ   10,015,000 10,015,000 10,015,000 10,015,000 10,015,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  3  การยกระดับคุณภาพและสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

5.1แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



 

  1 โครงการจัดซ้ือพันธุไมยืนตน เพ่ือสงเสริมอนุรักษ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

หมูที่  7 20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีส่ิงแวดลอมทีด่ี

ขึ้น  รอยละ  80 

ประชาชนมีการ

อนุรักษธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

พิทักษส่ิงแวดลอมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพ่ือสงเสริมใหความรูแก

ผูนําชุมชนและประชาชน

รูจักอนุรักษธรรมชาติ 

ประชาชนใน

พ้ืนที่ 

ตําบลโนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีส่ิงแวดลอมทีด่ี

ขึ้น  รอยละ  80 

ประชาชนมีให

ความรูแกผูนํา

ชุมชนและ

ประชาชนรูจัก

อนุรักษธรรมชาติ 

 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

3 โครงการอบรมใหความรู

ส่ิงแวดลอมและบริหารจัดการ

ขยะและน้ําเสีย 

เพ่ือสภาพแวดลอมให

สะอาดและความเปน

ระเบียบ 

เขตตําบลโนน

ตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีส่ิงแวดลอมทีด่ี

ขึ้น  รอยละ  80 

 

ชุมชนมี

สภาพแวดลอม

สวยงามและเปน

ระเบียบ 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

4 สรรหานักพัฒนาประจํา

หมูบาน 

เพ่ือดูแลความสะอาด

ภายในหมูบานและดูแล

ส่ิงแวดลอมชุมชนใหนาอยู 

 

ภารโรง

หมูบานทั้ง  

10  หมูบาน 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

ส่ิงแวดลอมชุมชนใหนาอยู

ขึ้น  รอยละ 90 

ดูแลความสะอาด

ภายในหมูบาน 

สํานักปลัด 

งานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  3  การยกระดับคุณภาพและสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ดที่2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

5.1แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

5 โครงการกอสรางเตาเผาขยะ

ตําบลโนนตาล 

เพ่ือกําจัดขยะใน

เขตตําบลโนนตาล 

-ศูนยเด็กฯ 

- ทต.โนนตาล 

   - ทุกหมูบาน 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอยละ 80 

ข้ึนไปมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

หมูบานมีความ

สะอาดและรักษา

สิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด 

งานสาธารณสุข 

6 โครงการขยะทองคํา ประชาชนเห็น

คุณคาของขยะใน

การคักแยกขยะ 

และสรางรายได 

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอยละ 80 

ข้ึนไปมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนดีข้ึน 

สํานักปลัด 

งานสาธารณสุข 

งานสวัสดิการ 

7 โครงการถนนสวยตําบลโนน

ตาล 

เพ่ือมีสิ่งแวดลอมท่ี

ดีในตําบลโนนตาล 

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอยละ 80 

ข้ึนไปมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนดีข้ึน 

งานกองชาง

งานสาธารณสุข 

งานสวัสดิการ 

8 โครงการปลูกปาเพ่ือเฉลิม

พระเกีรยติ  รักน้ํา รักปา 

รักษาแผนดิน 

เพ่ืออนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

     30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

     30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอยละ 80 

ข้ึนไปมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนดีข้ึน 

สํานักปลัด 

งานสาธารณสุข 

งานสวัสดิการ 

9 โครงการบริหารจัดการขยะ

ในชุมชน 

เพ่ือมีสิ่งแวดลอมท่ี

ดีในชุมชนตําบล

โนนตาล 

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

     30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

     30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอยละ 80 

ข้ึนไปมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนดีข้ึน 

สํานักปลัด 

งานสาธารณสุข 

งานสวัสดิการ 

10 โครงการหนาบานสวย หลัง

บานใสเทศบาลตําบลโนน

ตาลใสใจสิ่งแวดลอม 

 

เพ่ือสรางจิตสํานึก

และกระตุนการมี

สวนรวมในชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลโนนตาล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอยละ 80 

ข้ึนไปมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนดีข้ึน 

สํานักปลัด 

งานสาธารณสุข 

งานสวัสดิการ 

รวม 10 โครงการ - - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - - - 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 



 

เทศบาลตําบลบานโนนตาล 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

1 โครงการทบทวนมแผนพัฒนา

ทองถิ่นและแผนชุมชน 

 

เพ่ือไดรับทราบปญหาและ

ความตองการของ

ประชาชนและเพ่ือพัฒนา

และเพ่ิมศักยภาพ 

ประชาชน 

ตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

การมีสวนรวมของ

ประชาชน รอยละ 80 

ไดรับทราบปญหาและ

ความตองการของ

ประชาชน 

สํานักปลัด 

 

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือใหประชาชนตระหนัก

ถึงการมีสวนรวมในการ

เสนอปญหาตางๆและ

บทบาทของ ทต. 

ประชาชน 

ตําบลในตําบล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

การมีสวนรวมของ

ประชาชน รอยละ 80 

ประชาชนมีความเขาใจ

ถึงบทบาทของเทศบาล

และบทบาทของการมี

สวนรวม 

สํานักปลัด 

3 โครงการอบรมเด็กตําบลโนน

ตาล 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนมีความรักและ

สามัคคีในการอยูรวมกัน 

เด็กและ

เยาวชน 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

การมีสวนรวมของ

ประชาชน รอยละ 80 

สงเสริมรูจักทํางานเปน

ทีมและสามัคคีกัน 

สํานักปลัด 

4 โครงการกฎหมายนารู เพ่ือไดรูถึงกฎหมายที่นารู

สําหรับประชาชน 

ประชาชนใน

ตําบล 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

มีความรูเร่ือง

กฎหมายเพ่ิมขึ้น  

รอยละ  80 

ประชาชนรูถึงกฎหมาย

ตาง ๆ 

สํานักปลัด 

5 โครงการสงเสริมใหความรู

เก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 

เพ่ือใหความรูแก

ประชาชนในการใหความรู

เร่ืองเลือกตั้ง 

ประชาชนใน

ตําบล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีความรู

เร่ืองเลือกตั้ง  รอย 

ละ  90 

ประชาชนมีความรูเร่ือง

ประชาธิปไตยในการ

เลือกตั้ง 

สํานักปลัด 

 

