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แผนพัฒนาท้องถิน่ 

(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์  อ าเภอเมอืง จังหวัดอ านาจเจริญ 

.................................... 
ส่วนที่ ๑ 

(๑) ด้านกายภาพ 
๑) ที่ตั้งของหมู่บ้าน มีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
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บ้านนาห้วยยาง หมู่ที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ้านสองคอน หมู่ที่ ๒ 
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บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที ่๓,๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

  บ้านโพธิ์ศิลา หมู่ที่  ๔,๘,๑๑ 
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บ้านนาหว้า  หมู่ที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ ๖ บ้านก้าวหน้าสามัคคี 
หมู่ที่ ๗ บ้านดงสวาง 
 
บ้านก้าวหน้าสามัคคี  หมู่ที่ ๖ 
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บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ้านค างูเหลือม  หมู่ที่ ๑๐ 
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๒) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลโนนโพธิ์ เป็น ๑ ใน ๑๙ ต าบล ในเขตอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ มี 

อาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับ ท้องถิ่นใกล้เคียง ๖ ต าบล คือ ต าบลโนนหนามแท่ง ต าบลนาจิก ต าบลบุ่ง  ต าบลนายม 
และต าบลน้ าปลีก ต าบลดอนเมย 
 
   ทิศเหนือจด ต าบลโนนหนามแท่ง 
   ทิศตะวันออก จด ต าบลบุ่ง 
   ทิศตะวันตก จด ต าบลนายม ต าบลน้ าปลีก 
   ทิศใต้ จด ต าบลนาจิก ต าบลดอนเมย 
   โดยต าบลโนนโพธิ์อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ ไปทางทิศตะวันตกเป็น
ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตรต าบลโนนโพธิ์มีพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ ๒๔,๕๙๔ ไร่ หรือ
มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๙.๓๔ ตารางกิโลเมตร  มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่อยู่ในเขต ส.ป.ก. จ านวน ๑๒,๙๒๕  ไร่  และ
แบ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด รวม ๑๔,๐๒๕ ไร่   
 
 

๓) ลักษณะภูมิอากาศ  
ต าบลโนนโพธิ์มีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป  ฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาว 

ในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง เมษายน 
 

๔) ลักษณะของดิน 
สภาพทั่วไป เป็นที่ลุ่มลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง 

 
(๒)  ด้านการเมือง/การปกครอง 

การเมือง 

  นายอุดร  มุระศรี    นายองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
 นายสมร  ผาดาสิทธิ์   รองนายองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
 นายพานิชย์ นะดาบุตร   รองนายองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
 นายประนอม พิสุทธิ์   เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
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การปกครอง  รวม ๑๑ หมู่บ้าน 
  

หมู่ที่ ๑บ้านนาห้วยยาง   นายวิชัย  ศรีวะรมย์   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ บ้านสองคอน   นายพนม  ไชยบุตร  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ บ้านโนนโพธิ์   นายจิรัฐติกาล  อุตภักดิ์  ก านัน 
หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ศิลา     นายดวงจันทร์  จันทร์ศรี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ บ้านนาหว้า       นายจรรยา  ทัศบุตร  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๖ บ้านก้าวหน้าสามัคคี   นายวิชัย  แซ่พัว   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๗ บ้านดงสวาง   นายบุญชู  ไชยคุณ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๘ บ้านโพธิ์ศิลา     นางวิลาวัลย์  หอมสมบัติ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๙ บ้านโนนโพธิ์   นายสมพร  สาขะวัตร์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านค างูเหลือม     นายสมประสงค์ จันทรเสน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพธิ์ศิลา   นายสังวาล  สายสมุทร  ผู้ใหญ่บ้าน 

 

 

(๒) สมาชิกสภา อบต. 
  ๑. นายสวัสดิ์ เทวีพันธ ์  ประธานสภา อบต. โนนโพธิ์ สมาชิก อบต. ม. ๑๑ 
  ๒. นางอ าไพ  สุวรรณสาร  รองประธานสภา อบต. โนนโพธิ์ สมาชิก อบต. ม. ๓ 
  ๓. นางนวพรรณ มารักษ์  สมาชิก อบต. ม. ๑ 
  ๔. นายวาที  มารักษ์  สมาชิก อบต. ม. ๒ 
  ๕. นายพินิจ  ตาทอง  สมาชิก อบต. ม. ๔ 
  ๖. นายวิลัย เทศนา  สมาชิก อบต. ม.๕ 
  ๗. นายค าพันธ์ สิทธิ  สมาชิก อบต. ม. ๖ 
  ๘. นายส าเร็จ  วรรณโสภา สมาชิก อบต. ม. ๗ 
  ๙. นางสาวอรอนงค์ อนันตทัศน์ สมาชิก อบต. ม. ๘ 
  ๑๐. นายอนุชิต  สายวรณ ์ สมาชิก อบต. ม. ๘ 
  ๑๑. นายอาคม  ไชยศรี  สมาชิก อบต. ม. ๙ 
  ๑๒. ส.ต.ท.มานิจ  สุขสาย  ปลัด อบต./ เลขานุการสภาฯ 
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(๓) ประชากร 

๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่บ้าน ชาย หญิง 
นาห้วยยาง หมู่ที่ ๑ 4๑๑ ๔๔๑ 
สองคอน หมู่ที่ ๒ ๓๖๑ ๓๘๗ 
โนนโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ๒๖๗ ๒๔๒ 
บ้านโพธิ์ศิลา หมู่ที่ ๔ ๒๖๕ ๒๖๕ 
นาหว้า หมู่ที่ ๕ ๔๒๖ ๔๐๘ 
ก้าวหน้าสามัคคี หมู่ที่ ๖ ๒๑๗ ๒๒๐ 
ดงสวาง หมู่ที่ ๗ ๒๑๙ ๒๑๒ 
โพธิ์ศิลา หมู่ที่ ๘ ๓๓๕ ๓๕๑ 
โนนโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ๒๙๔ ๒๙๐ 
ค างูเหลือม หมู่ที่ ๑๐ ๓๕๖ ๓๙๔ 
โพธิ์ศิลา หมู่ที่ ๑๑ ๒๗๖ ๒๗๕ 

รวม ๓,๔๑๘ ๓,๔๘๕ 
 

 

หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน 
๑ บ้านนาห้วยยาง 24๘ 
๒ บ้านสองคอน 2๕๓ 
๓ บ้านโนนโพธิ์ 14๖ 
๔ บ้านโพธิ์ศิลา 17๙ 
๕ บ้านนาหว้า ๓๐๒ 
๖ บ้านก้าวหน้าสามัคคี 1๓๐ 
๗ บ้านดงสวาง 13๙ 
๘ บ้านโพธิ์ศิลา 2๕๖ 
๙ บ้านโนนโพธิ์ 17๙ 