6 โครงการทองถิ่นสุจริต โปรงใส 

ใสใจคุณธรรมตามหลักธรรม

มาภิบาล 

 

เพ่ืออบรมและใหความรู

เพ่ิมขึ้น 

ทต.และ 

ประชาชนใน

ตําบล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีความรู

เพ่ิมขึ้น รอยละ  90 

ประชาชนมีความรูเร่ือง

เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  6  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี

6.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

7 โครงการประชุมชี้แจงการ

จัดเก็บขอมูลและการประชุม

ชี้แจงการบันทึกขอมูล 

(จปฐ) 

เพ่ือการพัฒนาขอมูล

และความจําเปน

พ้ืนฐาน  (จปฐ) 

ประชาชนใน

ตําบล 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

10,000 

งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีความรู

เพ่ิมข้ึน  รอยละ  80 

มีการพัฒนา

ขอมูลและความ

จําเปนพ้ืนฐาน  

(จปฐ) 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

8 สนับสนุนตัวแทน/ผูนํา อช.

ประจําตําบลโนนตาล 

เพ่ือสรรหาและเปน

ตัวแทนพัฒนาหมูบาน 

ประชาชนใน

ตําบลและท่ัวไป 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

หมูละ  1  คนท้ังหมด  

10  หมูบาน 

สรรหาและเปน

ตัวแทนพัฒนา

หมูบาน 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

9 โครงการอบรมและศึกษา   

ดูงานเพ่ือขับเคลื่อนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

“ตามรอยพอ” 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู

ประสบการณและเปน

แนวทางในการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-ผูนําทองท่ี 

-ประชาชน

ท่ัวไป 

-คณะผูบริหาร 

-สท. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

200,000 

งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ิมพูนความรู

ประสบการณและเปน

แนวทางในการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

เปนแนวทางใน

การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด 

งานสวัสดิการ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

10 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการสรางความปอง

ดองสมานฉันท 

เพ่ือสรางความปอง

ดองใหกับประชาชน

ตามนโยบาของ  คชส. 

ประชาชนใน

ตําบลและท่ัวไป 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีความรู

เพ่ิมข้ึน  รอยละ  80 

สรางความปอง

ดองใหกับ

ประชาชนตาม

นโยบาของ  คชส. 

สํานักปลัด 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  6  การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

6.3  แผนงานการรักษความสงบภายใน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

11 โครงการจัดระเบียบสังคม เพ่ือจัดระเบียบสังคมใหมี

ความนาอยู 

 

ตําบลโนนตาล 20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ตําบลโนนตาลมี

ความนาอยูเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 80 

เพ่ือจัดระเบียบ

สังคมใหมีความ

นาอยู 

 

สํานักปลัด 

 

 

12 

 

 

โครงการอบรมและสงเสริม

คุณธรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใน

องคกร 

เพ่ืออบรมและสงเสริม

คุณธรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใน

องคกร 

เทศบาลตําบล

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีคุณธรรมการ

ปองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตในองคกร 

รอยละ80 

เพ่ืออบรมและ

สงเสริมคุณธรรม

การปองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตในองคกร 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

13 โครงการฝกอบรมหลักสูตร

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยตานอัคีภัย 

 

เพ่ือเปนการเพ่ิมความรู 

หลักสูตรปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยตาน

อัคีภัย 

เทศบาลตําบล

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ิมความรู 

หลักสูตรปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยตานอัคีภัย

รอยละ80 

เพ่ือเปนการเพ่ิม

ความรู 

หลักสูตรปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

14 โครงการจัดตั้งชดุเคล่ือนที่

เร็วฯ 

เพ่ือสนับสนุนความ

มั่นคง 

อุดหนุน

หนวยงาน

ราชการ 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

อุดหนุน  1 

โครงการ 

สนับสนุนความ

มั่นคง 

สํานักปลัด 

งานปองกัน 

15 โครงการบริหารจัดการ

ขอมูลยาเสพติดของ ศพส.อ.

เมืองรอยเอ็ด 

เพ่ือใหศูนยมีวัสดุที่

ทันสมัยและเพียงพอ 

อุดหนุน

หนวยงาน

ราชการ 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

อุดหนุน  1 

โครงการ 

ใหศูนยมีวัสดุที่

ทันสมัยและ

เพียงพอ 

สํานักปลัด 

งานปองกัน 

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

เครือขาย ( 25 ตาสับปะรด) 

ตามนโยบายรัฐบาล อุดหนุน

หนวยงาน

ราชการ 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

อุดหนุน  1 

โครงการ 

ตามนโยบาย

รัฐบาล 

สํานักปลัด 

งานปองกัน 

17 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดจังหวัด

รอยเอ็ด 

เพ่ือสนับสนุนการจัด

กิจกรรมโครงการพลัง

แผนดินเอาชนะยา

เสพติด 

อุดหนุน

หนวยงาน

ราชการ 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

อุดหนุน  1 

โครงการ 

ตามนโยบาย

รัฐบาล 

สํานักปลัด 

งานปองกัน 

18 โครงการสงเสริมและ

ฝกอบรมเด็กและเยาวชน

เพ่ือใหประชาชน,เด็ก

นักเรียน,เยาวชน 

ประชาชน,เด็ก

นักเรียน,เยาวชน 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

30,000 

(งบประมาณ) 

หางไกลจากยาเสพ

ติด100% 

ใหประชาชน,เด็ก

นักเรียน,เยาวชน  

สํานักปลัด 

งานปองกัน 



 

ตําบลโนนตาลตานยาเสพติด หางไกลยาเสพติด ตําบลโนนตาล ทต. ทต. ทต. 

 

ทต. 

 

ทต. 

 

19 โครงการอุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกการบริหาร

จัดการและ

ประโยชนของศูนยฯ  

อุดหนุน

หนวยงาน

ราชการ 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

     1 อปท. 

ในอําเภอเมือง 

อํานวยความ

สะดวกการ

บริหารจัดการ

ของศูนยฯ 

สํานักปลัด 

20 โครงการเงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

 

 

เพ่ือสนับสนุนใหเกิด

การจัดต้ังกองทุน

สวัสดิการชุมชน

ข้ึนมาดูแลชวยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ภายในชุมชน 

กลุมกองทุน

สวัสดิการชุมชน

ตําบลโนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือชวยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและ

กันภายในชุมชน  

เกิดการจัดต้ัง

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนข้ึนมาดูแล

ชวยเหลือเกื้อกูล

ซึ่งกันและกัน

ภายในชุมชน 

 

สํานักปลัด 

 รวม  20  โครงการ  920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นโยบายของรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



 

1 โครงการจัดต้ังศูนย อสพป. 

(อาสาสมัครพัฒนา

ประชาธิปไตย) 

เพ่ือมีความพรอมใน

การปฎิบัติงานและมี

ความรูเร่ือง

ประชาธิปไตย  

ศูนย อสพป. 

ตามนโยบาย

ของรัฐ 

 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

10,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน  รอยละ  80 

 

สนับสนุนดาน 

อาสาสมัครพัฒนา

ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนการ

เลือกต้ังระดับชาติ 

เพ่ือใหทราบกฎหมาย

การเลือกต้ัง 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนทราบถึง

ระบอบประชาธิปไตย

รอยละ  80 

 

ใหทราบถึง

กฎหมายและ

ระบอบ

ประชาธิปไตย 
 

สํานักปลัด 

3 โครงการดําเนินการเลือกต้ัง

ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก

สภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหความรูและ

ความเขาใจใน

เกี่ยวกับระบอบ

ประชาธิปไตยการ

และการมีสวนรวมใน

การเลือกต้ัง 

ประชาชนพ้ืนท่ี

ตําบลโนนตาล 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนทราบถึง

ระบอบประชาธิปไตย

รอยละ  80 

 

ประชาชนมี

ความรูเพ่ิมข้ึนใน

ระบอบ

ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

  4 โครงการใหความรูดาน

กฎหมายแกประชาชน 

เพ่ือใหความรูและ

ความเขาใจในดาน

กฎหมายแกประชาชน 

 

ประชาชน

ตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีความรู

เพ่ิมข้ึน รอยละ  80 

ประชาชนมี

ความรูเพ่ิมมาก

ข้ึน 

สํานักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นโยบายของรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

  

5 โครงการจัดทําปายทําเนียบ

เทศบาล 

เพ่ือความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

และไดทราบถึง

คณะผูบริหาร และ

พนักงานเทศบาล

ทุกคน 

ทําเนียบผูบริหาร

และพนักงาน

สมาชิกสภาฯ 

ผูนําทองท่ีทองถ่ิน 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ความเปนระเบียบของ

สํานักงาน   

รอยละ  80 

ความเปนระเบียบ

เรียบรอยและ

ความสวยงาม 

สํานักปลัด 

6 โครงการประชาสัมพันธการ

จัดเก็บภาษีประจําป 

เพ่ือสงเสริมการ

ประชาสัมพันธภาษี

ประจําป 

ประชาชนใน

ตําบล 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีความรูเร่ือง

จัดเก็บภาษี รอยละ  80 

สงเสริมการชําระ

ภาษี 

สํานักปลัด 

7 โครงการปรับปรุงหอ

กระจายขาวภายในหมูบาน

ติดต้ังลําโพงจํานวน  ๔  ชุด 

เพ่ือใหการ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารอยางท่ัวถึง 

หมูท่ี  3 50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอยละ 80 

ไดรับขอมูลขาวสาร 

 

มีการ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารอยาง

ท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม

หอกระจายขาวประจํา

หมูบาน 

เพ่ือใหการ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารอยางท่ัวถึง 

หมูท่ี  4 50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอยละ 80 

ไดรับขอมูลขาวสาร 

 

มีการ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารอยาง

ท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

9 สรางหองสมุด/แหลงเรียนรู

ประจําหมูบาน 

เพ่ือเปนแหลง

คนควาขอมูล-

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

หมูท่ี  6 150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

    150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนมีความรู รอย

ละ 60 ข้ึนไป  

เพ่ือใหประชานมี

ท่ีคนควาขอมูล 

สํานักปลัด 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 



 

เทศบาลตําบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นโยบายของรัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

10 โครงการซอมแซมและ

ขยายระบบเสียงไรสาย

ภายในตําบล 

เพ่ือใหการ

ประชาสัมพันธขาวสาร

อยางท่ัวถึง 

ม.1 – ม.10 500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรับทราบ

ขอมูลขาวสาร 

รอยละ 80 

 

ประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสาร

อยางท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

หองขาวประชาสัมพันธ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การประชาสัมพันธ

ขาวสารจากเสียงไรสาย 

ประชาชนใน

ตําบลและท่ัวไป 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

จํานวน 100 คน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การ

ประชาสัมพันธ 

สํานักปลัด 

 12 โครงการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลการ

ดําเนินงาน 

 

เพ่ือเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารผลการ

ดําเนินงานใหประชาชน

ทราบ 

 

จัดทําวารสาร

เผยแพรและ

จัดทําปฏิทิน

เผยแพร 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารรอยละ  

 80  ข้ึนไป 

การบริหาร

จัดการมี

ประสิทธิภาพและ

มีความโปรงใส 

สํานักปลัด 

13 โครงการประชาสัมพันธ

ขาวมูลขาวสาร 

เพ่ือเผยแพรความรู

ความเขาใจและข้ันตอน

ในการติดตอขอรับ

บริการ 

-จัดทําบอรด

ประชาสัมพันธ 

-จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

งบประมาณ) 

ทต. 