๑๐ บ้านค างูเหลือม 2๗๙ 
๑๑ บ้านโพธิ์ศิลา 1๘๔ 

                    รวม ๒,๒๙๕ 
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ช่วงอายุ 

อายุ  ๑๒ - ๑๕ ปี   ชาย  ๓๒๐ คน  หญิง  ๓๒๖  คน 
อายุ  ๑๘ -๖๐ ป ี   ชาย  ๒,๕๖๐ คน  หญิง  ๒,๖๑๖ คน 

อายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป  ชาย 563 คน    หญิง 625  คน 

คนพิการ รวมทั้งสิ้น 267 คน แยกเป็น  ชาย 155 คน  หญิง 112 คน 

(๔)  สภาพทางสังคม 
๑) การศึกษา 

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา 

จ านวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน ,โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ,โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า และโรงเรียน
ก้าวหน้าสามัคคีค างูเหลือม  มีจ านวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้ 

  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 

บุคลากรครู   ๕     ชาย      ๑   คน     หญิง  4  คน 
ผู้อ านวนการโรงเรียน 
มีจ านวนนักเรียน    77   ชาย       34  คน     หญิง    43   คน 

โดยมี  นายแสงศักดิ์  ชัยทอง      เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

๑. โรงเรียนบ้านโนนโพธิ ์
บุคลากรครู      ๓    ชาย    1   คน     หญิง       2     คน 
ผู้อ านวนการโรงเรียน  นายประยงค์   วรรณเสน   
มีจ านวนนักเรียน       ชาย     10  คน     หญิง    10   คน 

     โดยมี  นายประยงค์  วรรณเสน  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

๒. โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 
บุคลากรครู       ๖      ชาย  1  คน     หญิง   5   คน 
ผู้อ านวนการโรงเรียน  นายสุวิช   จ าปานนท์   
มีจ านวนนักเรียน       ชาย  60  คน     หญิง    48  คน 

โดยมี  นายสุวิทย์  จ าปานนท์      เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
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  ๔.โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีค างูเหลือม 

บุคลากรครู    ๔         ชาย  1  คน     หญิง    3  คน 
ผู้อ านวนการโรงเรียน  นายไกยูล  เกษสุวรรณ 
มีจ านวนนักเรียน       ชาย  40 คน     หญิง  39   คน 

โดยมี  นายไกยูล    เกษสุพรรณ์    เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๓ ศูนย์ ประกอบด้วย 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาห้วยยาง มีครูผู้ดูแลเด็กจ านวน    ๒    คน 
มีจ านวนเด็กเล็ก  ชาย    13 คน  หญิง  14 คน  

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์    มีครูผู้ดูแลเด็กจ านวน    ๒    คน  
มีจ านวนเด็กเล็ก  ชาย    6 คน  หญิง  8 คน  

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก้าหน้าสามัคคีค างูเหลือม มีครูผู้ดูแลเด็กจ านวน    ๒    คน 
มีจ านวนเด็กเล็ก  ชาย  7   คน  หญิง  13  คน  

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศิลา มีครูผู้ดูแลเด็กจ านวน    ๓    คน 
มีจ านวนเด็กเล็ก  ชาย  31   คน  หญิง  18  คน  

๒) สาธารณสุข 
ต าบลโนนโพธิ์ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต าบลโนนโพธิ์ 

๓)  อาชญากรรม 
๔) ยาเสพติด 
๕) การสังคมสงเคราะห์ 

(๕) ระบบบริการพื้นฐาน 
๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก ทางน้ า ทางราง ฯลฯ) 

จากอ าเภอเมืองอ านาจเจริญใช้ทางหลวง(สายหลัก) ถนนอรุณประเสริฐ ไปทางยโสธร ระยะทาง  
11 กิโลเมตรถึงต าบลโนนโพธิ์  การคมนาคมของต าบลโนนโพธิ์  มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข ๒             
(ถนนอรุณประเสริฐ) 

๒) การไฟฟ้า 

เขตต าบลโนนโพธิ์ เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟูาขยายทั่วถึงเกือบทั้งต าบล ประชากรมีไฟฟูาใช้ 
ยังไม่ครบทุกครัวเรื่อนครบเนื่องจากมีการขยายครัวเรือน ไปอยู่ตามที่นา จึงท าให้ ยังมีบางส่วนที่ไฟฟูา ยังไม่ทั่วถึง 
ท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟูาต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
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๓) โทรศัพท ์

เขตต าบลโนนโพธิ์  เป็นชุมชนชานเมือน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  เกือบทุก 

ครัวเรือน 

๔) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
ระบบการขนส่งในพ้ืนที่ต าบลโนนโพธิ์ เป็นการขนส่งทางบก ด้วยรถยนต์ เพ่ือขนถ่ายสินค้า 

ทางการเกษตร 

 

(๖) ระบบเศรษฐกิจ 
 

   อาชีพหลักของครัวเรือน 
 1 อาชีพเกษตร-ท านา    จ านวน 1,191 ครัวเรือน 

2 อาชีพเกษตร-ท าไร่ท าสวน   จ านวน 9 ครัวเรือน 
 3 อาชีพเกษตร-ปศุสัตว์    จ านวน 1 ครัวเรือน 
 4 อาชีพพนักงาน-รับราชการ  จ านวน 51 ครัวเรือน 
 5 อาชีพพนักงาน-รัฐวิสาหกิจ           จ านวน 8 ครัวเรือน 

6 อาชีพพนักงานบริษัท   จ านวน 20 ครัวเรือน 
7 อาชีพรับจ้างทั่วไป   จ านวน 264 ครัวเรือน 
8 อาชีพค้าขาย    จ านวน 59 ครัวเรือน 
9 อาชีพธุรกิจส่วนตัว   จ านวน 20 ครัวเรือน 

อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
1 อาชีพ ขายของออนไลน์  

 2 อาชีพ งานฝีมือ  
 3 อาชีพ สอนพิเศษ 
 4 อาชีพ ขายประกัน 

ผู้ว่างงาน  จ านวน 90 คน   แยกเป็น 
 ชาย     จ านวน 43 คน 

หญิง    จ านวน 47 คน 
รวม   จ านวน 90 คน 

ต าบลมีรายได้ 19,927,000 บาท/ ปี    รายจ่าย 3,489,000 บาท/ปี 
      มีหนี้สิน 130,000 บาท/ปี 

รายได้เฉลี่ยของประชากร ( ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 62 )   จ านวน 47,445.24 บาท/คน/ปี 
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 ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 38,000 บาท คน/ปี) ปี 62 
 จ านวน  -  ครัวเรือน  
 

จ านวนกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ     มีจ านวน 9 กลุ่ม   ดังนี้  
   

กลุ่ม 
ที่ตั้ง  

(หมู่ที่) 
จ านวน
สมาชิก 
(ราย) 