    20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

    20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

    20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือใหประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสารรอยละ   

80  ข้ึนไป 

ประชาชนท่ีได

ขอมูลขาวสารได

ทันถวนท่ี 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นโยบายของรัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

14 โครงการจางเหมาท่ีปรึกษา

เพ่ือศึกษา  วิจัย  และ

ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ

ตางๆ 

เพ่ือประเมินการทํางาน

ของโครงการเพ่ือพัฒนา

องคกร 

เทศบาล

ตําบลโนน

ตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

จํานวนท่ีปรึกษา ประเมินการทํางาน

ของโครงการเพ่ือ

พัฒนาองคกร 

สํานักปลัด 

15 โครงการจัดต้ังเครือขาย

อาสาสมัครฝายทะเบียน

ประจําหมูบานและชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมความรูและการ

มีสวนรวมเครือขาย

อาสาสมัครฝายทะเบียน

ประจําหมูบานและ

ชุมชน 

เทศบาล

ตําบล 

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

จํานวนอาสาสมัค

ฝายทะเบียน 

เพ่ิมความรูและการมี

สวนรวมเครือขาย

อาสาสมัครฝาย

ทะเบียนประจํา 

สํานักปลัด 

 

16 โครงการ  MOU  กับ

องคกร/หนวยงานอื่น 

เพ่ือเปนการสงเสริมและ

สนับสนุน องคกร/

หนวยงานอื่น 

องคกร/

หนวยงานอื่น 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150  คน เปนการสงเสริมและ

สนับสนุน องคกร/

หนวยงานอื่น 

สํานักปลัด 

 

17 โครงการขยายระบบ

อินเตอรเน็ตสูชุมชน  

 

เพ่ือใหประชาชนรูขอมูล

ขาวสารท่ีรวดเร็วมาก

ข้ึน 

หมูท่ี 1-10 200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารมาก

ข้ึน  รอยละ  80  

ประชาชนรูขอมูล

ขาวสารท่ีรวดเร็วมาก

ข้ึน 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นบายของรัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ 

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

18 โครงการการพัฒนาสถานท่ี

ทํางานดวยเทคนิค   (5 ส.) 

เพ่ือใหสถานท่ี

ทํางานนาอยูและ

เปนระเบียบ 

สํานักงาน

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

ทํางานนาอยูและเปน

ระเบียบรอยละ  80 

ใหสถานท่ีทํางาน

นาอยูและเปน

ระเบียบ 

สํานักปลัด 

19 โครงการฝกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพสื่อภาษาเพ่ือ

พัฒนาสูอาเซียน 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพในการ

ใชภาษา 

พนักงาน  

ขาราชการ

ลูกจาง อสม. 

ผูนํา-ทองท่ี

ทองถ่ินสมาชิก

สภา 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ิมประสิทธิภาพภาษา 

ไดรอยละ  ๖๐ข้ึนไป 

มีความรูและ

ประสิทธิภาพใน

การใชภาษามาก

ข้ึน 

สํานักปลัด 

20 โครงการอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพปฏิบัติหนาท่ี

ใหแกคณะผูบริหาร

เพ่ือสงเสริมการ

พัฒนางานและการ

ทํางานเปนทีม 

ผูบริหาร  

สมาชิกสภา

และพนักงาน

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน 100% 

มีการพัฒนางาน

และมีความ

สามัคคีมากข้ึน 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

พนักงานเทศบาลลูกจาง

และสมาชิกสภาเทศบาล

และศึกษาดูงานองคกร

ตนแบบตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

เทศบาล 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นบายของรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

21 โครงการเทศบาลนาอยูอยาง

ยั่งยืน 

เพ่ือพัฒนาการทํางานของ

เทศบาลใหมีประสิทธิภาพ 

เทศบาล 

ตําบลโนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

การทํางานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

การทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพและ

สํานักงานนาอยู 

สํานักปลัด 

22 โครงการสงเสริมและอบรม

ใหความรูเก่ียวกับ  พรบ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปราบปรามการคอรับ

ชั้นในตําบลโนนตาล 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผูบริหาร  

สมาชิกสภาและ

พนักงาน

เทศบาล ,กํานัน-

ผูใหญบาน,

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ิมความรูมากวา

รอยละ ๗๐ 

มีความรูและ 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ประชาชนใน

ตําบล 

23 โครงการจางเหมาผูปฏิบัติ

หนาที่ประจําศูนยกูชีพกูภัย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน 

จางเหมาแรงงาน 500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

จํานวนแรงงานที่จาง

เหมา 

การทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพและ

สํานักงานนาอยู 

สํานักปลัด 

24 โครงการทองถิ่นสุจริต  

โปรงใส  ใสใจคุณธรรม 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

สํานักงาน

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

เจาหนาที่มีความรู 

มากขึ้น  80 % 

ความรูและ

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นบายของรัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ 

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

25 โครงการสงเสริมอัตลักษณ

เทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เจาหนาที่มีความรู มาก

ขึ้น  80 % 

ความรูและ

ประสิทธิภาพใน

การทํางานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

   

26 โครงการมาตรการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 
 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เจาหนาที่มีความรู มาก

ขึ้น  80 % 

ความรูและ

ประสิทธิภาพใน

การทํางานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

27 โครงการฝกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพส่ือภาษาเพ่ือ

พัฒนาสูอาเซียน 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพในการใช

ภาษา 

พนักงาน  

ขาราชการลูกจาง 

อสม. ผูนํา-ทองที่

ทองถิ่นสมาชิกสภา 
 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ิมประสิทธิภาพภาษา 

ไดรอยละ  ๖๐ขึ้นไป 

มคีวามรูและ

ประสิทธิภาพใน

การใชภาษามาก

ขึ้น 

สํานักปลัด 

28 โครงการเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

 

เพ่ือเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

 

พนักงาน  

ขาราชการลูกจาง 

อสม. ผูนํา-ทองที่

ทองถิ่นสมาชิกสภา

,ประชาชน 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีความรู มากขึ้น  

80 %  

ความรูและ

ประสิทธิภาพใน

การทํางานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นบายของรัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ 

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

29 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บขอมูลของ

เทศบาลในระบบ

สารสนเทศ 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

เจาหนาที่มีความรู 

มากขึ้น  80 % 

ความรูและ

ประสิทธิภาพใน

การทํางานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

30 โครงการพัฒนาสงสริ

มการขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานของศูนยดํารง

ธรรมเทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

เจาหนาที่มีความรู 

มากขึ้น  80 % 

ความรูและ

ประสิทธิภาพใน

การทํางานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

31 โครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมใหแก

พนักงานเทศบาล,ลูกจาง

,พนักงานจางของทต.

โนนตาล 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

เจาหนาที่มีความรู 

มากขึ้น  80 % 

ความรูและ

ประสิทธิภาพใน

การทํางานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

32 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุในเขตชุมชน

ตําบลโนนตาล 

เพ่ือความปลอดภัย

ของประชาชน 

ประชาชน และผู

สัญจร 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

อุบัติเหตุลดลงเปน ๐ การจราจรในเขต

เทศบาลมีความ

ปลอดภัยลดปญหา

การเกิดอุบัติเหตุ 

สํานักปลัด 

33 โครงการบุคคลตนแบบ

ของเทศบาลตําบลโนน

ตาล 

 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

เชิดชูบุคคลตนแบบ 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

เชิดชูบุคคลตนแบบ เพ่ือเพ่ิมความรูและ

เชิดชูบุคคลตนแบบ 

สํานักปลัด 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่  7   การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นโยบายของรัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่มา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561  

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

33 โครงการพัฒนาเมือง/ผัง

เมือง/ผังชุมชน 

เพ่ือความเปน

ระเบียนของชุมชน 

ภายในเขตตําบล

โนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนรอยละ ๘๐ 

ภูมิใจในชุมชนของ

ตนเอง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ภูมิใจในชุมชนของ

ตนเอง 

กองชาง 

สํานักปลัด 

34 โครงการตรวจสอบท่ีดิน 

คาธรรมเนียบรังวัดและ

คาธรรมเนียมศาล 

เพ่ือประชาชนไดรับ

ประโยชน 

ภายในเขตตําบล

โนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน 

รอยละ  70 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนและมีทาง

สาธารณะประโยชน 

กองชาง 

สํานักปลัด 

35 โครงการจัดทําซุมเฉลิม

พระเกียรติพระบรมฉายา

ลักษณ 

 

 

เพ่ือเทิดทูนสถาบัน  

และความจงรักภักดี 

ประชาชนตําบล

โนนตาล, เทศบาล

ตําบลโนนตาล 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

เพ่ือความจงรักภักดี

และเทิดทูลใน

พระมหากษัตริย 

ประชาชนและ

เจาหนาท่ีไดรวม

เทิดทูลสถาบันและ

นอมรําลึกในพระ

กรุณาธิคุณ  

สํานักปลัด 

36 โครงการอบรมใหความรู

ดานกฎหมายแก

ประชาชน 

เพ่ือใหมีความรูแก

ประชาชน 

ประชาชน 

ในตําบลโนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนไดรับ

ความรู  มากกวา 

80%ข้ึนไป 

ประชาชนไดรับ

ความรูเพ่ือมข้ึน 

สํานักปลัด 

37 โครงการอบรมปองกันการ

ทุจริตในองคกร  

เพ่ือใหมีความรูแก

คณะผูบริหาร

หัวหนาสวนราชการ

พนักงานเทศบาล  

ทต.ตําบลโนนตาล 20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

คณะผูบริหารหัวหนา

สวนราชการพนักงาน

เทศบาล ไดรับความรู  

มากกวา 80%ข้ึนไป 

คณะผูบริหาร

หัวหนาสวนราชการ

พนักงานเทศบาล 

ใหมีความรูเพ่ิมมาก 

สํานักปลัด 

   38 โครงการขอเอกสารสิทธิ์

ที่ดินทาํกิน 

เพ่ือใหผูที่ยังไมมีที่ทํา

กินไดรับโอกาสที่ดี 

หมูที่  6 30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ประชาชนผูดอยโอกาส

ไดมีที่ทํากิน 

ประชาชนที่ไดรับสิทธิ์

มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นบายของรัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ 

7.2 แผนงานบริหารการคลัง 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

39 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบันทึกบัญชีดวย

ระบบคอมพิวเตอร 

(E-LAAS) 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

การดําเนินการจัดทํา

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

มีระบบบัญชี 

(E-LAAS) ใชได  

90% 

สงเสริมและ

สนับสนุนการ

ดําเนินการจัดทํา

ระบบบัญชี

คอมพิวเตอร 

 

กองคลัง 

40 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บภาษี 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษี 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ความรูและ

ประสิทธิภาพรอยละ  

80 

เพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษี 

 

กองคลัง 

41 โครงการจางเหมา

แรงงาน/บริการกิจการ

ประปาเทศบาลตําบลโนน

ตาล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจาง

เหมาแรงงาน/บริการใน

การบริการกิจการประปา

ตําบลโนนตาล 

จางเหมาแรงงาน 400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

400,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

จํานวนแรงงานที่จาง

เหมา 

เทศบาลสามารถ

บริการกิจการ

ประปาใหกับ

ประชาชน 

กองคลัง 

42 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

เทศบาลตําบลโนนตาล 

เพ่ือพัฒนาระบบการ

จัดเก็บภาษีทองถิ่นใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จัดอบรม

ผูประกอบการใน

พ้ืนที่  จํานวน  

100  ราย 

 