กิจกรรม 

กลุ่มวิสาหกิจชมุชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านนาหว้ยยาง 1 30 ผลิตน้ าปลา 
กลุ่มวิสาหกิจชมุชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านนาห้วยยาง 1-11 200 ผลิตปุ๋ยชวีภาพ 
กลุ่มผู้สูงอาย ุ 1-11 587 ออกก าลงักาย 
กลุ่มวิสาหกิจชมุชน กลุม่ผลติพันธข์้าวชุมชน 4,5 65 ผลิตพันธข์้าว กข.6 
กลุ่มเพาะพันธ์ปลา 5 22 เพาะปลาจ าหนา่ย 
กลุ่มวิสาหกิจชมุชน กลุม่เลีย้งโคพันธ์เนือ้ 4,5,8 80 เลี้ยงโค 
กลุ่มวิสาหกิจชมุชนพัฒนาการเกษตร บ.ก้าวหน้าฯ 6 20 พัฒนาการเกษตร 
กลุ่มวิสาหกิจชมุชนกลุ่มหนึง่ฟาร์มหนึ่งต าบล บ.ค างู
เหลือม 

10 15 เลี้ยงโค 

ศูนย์ผลิตข้าวหอมมะล ิ 4,5,8 ๘๐ ผลิตข้าวหอมมะล ิ
 

กองทุนในต าบล   มีจ านวน 34 กองทุน  ดังนี้ 
กองทุนหมู่บ้าน     มีจ านวน 11 กองทุน 
 มีงบประมาณรวม 26,600,000 บาท 
กองทุนแก้ไขความจน     มีจ านวน 8 กองทุน 
 มีงบประมาณรวม 2,660,000 บาท 
กองทุนปุ๋ย มีจ านวน 4 กองทุน   
 มีงบประมาณรวม 710,000 บาท 
กองทุนเลี้ยงไก่     มีจ านวน 3 กองทุน 

  มีงบประมาณรวม 150,000 บาท 
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน       มีจ านวน 2 กองทุน   
 มีงบประมาณรวม 25,000 บาท 
กองทุนโค  มีจ านวน 2 กองทุน   
 มีงบประมาณรวม 460,000 บาท 
กองทุนกองบุญไทบ้าน       มีจ านวน 1 กองทุน   
 มีงบประมาณรวม 1,200,000 บาท 
กองทุนร้านค้า      มีจ านวน 1 กองทุน   
 มีงบประมาณรวม 160,000 บาท 
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กองทุนศูนย์ชุมชน     มีจ านวน 1 กองทุน   
 มีงบประมาณรวม 150,000 บาท 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน     มีจ านวน 1 กองทุน   
 มีงบประมาณรวม 15,000 บาท 

ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชน 
      1 จักสาน   จ านวน 114 คน 
      2 ทอเสื้อ /ผ้า  จ านวน 38 คน 
      3 ท าขนม   จ านวน 30 คน 
      4 ประดิษฐ์ไม้ดอก  จ านวน 20 คน 

5 อาหารแปรรูป  จ านวน 20 คน 
6 เลี้ยงปลา   จ านวน 20 คน 
7 ปลูกเห็ดนางรม  จ านวน 30 คน 
8 ปลูกผักสวนครัว  จ านวน 50 คน 
9 ท าไม้กวาด  จ านวน 15 คน 
10 หัตถกรรม  จ านวน 20 คน 
11 ช่างตัดผม  จ านวน 15 คน 
๑๒ เย็บผ้า   จ านวน 20 คน 

  

(๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๑) การนับถือศาสนา 

ประชาชนในต าบลโนนโพธิ์  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถาน ๗ แห่ง คือ 
 ๑.  วัดปุาศรีสุขเกษม  ตั้งอยู่ที่บ้านสองคอน หมู่ ๒ โดยมีพระครูธวัธชัย  เตชวโร เป็นเจ้าอาวาส 

๒.  วัดบ้านโนนโพธิ์  ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนโพธิ์  หมู่ที่ ๓โดยมี พระครูสิริสมาจารคุณ 
๓.  วัดบ้านโพธิ์ศิลา  ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ศิลา หมู่ที่ ๔ โดยมีพระครูอธิการทองค า ธีปธรรมโม  
     เป็นเจ้าอาวาส 
๔.  วัดสวนภิรมย์  ตั้งอยู่ที่บ้านนาหว้า หมู่ ๕  โดยมีพระครูผาสุกิจ  วรธรรม เป็นเจ้าอาวาส 
๕.  วัดบ้านก้าวหน้าสามัคคี ตั้งอยู่ที่บ้านก้าวหน้าสามัคคี โดยมีพระสุชาติ บุญยกาโม  เป็นเจ้าอาวาส 
๖.  วัดบ้านดงสวาง ตั้งอยู่ที่บ้านดงสวาง หมู่ ๗  โดยมีพระอธิการสัมภาษณ์  วรธมโม 
๗.  วัดบ้านค างูเหลือม ตั้งอยู่ที่บ้านค างูเหลือม หมู่ ๑๐  โดยมีพระครูนิรันดร์  เป็นเจ้าอาวาส 
 
๒) ประเพณีและงานประจ าปี 

ประเพณีและงานงานจ าปี ต าบลโนนโพธิ์ มีประเพณีฮีต ๑๒ ครอง ๑๔  
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(๘) ทรัพยากรธรรมชาติ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 
 ล าห้วย มีจ านวน ๘ แห่ง  ดังนี้ 
 -ล าห้วยยาง  ไหลผ่านหมู่ที่ ๑,๖,๑๐ 
 -ล าห้วยจันมืด  ไหลผ่านหมู่ที่ ๓,๙ 
 -ล าห้วยซัน  ไหลผ่านหมู่ที่ ๑๐ 
 -ล าห้วยโพธิ ์  ไหลผ่านหมู่ที่ ๕,๘,๑๑,๓,๙ 
 -ล าห้วยปลาแดก  ไหลผ่านหมู่ที่ ๓,๕,๙ 
 -ล าห้วยวังแสง  ไหลผ่านหมู่ที่ ๔,๑๑ 
 -ล าห้วยวังหลวง  ไหลผ่านหมู่ที่ ๔,๘,๑๑ 
 -ล าห้วยร่องเตย  ไหลผ่านหมู่ที่ ๕ 
      