40,000 

(งบประมาณ) 

 

40,000 

(งบประมาณ) 

40,000 

(งบประมาณ) 

40,000 

(งบประมาณ) 

40,000 

(งบประมาณ) 

จํานวนผูประกอบการ ประชาชนมีความรู

ความเขาใจในการ

ชําระภาษีมาก

ยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นบายของรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7.3 แผนงานบริหารการคลัง 
 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

43 

 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการมีสวน

รวมของตัวแทนชุมชนในการ

จัดซ้ือจัดจาง 

เพ่ือเพ่ิมความรูใหแก

ตัวแทนชุมชนในการจัดซ้ือ

จัดจาง 

 

ตัวแทนชุมชน  

จํานวน  50  คน 

30,000 

(งบประมาณ) 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

 

จํานวนตัวแทนชุมชน ตัวแทนชุมชนมี

ความเขาใจใน

กระบวนการจัดซ้ือ

จัดจาง 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตาํบลบานโนนตาล 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด 4  เสริมสรางสมรรถนะประชาชนละพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นบายของรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7.4 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่ผานมา 

   

ตัวช้ีวัด  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

44 โครงการจัดตั้งศูนย

พัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน 

เพื่อจัดตั้งศูนย (ศพค.)

และการดําเนินงาน

แบบมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนใน

ตําบล 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

 

1  ศูนย การดําเนินงาน

แบบมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

รวม 44  โครงการ - - 5,160,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 - - - 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

   

   

 

 

 

 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 

สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดั 

 

เทศบาลตําบลโนนตาล 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา 

 

  

ตัวชี้วดั  

(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

  

1 กอสรางถนนลาดยางผิว

จราจร ASPHELT 

CONCRETE  สายทาง    

บานอีเมง หมูที่ 7 ตําบล     

โนนตาล ตาํบลหนองแกว 

เพ่ือถนนสัญจรไป-มา

สะดวกและปลอดภัย 

บานอีเมง หมูที่ 7 

ตําบล โนนตาล 

ตําบลหนองแกว   

กวาง 6.00 เมตร  

ยาว 1,000 เมตร 

พ้ืนที่กอสรางไม

นอยกวา 6,000 

ตารางเมตร  

  3,600,000 3,600,000 3,600,000 ถนน ถนนสัญจรไป-มา

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง ,กรม ,

อบจ 

 

 

 

 

 

 

  

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



 

 โครงการซอมสรางผิวทาง 

ASPHELTIC CONCRETE 

บานอีเมง หมูที่ ๗ - บานปา

ยาง 

หมูที่ ๙ ต.โนนตาล อ.เมือง

รอยเอ็ด 

จ.รอยเอ็ด โดยวิธี

Pavement In- 

Recycling สายทางแยกทาง

หลวง 

หมายเลข๒๑๕ (กม.๑๐+

๔๕๐) 

ถึงบานปายาง ต.โนนตาล 

อ.เมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด 

 

 

เพ่ือใหการสัญจรของ

ประชาชนในพ้ืนที่ 

และหมูบานใกลเคียง

ไดมีถนนสําหรับใช

เดินทาง 

ที่ไดมาตรฐาน รองรับ

การขนถายพืชผล 

ทางการเกษตรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

 

 

 
 

บานอีเมง หมูที่ ๗-

บานปายาง หมูที่๙ 

ต.โนนตาล อ.เมือง

รอยเอ็ดขนาดกวาง 

๕ เมตร 

ยาว ๒,๒๐๐ ม. 

พ้ืนที่กอสรางไม

นอยกวา 

๑๑,๐๐๐ ตาราง

เมตร 

 

 

 

  6,060,000 6,060,000 6,060,000 มีถนน 

ใชสําหรับ 

การสัญจร 

ที่ปลอดภัย 

ที่ปลอดภัย 

เพ่ิมขึ้น 

 

มีถนน 

ใชสําหรับ 

การสัญจร 

ที่ปลอดภัย 

ที่ปลอดภัย 

เพ่ิมขึ้น 

 

กองชาง,อบจ 

 รวม    2   โครงการ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (2561– 2565) 

  เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

ที่ 

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของครุภัณฑ) 

 

                    งบประมาณและทีผ่านมา 

  

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หลัก 

  2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืง

ใชในการปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร 

6  เคร่ือง 

180,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

180,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดหาเคร่ืองสํารอง

ไฟฟาสําหรับงาน

สํานักงาน 

เคร่ืองสํารองไฟฟา       50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืง

ใชในการปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ 

เคร่ืองแฟกซ 

เคร่ืองปร้ินสี 

      100,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ 

เพ่ือจัดหาเคร่ืองขยาย

เสียง แบบลากจูง

สําหรับใชในงาน

เทศบาล 

เคร่ืองขยายเสียง 

แบบลากจูง  

จํานวน ๑ เคร่ือง  

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

5 

 

 

บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืง

ใชในการปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ 

โตะ+เกาอี้ทํางาน 

จํานวน 5 ชุด 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืง

ใชในการปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ 

โตะ+เกาอี้ 

หองประชุม 

จํานวน 50  ชุด 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืง

ใชในการปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ 

โตะขาพับ 

จํานวน 30  ตัว 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืง

ใชในการปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ 

ตูเก็บเอกสาร  

จํานวน 15 หลัง 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

       

 

   

 

  

 บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิน (2561– 2565) 

                                เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

 

ที่ 

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

  

      งบประมาณและที่มา 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

      2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดหาเกาอี้พลาสติก

อเนกประสงค เพ่ือใช

สําหรับงานของเทศบาล 

เกาอี้พลาสติก

อเนกประสงค 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

 

เพ่ือใหบริการประชาชน ครุภัณฑสํานักงาน 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพ่ือใหบริการประชาชน เพ่ือจัดซื้อเต็นท 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สํานัก

แบบ ผ. ๐๓ 



 

 อเนกประสงค 

 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

(งบประมาณ) 

ทต. 

ปลัดเทศบาล 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพ่ือใหบริการประชาชน จัดซื้อรถ EMS   1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

1,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร 

 

 

เพ่ือใหบริการประชาชน

และใชสําหรับงานของ

เทศบาล 

จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง  

เคร่ืองเสียง ลําโพง  ไมค  

ขาไมค  ไมคสําหรับต้ัง

โตะประชุมแบบไรสายตู

เก็บเคร่ืองเสียงและ

อุปกรณท่ีเกี่ยวของ 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองปรับอากาศ 

3เคร่ือง 

150,000 

(งบประมาณ) 

150,000 

(งบประมาณ) 

150,000 

(งบประมาณ) 

150,000 

(งบประมาณ) 

150,000 

(งบประมาณ) 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน

งานครัว 

เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองทําน้ําเย็น เคร่ืองจัดซื้อเคร่ือง 

ทําน้ําเย็น 

50,000 

(งบประมาณ) 

50,000 

(งบประมาณ) 

50,000 

(งบประมาณ) 

50,000 

(งบประมาณ) 

50,000 

(งบประมาณ) 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (2561– 2565) 

เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

ที่ 

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

  

      งบประมาณและที่มา 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

      2561 

(บาท) 

2562 

 (บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหประชาชนเขาถึง

ขอมูลขาวสาร 

ติดตอสื่อสาร การศึกษา

และคาขายเปนตน 

โครงการติดต้ังระบบ

อินเตอรเน็ตไรสาย(wifi) 

ฟรี เพ่ือใหบริการ

ประชาชนตามหมูบาน  

450,000 

(งบประมาณ) 

 

450,000 

(งบประมาณ) 

 

450,000 

(งบประมาณ) 

 

450,000 

(งบประมาณ) 

 

450,000 

(งบประมาณ) 

 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร 

เพ่ือใหบริการประชาชน

และใชสําหรับงานของ

เทศบาล 

กลองถายภาพ 20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

 

เพ่ือเก็บวัดซีนพิษสุนัขบา ตูเย็น 20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

 

เพ่ือใหบริการประชาชน ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ

บานเลื่อนกระจก 

 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

18 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

 

เพ่ือจัดหาตูเหล็กเก็บแฟม

เอกสาร เพ่ือใชในงาน

สํานักงาน   

ตูเก็บเอกสารสํานักงาน 50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

กองคลัง 

19 งานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืงใช

ในการปฏิบัติงานอยาง

เพียงพอ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร 

2  เคร่ือง 

      60,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

กองคลัง 

20 งานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

 

 

มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืงใช

ในการปฏิบัติงานอยาง

เพียงพอ 

โตะทํางาน 20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

กองคลัง 

21 งานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ 

มีครุภัณฑใชในการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

รถยนตสวนกลาง 750,000 

(งบประมาณ) 

 

750,000 

(งบประมาณ) 

 

750,000 

(งบประมาณ) 

 

750,000 

(งบประมาณ) 

 

750,000 

(งบประมาณ) 

 

กองคลัง 

 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (2561– 2565) 

 เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

ที่ 

 

      แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

  

                    งบประมาณและที่มา 

 

หนวยงาน 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

  ของครุภัณฑ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

ที่รับผิดชอบ 

22 

 

 

 

บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชใน

การปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

โทรศัพทภายในและ

โทรศัพทมือถือ 

100,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

- - - งานปองกัน 

 

23 การรักษาความสงบ

ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืงใชในการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร

และโนตบุค 

จํานวน 3 เคร่ือง 

70,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

70,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานปองกัน 

24 การรักษาความสงบ

ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   

 

เพ่ือใหบริการประชาชนและใช

สําหรับงานของเทศบาล 

จัดซ้ือและติดตั้งกลอง  

CCTV 

2,000,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,000,000   

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,000,000   

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,000,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

2,000,000  

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานปองกัน 

25 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

คุรภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   

 

 เพ่ือจัดหาสัญญาณตามโครงการ

ติดตัง้สัญญาณไฟกระพริบ 

ติดตัง้สัญญาณไฟใน

ตําบลโนนตาล 

      100,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานปองกัน 

26 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

คุรภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง  

 

เพ่ือจัดหาชุดดับเพลิงสําหรับใช

ในการดับเพลิงเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชน 

ชุดดับเพลิง  

 

      100,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานปองกัน 

27 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

คุรภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง  

 

เพ่ือจัดซ้ือชุดดับเพลิง  รถราก

เข็น 

ชุดดับเพลิง  รถราก

เข็น 

      20,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานปองกัน 

28 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

คุรภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  

 

เพ่ือจัดซ้ือถังเก็บน้ําฝนเพ่ือ

ชวยเหลือประชาชนในการขาด

แคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค 

โครงการจัดซ้ือถังเก็บ

น้ําฝนเพ่ือชวยเหลือ 

ทั้ง10 หมูบาน 

100,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานปองกัน 

 

 

 

 

บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (2561– 2565) 

           

แบบ ผ. ๐๓ 



 

   เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

 

ที่ 

 

      แผนงาน 

 

หมวด 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่มา 

  

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ   2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

29 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

 

เพ่ือใหบริการประชาชน

และใชสําหรับงานของ

เทศบาล 

เพ่ือจัดซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศ 

50,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานปองกัน 

30 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพ่ือใชสําหรับงานของ

เทศบาล 

ตูเหล็ก  2  บาน 50,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานปองกัน 

31 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพ่ือใชสําหรับงานของ

เทศบาล 

โตะทํางาน 50,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานปองกัน 

32     การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑให

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑภายในศุนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