 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึนจ านวน ๙ แห่ง ดังนี้ 
 
 -อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์ เนื้อท่ี ๑,๒๐๖ ไร่ อยู่หมู่ที่ ๑๐ 
 -หนองค าน้อย    เนื้อท่ี ๑๓ ไร่ อยู่หมู่ที่ ๓ 
 -หนองโสกดินแดง เนื้อท่ี ๑๒๕ ไร่ อยู่หมู่ที่ ๑ 
 -อ่างเก็บน้ าร่องนาโฮง เนื้อท่ี ๓ ไร่ อยู่หมู่ที่ ๓ 
 -อ่างเก็บน้ าคึกฤทธิ์ เนื้อท่ี ๑๒ ไร่ อยู่หมู่ที่ ๒ 
 -หนองโสกสะเดา   เนื้อท่ี ๑๓ ไร่ อยู่หมู่ที่ ๒ 
 -หนองชาติ  เนื้อท่ี ๑ ไร่ อยู่หมู่ที่ ๑ 
 -หนองมรกตเขียว เนื้อท่ี ๑ ไร่ อยู่หมู่ที่ ๑ 
 -คลองชลประทาน  หมู่ที่ ๘,๕,๑๑ 
 -หนองค าส่างช้าง  เนื้อท่ี ๔ ไร่ อยู่หมู่ที่ ๑๐ 
 -หนองหลวง   เนื้อท่ี ๙ ไร่ อยู่หมู่ที่ ๕ 
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        ส่วนที ่๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนารับมหาภาค 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1๒ (พ.ศ.25๖๐-25๖๓)   
 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น 
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
น้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ของประเทศ 
  

 วิสัยทัศน์ 
“ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 
 

 เป้าหมายหลัก 
 

      ๑  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
       ๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
           สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
         ๓. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
         ๔. การสร้างการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
          ๕. การบริหารราชการแผน่ดินที่มีประสิทธิภาพ 
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 เป้าหมายหลัก 

1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สดัส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความ
ยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณก์ารคอร์รัปช่ันไม่ต ากว่า 5.0 คะแนน 

2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคณุธรรม จรยิธรรม และสถาบันทางสังคมมคีวามเข้มแข็งมาก
ขึ้น 

3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราทีเ่หมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลติภาพรวมไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมลูค่าผลติภณัฑข์องวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มไีม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นท่ีปุา
ไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนเิวศ 

  แนวทางการพัฒนา 

๑. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ 

๓. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

๔. การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง 

๕. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   3.1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
     แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเท่ียวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 
 
 พันธกิจ 
 ๑ พัฒนาคุณภาพการผลติตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลค่าผลติภณัฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
 ๒ ฟื้นฟแูละพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบคุลากร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้
มาตรฐาน 
 
 ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธกิจการค้าชายแดน ท้ังด้านการการ
บริหารจดัการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมภิาคอาเชียน 
 
 เป้าประสงค์รวม 
 1 เพิ่มผลผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐานและสร้างมลูค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพิ่มช่องทางการตลาดในและต่างประเทศ ข้าว
หอมมะลิคุณภาพด ี
 ๒. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมสีว่นร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่อเที่ยว 
 ๓. สรา้งเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมลูค่าการค้าชายแดนดว้ยระบบโลจสิติกส์ (Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้า 

ชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
 แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดอ านาจเจริญ 

“อ านาจเจริญเมืองน่าอยู่ อู่ข้าวหอมมะลิล้ าค่า เน้นการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 พันธกิจจังหวัดอ านาจเจริญ 
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมารถอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่องฃ 
2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดยาเสพติด 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 
6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล” 
7. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 
8. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
1. เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติในการด ารงชีวิต 
2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุนและปลอดยาเสพติด 
3. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. เพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 
5. เพ่ือพัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชาแดน 
6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล” 
7. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 
8. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
พันธกิจ   :   พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง   
 
เป้าประสงค์    :   ประชาชนได้รับบริการดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง  
 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน  
 

จ านวนถนนท่ีเพิ่มขึ้นและไดร้ับการบ ารุงรักษา 

๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา ระบบ 
    สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  อาคาร และการบริหาร  
    จัดการน้ าแบบบูรณาการ  เพ่ือปูองกันน้ าท่วม 

จ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพ่ิมขึ้นและได้รับการ
บ ารุงรักษา 

๓. วางแผนด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร            
    การก่อสร้าง  
 

จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดท าผังเมืองรวมชุมชน
งานอาคาร 

๔.พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาแรงต่ า แรงสูง    
   ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 

จ านวนไฟฟูาสาธารณะเพิ่มขึ้น ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึง 

๕.พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการ 
   อุปโภค บริโภค การเกษตร และอื่นๆ 

จ านวนแหล่งน้ าสาธารณะได้รับการพัฒนาเพียงพอต่อ
การเกษตร อุปโภค บรโิภค 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง 
 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่   2   “ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน     
การท่องเท่ียวและการบริการสู่สากล” 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็น
สังคมเมืองน่าอยู”่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
พันธกิจ   :   ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน 
 
เป้าประสงค์    :  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ ตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 

จ านวนกลุ่มอาชีพท่ีไดร้ับการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 
 

๒. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผลิตภณัฑ์ OTOP ให้มี
คุณภาพและเพิม่ช่องการจัดจ าหนา่ย 

ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รบัฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพ 

๓. ปรับปรุง พัฒนา พระพุทธองค์สัมมาสัมโพธิญาณ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

จ านวนแหล่งท่องเที่ยวในต าบลเพิ่มขึ้น 

๔.ส่งเสรมิการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประชาชนสามารถลดรายจ่ายเพิม่รายได้ 

๕.ส่งเสรมิการปลูกข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ข้าวหอมมะลิมีคณุภาพและมีความหลากหลาย 
ในการปลูกพืช 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด อบต. 
 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่  ๒  ส่งเสริมและยกระดับการคา้ชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน  
    การท่องเท่ียวและการบริการสู่สากล 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสรมิสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ 
    
    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  “พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
       ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
พันธกิจ   :   ส่งเสรมิสร้างทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนทั้งด้านจิตใจและการการศึกษา ศาสนาประเพณีท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์    :   ชุมชนมีเกิดการเรียนรู้  รักษาประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น  
 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
๑. ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาการศึกษาและส่งเสริม
ระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน  

 ประชาชนได้รบัการศึกษาในภาคบังคับ 
 

๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกรกัและหวงแหนประเพณี
และวัฒนธรรม  

ประเพณี ภูมิปญัญา ได้รับการสืบทอด 
 

๓. ส่งเสริมการกีฬาเพื่อเสรมิสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ประชาชน เด็ก เยาวชน ได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา 

4. ส่งเสริมสภาบันครอบครัวอบอุ่น สถาบันครอบครัวในเขตต าบล เขม้แข็ง 
๕.ส่งเสรมิสนับสนุนจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัวและงานรัฐพิธ ี

ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภัคด ี

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด อบต.   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต. 
 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา สาสนา  

                                                            อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
พันธกิจ   :   ส่งเสรมิและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
เป้าประสงค์    :   ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุลและยั่งยืน  
 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามธรรมชาต ิทรัพยากรปุาไม ้

จ านวนต้นไม้ที่ปลูกในท่ีสาธารณะเพิ่มขึ้น 
 

๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกรกัและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการดูแลบ ารุงรักษา 
 (ขุดลอก/ก าจัดวัชพืช) 
 