33     การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพ่ือเปนการสงเสริม

พัฒนาการของเด็ก 

โครงการจัดหาเคร่ือง

เลนเพ่ือสงเสริมการ

พัฒนาการของเด็ก 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

34     การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพ่ือใหบริการประชาชน

และเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

โครงการจัดซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศ

สํานักงาน 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

35     การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพ่ือใหเด็กมีท่ีรับประทาน

อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 

โครงการจัดซื้อโตะ

อาหารสําหรับเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.โนนตาล 

      30,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 



 

36     การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงาน 

บานงานครัว 

เพ่ือตัดกิ่งตนไมใหสะอาด

นามองเปนระเบียบ

เรียบรอย  

 

เคร่ืองตัดหญา       20,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

20,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

            

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (2561– 2565) 

 เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

ที่ 

 

      แผนงาน 

 

หมวด 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา 

  

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ   2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

37     การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ 

 

เพ่ือใหศูนยฯ มีวัสดุอุปกรณ

ในการเรียนการสอน 

และเด็กมีสื่อการเรียนรู 

 

จัดซื้อชุดเคร่ืองเสียง

พรอมอุปกรณและตู

ลําโพง 

 

      30,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

38     การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

บรรยากาศ 

ท่ีดีและมีสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมแก 

การอบรมเลี้ยงดู 

จัดซื้อพัดลมภายใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทต.โนนตาล 

 

      50,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

  39     การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืงใชใน

การปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร 

1 เคร่ือง 

เคร่ืองปลิ้นเตอร 

1 เคร่ือง 

      30,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

30,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

40     การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืงใชใน

การปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

จัดซื้อโนตบุค 

2 เคร่ือง 

 

      60,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

60,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

41     การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพ่ือใหเด็กไดใชในการเรียน

การสอนและใหถูกตองตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด 

จัดซื้อโตะและเกาอี้

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

      100,000      

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

42 แผนงานเคหะ

และชุมชน 

คาครุภัณฑ จัดซื้อครุภัณฑ

ตางๆสํานักงาน

ของเทศบาล 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑตางๆเพ่ือ

บริการประชาชน 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

กองชาง 

43 แผนงานเคหะ

และชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑตางๆเพ่ือ

บริการประชาชน 

โตะทํางาน+เกาอี้ 50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

กองชาง 

 

   บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน   (2561– 2565) 

      เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

 

ที่ 

 

      แผนงาน 

 

หมวด 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

 

                    งบประมาณและที่มา 

  

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ   2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

44 แผนงานเคหะ

และชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพ่ือจัดหาซื้อครุภัณฑให

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

สําหรับในการชวยเหลือ

ประชาชน 

จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ํา

แบบจมน้ําหรือเคร่ือง

สูบน้ํา แบบหอยโขง 

เคร่ืองยนตเบนซิน 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

กองชาง 

45 แผนงานเคหะ

และชุมชน 

 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพ่ือจัดหาซื้อครุภัณฑให

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

สําหรับในการชวยเหลือ

ประชาชน 

ถังเก็บน้ํา 100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

46 แผนงานเคหะ

และชุมชน 

 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพ่ือจัดหาซื้อครุภัณฑให

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

สําหรับในการชวยเหลือ

ประชาชน 

ถังสํารองน้ําพรอม 

ปมน้ํา 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

100,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

กองชาง 

47 แผนงานเคหะ

และชุมชน 

คาครุภัณฑ โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑเคร่ือง

ดับเพลิง 

เพ่ือใหมีอุปกรณและ

เคร่ืองมือใชอยางเพียงพอ 

ทต.โนนตาล 200,000 

(งบประมาณ) 

 

200,000 

(งบประมาณ) 

200,000 

(งบประมาณ) 

200,000 

(งบประมาณ) 

200,000 

(งบประมาณ) 

กองชาง 

48 แผนงานเคหะ

และชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพ่ือใหมีอุปกรณและ

เคร่ืองมือใชอยางเพียงพอ 

จัดซื้อรถแบล็คโคร

เพ่ือขุดลอกคลอง

ระบายน้ํา 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

500,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

กองชาง 

49 แผนงานเคหะ

และชุมชน 

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ

กอสราง 

เพ่ือใหมีอุปกรณและ

เคร่ืองมือใชอยางเพียงพอ 

รถตักหนาขุดหลัง 2,000,000 

(งบประมาณ) 

 

2,000,000 

(งบประมาณ) 

2,000,000 

(งบประมาณ) 

2,000,000 

(งบประมาณ) 

2,000,000 

(งบประมาณ) 

กองชาง 

50 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณททาง

การแพทย 

เพ่ือใหมีอุปกรณและ

เคร่ืองมือใชอยางเพียงพอ 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

300,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานสาธารณสุข 

51 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณททาง

เกษตร 

เพ่ือใหมีอุปกรณและ

เคร่ืองมือใชอยางเพียงพอ 

เทศบาลตําบล 

โนนตาล 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

200,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานสาธารณสุข 

 

 

 

   บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน   (2561– 2565) 

      เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

 

 

ที่ 

 

      แผนงาน 

 

หมวด 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย(ผลผลิต

 

                    งบประมาณและที่มา 

  

หนวยงาน 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

  ของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

ที่รับผิดชอบ 

52 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณททาง

การแพทย 

เพ่ือใหมีอุปกรณและ

เคร่ืองมือใชอยางเพียงพอ 

เคร่ืองพนยุง 

จํานวน 5 เคร่ือง 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

150,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานสาธารณสุข 

53 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณท

คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีอุปกรณและ

เคร่ืองมือใชอยางเพียงพอ 

คอมพิวเตอรและ

เคร่ืองปร้ินเตอรสี 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

50,000 

(งบประมาณ) 

ทต. 

งานสาธารณสุข 

รวม 53 โครงการ - - - - 9,610,000 9,610,000 9,610,000 9,610,000 9,610,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