๓. การบริหารจดัการด้านขยะมูลฝอย จ านวนขยะมลูฝอยท่ีลดน้อยลง 
๔.การดูแลรักษา และพัฒนาทีส่าธารณะ จ านวนที่สาธารณะไม่ถูกบุกรุก 
๕.บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ และการ
ปูองกันน้ าท่วม น้ าเสีย 

จ านวนแม่น้ า ล าคลอง ไดร้ักการบ ารุงรักษา 

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด อบต.   กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. 
 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                           อย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
 
พันธกิจ   :   พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค 
 
เป้าประสงค์    :  ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
๑. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตาม
หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

จ านวนการให้บริการ การบริหารจดัการองค์กรทีม่ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดทีี่เพ่ิมขึ้น 

๒. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 

จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๓. ปรับปรุง พัฒนา ขีดสมถรรนะในการท างานจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการและการให้บริการ
ประชาชน 

จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมยั ที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการและการให้บริการ
ประชาชนท่ีเพิ่มขึ้น 

๔.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น ให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 

จ านวนบุคลากรของหน่วยงานท่ีได้รับการอบรมเพิม่พูน
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

๕.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาค
พลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  และประชาชน
ทั่วไป 

จ านวนประชาชนท่ีส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  
และประชาชนท่ัวไป 

๖.ปรับปรุง พัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพยร์าชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดเก็บรายได้ของหน่วยงานเพิ่มมากข้ึน 

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด อบต. 
 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 
พันธกิจ   :   1.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
      2.ส่งเสรมิและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสรมิสร้างสุขภาพอนามัย 
 
เป้าประสงค์    :    1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก  
    2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี 
 
 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
๑. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  พัฒนา
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เดก็ และเยาวชน 

ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับ
การสงเคราะห์  เบีย้ยังชีพ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสรมิสรา้งสุขภาพ 
อนามัยของประชาชน การปูองกันและระงับการระบาด 
ของโรคติดต่อ  

จ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัการพ่นหมอกควันและก าจดัแหล่ง
เพาะยุง 
 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัด
ยาเสพตดิ  

จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรการปอูงกัน ปราบปราม และ
บ าบัดยาเสพติด  
 

๔. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ร้อยละของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนต่อจ านวน
ประชากรทั้งหมด 

๕.เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ร้อยละของครัวเรือนและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
๖.เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม ประชาชนในชุมชนลดความขัดแย้ง 
๗.ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภยั 
ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ในการปูองกันโรค และบรรเทาสา
ธารณภัย 

จ านวนครั้งการสนับสนุนครุภัณฑ์อุปกรณ์ปูองกันโรคและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด อบต. 
 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                                                                                               ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่
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   (๓)  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน
โดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงาน
ในอนาคตต่อไป ท้ังนี้โดยใช้เทคนคิ SWOT analysis การพิจารณาถึงปจัจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
 
 

(๑)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
 -  ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน 
      โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต 

-  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มาก 
-  มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้   อย่างเพียงพอ 
-  ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ   
   และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
-  มีแหล่งท่องเที่ยวคือวัดปุาศรีสุขเกษม ที่มีพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ รองจาก 

พระมงคลมิ่งเมือง พระประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ เหมาะที่จะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนก่อสร้างลาน
ค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกและผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยว 

 
 (๒)  จุดอ่อน (W : Weakness)   
- สภาพถนนภายในหมู่บ้านยังเป็นลูกรัง การสัญจรไปมาไม่สะดวก ราษฎรในหมู่ 

บ้านมีการรวมกลุ่มอาชีพแต่ขาดความต่อเนื่อง 
-    หน้าแล้งขาดแคลนน้ าอุปโภค/บริโภค หน้าฝนน้ าท่วม 

      -    ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพ้ืนที่น าลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง 
 

    (๓)  โอกาส (O : Opportunity)   
     -  จังหวัดอ านาจเจริญสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่นท่ีมีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
   -   มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดผ่าน 

                 จ านวน ๒สายสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นได้    
      เกินกว่าประมาณการปีละประมาณร้อยละ ๒๐ 
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(๔)         ( Threats ) 
 ทางด้านกายภาพ ลักษณะทางกายภาพของต าบลโนนโพธิ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา ที่ท าการเกษตร ลักษณะ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีแร่ธาตุ ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการขาด
ระบบชลประทานที่ไม่ทั่วถึง ท าให้การพัฒนาทางด้านการเกษตรของต าบลเป็นไปในวงจ ากัด 

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย ส่งผลให้การพัฒนาต าบลเป็นไปค่อนข้างช้า 
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ส่วนที่ ๓  การท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาย 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง อบจ. กรมส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

การเกษตร การเกษตร ส านักปลดั อบจ. 

๓ ยุทธศาสตร์การศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

การศึกษา การศึกษา กองการศึกษาฯ กรมส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น 

  ศาสนาวัฒนธรรม การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ กรมส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารงานท่ัวไป การเกษตร ส านักปลดั  

  การเกษตร การเกษตร ส านักปลดั  
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั  

  บริหารงานคลัง บริหารงานคลัง กองคลัง  
  การศึกษา บริหารงานท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
กองการศึกษาฯ  

  บริหารงานท่ัวไป บริหารงานช่าง กองช่าง  
  บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
กองการ
สาธารณสุขฯ 

 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

สาธารณสุข บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

กองการ
สาธารณสุขฯ 

กรมส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น 

  บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั  
  งบกลาง งบกลาง ส านักปลดั กรมส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



2.  บญัชโีครงการทอ้งถ่ิน แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 664 357688121 664 356,996,143 664 356,896,165 664 356,596,187 664 356,596,187 2,656 1,784,772,803 

แผนงาน การเกษตร 134 42489964 134 42489964 134 42489964 134 42489964 134 42489964 536 212,449,820 
รวม 798 400178085 798 399486107 798 399386129 798 399086151 798 399086151 3192 1997222623

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
แผ่นงาน การเกษตร 3 300000 3 300000 3 300000 3 300000 3 300000 12 1,500,000 

รวม 3 300000 3 300000 3 300000 3 300000 3 300000 12 1500000

ยุทธศาสตร์การศึกษาประเพณวีัฒนธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 55 11400000 55 11400000 55 11400002 55 11400004 55 11400006 220 57,000,012 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 16 1846000 16 1846000 16 1,660,000 16 1,300,000 16 1,300,000 64 7,952,000 

รวม 71 13246000 71 13246000 71 13060002 71 12700004 71 12700006 284 64952012

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 25 2,120,000 25 2,120,000 25 2,120,000 25 2,120,000 25 2,120,000 100 10,600,000 

รวม 25 2120000 25 2120000 25 2120000 25 2120000 25 2120000 100 10600000

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
ผแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 256๖ -25๗๐ )

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์
ป ี256๖ ป ี256๗ ป ี256๘ ป ี256๙ ป ี25๗๐ รวม 5 ปี



ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงและการบริหารจัดการองค์กร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 20 3865000 20 3865000 20 3865000 20 3865000 20 3865000 80 19,325,000 

รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 23 1870000 23 1870000 23 1870000 23 1870000 23 1870000 92 9,350,000 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 36 10150000 36 10150000 36 10150000 36 10150000 36 10150000 144 50,750,000 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 13 15,200,000 13 15,200,000 13 15,200,000 13 15,200,000 13 15,200,000 52 76,000,000 

รวม 72 27220000 72 27220000 72 27220000 72 27220000 72 27220000 288 136100000



แบบ ผ.๐๑/๑

โครงการพัฒนาทีน่ ามา

จากแผนพัฒนาหมูบ่า้น จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

หมูท่ี่ ๑ 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 

หมูท่ี่ ๒ 11 5,500,000 11 5,500,000 11 5,500,000 11 5,500,000 11 5,500,000 

หมูท่ี่ ๓ 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 

หมูท่ี่ ๔ 27 13,000,000 27 13,000,000 27 13,000,000 27 13,000,000 27 13,000,000 

หมูท่ี่ ๕ 12 7,000,000 12 7,000,000 12 7,000,000 12 7,000,000 12 7,000,000 

หมูท่ี่ ๖ 10 8,000,000 10 8,000,000 10 8,000,000 10 8,000,000 10 8,000,000 

หมูท่ี่ ๗ 33 15,000,000 33 15,000,000 33 15,000,000 33 15,000,000 33 15,000,000 

หมูท่ี่ ๘ 13 1,200,000 13 1,200,000 13 1,200,000 13 1,200,000 13 1,200,000 

หมูท่ี่ ๙ 24 15,000,000 24 15,000,000 24 15,000,000 24 15,000,000 24 15,000,000 

หมูท่ี่ ๑๐ 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 

หมูท่ี่ ๑๑ 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 

รวมทั้งส้ิน 200 104,700,000 200 104,700,000 200 104,700,000 200 104,700,000 200 104,700,000 

บญัชสีรุปโครงการพัฒนาทีน่ ามาจากแผนหมูบ่า้นและแผนชมุชน

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนโพธิ์

ป ี๒๕๖๖ ป ี๒๕๖๗ ป ี๒๕๖๘ ป ี๒๕๖๙ ป ี๒๕๗๐



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการทาสีอาคารส านักงาน เพื่อปรับปรุงสี ทาสีอาคารส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ส านักงาน กองช่าง
ส านักงานให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ ที่ได้รับ ได้รับการ

การปรับปรุง ปรับปรุง

2 โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน เพื่อให้สามารถ ปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ห้องน้ า กองช่าง
ใช้การได้ปกติ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ ที่ได้รับ สามารถ

การปรับปรุง ใช้การได้
ปกติ

3 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้เกิดความ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาขน กองช่าง
ส านักงาน สะดวกให้แก่ ส านักงาน เกิดความ มาติดต่อ

ผู้มาติดต่อราชการ สะดวก ได้รับความ
สะดวก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
สายบ้านค างูเหลือมถึง สามแยก สะดวกในการ สายบ้านค างูเหลือมถึง สามแยก เกิดความ สามารถ
นานายสายยัญห์ เสนสาร เดินทาง นานายสายยัญห์ เสนสาร สะดวก เดินทางได้

สะดวก
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เส้น คลองชลประทาน สะดวกในการ เส้น คลองชลประทาน เกิดความ สามารถ
เดินทาง สะดวก เดินทางได้

สะดวก
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชน ถนน คสล.เส้นบ้านนางทองใบ พันธมา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เส้นบ้านนางทองใบ พันธมา สะดวกในการ เกิดความ สามารถ
เดินทาง สะดวก เดินทางได้

สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชน ถนน คสล. เส้นบ้านนายวันนา สุวไกร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้นบ้านนายวันนา สุวไกร สะดวกในการ ถึงบ้านนายบุญแสง จันทนาม เกิดความ สามารถ
ถึงบ้านนายบุญแสง จันทนาม เดินทาง สะดวก เดินทางได้

สะดวก

8 โครงการก่อสร้าง ถนนคันดิน เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคันดิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
พร้อมลงลูกรัง เส้น คลองชลประทาน สะดวกในการ พร้อมลงลูกรัง เส้น คลองชลประทาน เกิดความ สามารถ
ถึงถนนสายบ้านนายค าไฟ ลุสมบัติ เดินทาง ถึงถนนสายบ้านนายค าไฟ ลุสมบัติ สะดวก เดินทางได้

สะดวก
9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เส้นบ้านนายค าไฟ ลุสมบัติ ถึง สะดวกในการ เส้นบ้านนายค าไฟ ลุสมบัติ ถึง เกิดความ สามารถ
ถนนสายภูจ าปา เดินทาง ถนนสายภูจ าปา สะดวก เดินทางได้

สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้นปั้มช้างถึงนานายสมบูรณ์ สะดวกในการ เส้นปั้มช้างถึงนานายสมบูรณ์ เกิดความ สามารถ
เข็มแก้ว เดินทาง เข็มแก้ว สะดวก เดินทางได้

สะดวก
11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ าใช้ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

และก่อสร้างหอถังเพื่อจัดท าน้ าประปา ในการอุปโภค เพื่อจัดท าน้ าประปา มีน้ าใช้เพิม่ขึน้ ในการอุปโภค 

พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๖ บริโภค บริโภค

12 โครงการขุดลองหนองหินลับมีด เพื่อให้สามารถ ขุดลอกหนองหินลับมีด ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ สามารถ กองช่าง
หมู่ที่ ๑๐ เก็บกักน้ าได้ สามารถเก็บ เก็บกักน้ าได้

มากขึ้น กักน้ าเพิ่มขึ้น มากขึ้น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

13 โครงการขุดลอกห้วยมะข่า หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้สามารถ ขุดลอกห้วยมะข่า หมู่ที่ ๑๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ สามารถ กองช่าง
เก็บกักน้ าได้ สามารถเก็บ เก็บกักน้ าได้

มากขึ้น กักน้ าเพิ่มขึ้น มากขึ้น

14 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ สามารถ กองช่าง
เส้นบ้านนายประครอง สุวรรณประเสริฐ เดินทางได้ เส้นบ้านนายประครอง สุวรรณประเสริฐ สามารถเก็บ เก็บกักน้ าได้

ไปถึงบ้านนายประกาศ สืบวงค์ หมู่ที่ 6 สะดวก ไปถึงบ้านนายประกาศ สืบวงค์ หมู่ที่ 6 กักน้ าเพิ่มขึ้น มากขึ้น

15 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริม ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ60 ได้ส่งเสริม กองช่าง
สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้ สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กมีการ การเรียนรู้
บ้านโนนโพธิ์ ส าหรับเด็ก บ้านโนนโพธิ์ พันฒนา ส าหรับเด็ก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

16 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริม ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ60 ได้ส่งเสริม กองช่าง
สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้ สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กมีการ การเรียนรู้
บ้านโพธิ์ศิลา ส าหรับเด็ก บ้านโพธิ์ศิลา พันฒนา ส าหรับเด็ก

17 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริม ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ60 ได้ส่งเสริม กองช่าง
สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้ สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กมีการ การเรียนรู้
นาห้วยยางสองคอน ส าหรับเด็ก นาห้วยยางสองคอน พันฒนา ส าหรับเด็ก

18 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริม ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ60 ได้ส่งเสริม กองช่าง
สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้ สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กมีการ การเรียนรู้
ก้าวหน้าค างูเหลือม ส าหรับเด็ก ก้าวหน้าค าูเหลือ พันฒนา ส าหรับเด็ก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

19 โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายบ้านนายตา  สายโท ถึงบ้านนางสันต์ ๖๐๒,๐๐๐ ๖๐๒,๐๐๐ ๖๐๒,๐๐๐ ๖๐๒,๐๐๐ ๖๐๒,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๑ เดินทาง สังกะสี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก

20 โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายบ้านนายสบาย  มารักษ์ ถึง บ้านนางโฮม ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๒ เดินทาง  ไหว้ครู ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก

21 โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายแยกทางหลางชนบทไปถึงบ้านนายขุนเดช ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๓ เดินทาง คันทจันทร์  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

22 โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายจากถนนอรุณประเสริฐไปถึง ป่าช้า ๕๑๘,๐๐๐ ๕๑๘,๐๐๐ ๕๑๘,๐๐๐ ๕๑๘,๐๐๐ ๕๑๘,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๔ เดินทาง สาธารณประโยชน ์ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก

23 โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายบ้านพ่อสงวน พุทธอิน ไปบ้านนายวิชัย ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๕ เดินทาง ประทุมแพง ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก

24 โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายแยกศาลาประชาคม ไปโรงเรียนกา้วหนา้สามัคคี ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๖ เดินทาง กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

25 โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายแยกบ้านนายหน่าวย บุญมาลี ไปถึง ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๗ เดินทาง บ้านนางสังวร  บุญภาย กว้าง ๔  เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก

26 โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายจากถนนอรุณประเสริฐ ถึงคลอง ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๘ เดินทาง ชลประทาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก

27 โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายศาลาประชาคม ไปถึง ส่ีแยกบ้าน ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๙ เดินทาง นายธนวัตน์ มณีขันต์ กว้าง๔ เมตร ยาว๒๔๐เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

28 โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายบ้านนางตาม ศรีมนัตะ ถงึวดัป่าค างูเหลือม ๘๖๘,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๑๐ เดินทาง  กว้าง๔ เมตร ยาว ๖๒๐เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

30 โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายศาลาประชาคม ไปถึง บ้านนายสุวิทย์ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๑๑ เดินทาง จ าปานนท ์ ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ ๒ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 จากบ้าน นายจ านงค์ สวาสุด ถึงบ้าน เดินทาง นายจ านงค์ สวาสุด ถึงบ้าน ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
นางดารา โนนค า ได้สะดวก นางดารา  โนนค า พึงพอใจ สะดวก

ขนาดกว้าง   4 .๐๐ เมตร  ยาว ๘๐๐ เมตร
หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕   เมตร 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  - สายวัดโนนโพธิ์ ไปห้วยจันทร์มืด ๑,๕๙๒,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง ขนาดกว้าว  ๓.๕๐  เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ยาว  ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร   พึงพอใจ สะดวก

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  -สายนายสนธยา แพงมี ไปฝายห้วยโพธิ์ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง ขนาดกว้าว    ๓.๐๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  -สายบ้านนางลวน คงไชย ไปสะพาน ๓,๕๗๕,๐๐๐ ๓,๕๗๕,๐๐๐ ๓,๕๗๕,๐๐๐ ๓,๕๗๕,๐๐๐ ๓,๕๗๕,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง   ข้ามห้วยปลาแดกไปบ้านเชือก ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ขนาดกว้าว  ๕.๐๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก
ยาว   ๑,๑๐๐  เมตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  -ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย นะดาบุตร ไป ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 -สายบ้านนายสมชาย นะดาบุตร ไป เดินทาง   บ้านนายธรรมา  พรมเหลา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
  บ้านนายธรรมา  พรมเหลา ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  -ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านนางพรพรรณ ปานโชติ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 -สายบ้านนางพรพรรณ ปานโชติ เดินทาง   ไปบ้านนายน า  พรมมินทร์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
  ไปบ้านนายน า  พรมมินทร์ ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  -สายวัดโนนยาง ไปสะพานข้ามห้วย ๔,๙๔๐,๐๐๐ ๔,๙๔๐,๐๐๐ ๔,๙๔๐,๐๐๐ ๔,๙๔๐,๐๐๐ ๔,๙๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 -สายวัดโนนยาง ไปสะพานข้ามห้วย เดินทาง   ปลาแดกไปบ้านก่อ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
  ปลาแดกไปบ้านก่อ ได้สะดวก ขนาดกว้าว  ๔.๐๐  เมตร ยาว ๑,๙๐๐๐เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  - สายบ้านนายสนทยา  ไปฝายห้วยโพธิ์ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 - สายบ้านนายสนทยา  ไปฝายห้วยโพธิ์ เดินทาง ขนาดกว้าว  ๓.๐๐   เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ยาว   ๓๐๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๘๗,๗๕๐ ๘๗,๗๕๐ ๘๗,๗๕๐ ๘๗,๗๕๐ ๘๗,๗๕๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็กทางเข้าดอนปู่ตา  หมู่ที่ ๕ เดินทาง เสริมเหล็กทางเข้าดอนปู่ตา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ขนาดกว้ง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๔๕.๐๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายวิชัย ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๖ แยกบ้านนายวิชัย เดินทางได้ ถึงบ้านนายค าพูล เกิดความ ทางได้
ถึงบ้านนายค าพูล สะดวก ขนาดกว้าง   ๔.๐๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก

ยาว   ๒๒๐.๐๐  เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๑๕  เมตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
สายโรงเรียนก้างหน้าค างูเหลือม เดินทางได้ สายโรงเรียนก้างหน้าค างูเหลือม เกิดความ ทางได้
ถึงอ่างห้วยโพธิ์ หมู่ที่ ๖ สะดวก ถงึอา่งหว้ยโพธิ ์กวา้ง  ๔ เมตร  ยาว ๒๒๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก

หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร พึงพอใจ สะดวก
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง

เหล็ก  หมู่ที่ ๗ บ้านดงสวางไปบ้านดอนดู่ เดินทางได้ เหล็ก บ้านดงสวางไปบ้านดอนดู่ เกิดความ ทางได้
สะดวก ขนาดกว้าง   ๔.๐๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก

ยาว   ๗.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร

43 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เพื่อให้สามารถ โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
ในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ศิลา หมู่ที่ ๑๑ เดินทางได้ ในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ศิลา หมู่ที่ ๑๑ เกิดความ ทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่๗ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒,๓๗๙,๐๐๐ ๒,๓๗๙,๐๐๐ ๒,๓๗๙,๐๐๐ ๒,๓๗๙,๐๐๐ ๒,๓๗๙,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
ถนนเส้นบ้านนายฮอง จงรักกลางไป เดินทางได้ ถนนเส้นบ้านนายฮอง จงรักกลางไป เกิดความ ทางได้
กุดน้ ามอก สะดวก กุดน้ ามอก พึงพอใจ สะดวก

ขนาดกว้ง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว   ๓๙๐ เมตร

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่๗ เพื่อให้สามารถ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่๗ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
บ้านนายนวย บุญมาลี เดินทางได้ บ้านนายนวย บุญมาลี เกิดความ ทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่๙ เพื่อให้สามารถ  - ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมพร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
สายบ้านนายสมพรบุญเกตไปศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เดินทางได้    บุญเกต ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
 สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไหล่ทาง) ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
 (ไหล่ทาง) หมูที่ 8 เดินทางได้ หมูที ่8  จุด ศาลาประชาคม ถึง บ้านนามเหม บุรมย์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก  ผิวจราจร กว้าง ๑.๑๐ -๑.๔๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก
 ยาว ๗๓.๐๐ เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร
 หรือพืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ ๙๑.๒๕ ตารางเมตร

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๙ 403,000 403,000 403,000 403,000 403,000 ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ ๙ เดินทางได้ เรีบยคลองหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดความ ไปมาได้

สะดวก ถึง บ้านนางไทย อุ่นไข่  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐   เมตร พึงพอใจ สะดวก
  ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล  สายแยกอ่างห้วยโพธิ์ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง  ถึงบ้านโนนทราบ  ขนาดกว้าง ๕.๐๐   เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ยาว  ๔,๐๐๐ เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ๓,๖๔๐,๐๐๐ ๓,๖๔๐,๐๐๐ ๓,๖๔๐,๐๐๐ ๓,๖๔๐,๐๐๐ ๓,๖๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง สายบา้นนายเฉลิม ศิริจนัทร์ ไปโรงเรียนกา้วหน้า ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก  สามัคคีค างูเหลือม พึงพอใจ สะดวก

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล.จุด สายบ้านนางนงนุช ๘,๕๘๐,๐๐๐ ๘,๕๘๐,๐๐๐ ๘,๕๘๐,๐๐๐ ๘,๕๘๐,๐๐๐ ๘,๕๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง  เชื่อมสายดงมัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก  ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก

52 โครงการยกระดับผิวจะราจรถนน คสล. เพื่อยกระดับ  - ยกระดับผิวจราจร ถนน คสล. ๑,๑๑๘,๐๐๐ ๑,๑๑๘,๐๐๐ ๑,๑๑๘,๐๐๐ ๑,๑๑๘,๐๐๐ ๑,๑๑๘,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรของ    เส้นจากภนนอรุณประเสริฐ ไปถึง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ถนน คสล.   สะพานข้ามคลองส่งน้ าไปบ้านค างูเหลือม พึงพอใจ สะดวก
ให้สูงขึ้น ขาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว ๔๓๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. จาก เฮือนสุขฯ ไปคลองชลประทาน ๕,๔๖๐,๐๐๐ ๕,๔๖๐,๐๐๐ ๕,๔๖๐,๐๐๐ ๕,๔๖๐,๐๐๐ ๕,๔๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง ขาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว ๒๑๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๑๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก

54 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังบา้นนายสามารถ เกตประทุม ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
บ้านนายสามารถ เกตประทุม เดินทางได้ ถึงฝายน้ าล้นล าห้วยยาง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ถึงฝายน้ าล้นล าห้วยยาง สะดวก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก

55 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๗ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
เดินทางได้ จากบ้านนายสาร  มาพงษ์ไปนานางอุทัย ธนะสิทธิ์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

56 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมูที่ ๑ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายสุนทร  จารุวงศ์ ๓๐,๕๒๕ ๓๐,๕๒๕ ๓๐,๕๒๕ ๓๐,๕๒๕ ๓๐,๕๒๕ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
สายนานายสุนทร  จารุวงศ์ เดินทางได้ ฝายน้ าล้นล าห้วยยาง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ฝายน้ าล้นล าห้วยยาง สะดวก ขนาดกว้าง  ๒.๕๐  เมตร ยาว   ๓๗๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก

67 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคันดิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ป่าสาธารณะถึงบ้านโนนพิ์ หมู่ 9 เดินทาง ป่าสาธารณะถึงบ้านโนนพิ์ หมู่ 9 ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ขนาดกว้าง      เมตร  ยาว      เมตร พึงพอใจ สะดวก
ปริมาณดินถม         ตรม.

58 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เข้าบ้านนางจร  สุขจิตร เดินทาง เข้าบ้านนางจร  สุขจิตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

59 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมูที่ ๓ เพื่อให้สามารถ กอ่สร้างถนนลูกรัง สายหนองขอนใหญ่ไปห้วยปลาแดก ๔๑,๕๘๐ ๔๑,๕๘๐ ๔๑,๕๘๐ ๔๑,๕๘๐ ๔๑,๕๘๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 สายหนองขอนใหญ่ไปห้วย เดินทาง ขนาดกว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๓๖๐  เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ปลาแดก ได้สะดวก หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ พึงพอใจ สะดวก

60 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
สายบ้านนางหนูภาส ไป เดินทาง สายบ้านนางหนูภาส ไป ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
นานายสมพร  บุญเกต ได้สะดวก นานายสมพร  บุญเกต พึงพอใจ สะดวก

61 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๙ สายร้านธนทรัพย์การเกษตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
สายร้านธนทรัพย์การเกษตร เดินทาง ไป ทางทิศตะวันตก ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ไป ทางทิศตะวันตก ได้สะดวก ขนาดกว้าง     เมตร   ยาว      เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

62 โครงการเสริมหินลูกรัง หมู่ที่ ๕ เพื่อให้สามารถ เสริมหินลูกรัง เส้นนานายรองชัย ประธาน ๓๐,๓๗๕ ๓๐,๓๗๕ ๓๐,๓๗๕ ๓๐,๓๗๕ ๓๐,๓๗๕ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้นนานายรองชัย ประธาน เดินทาง ข้างประมงถึงนานายนฤนาท  ทัศบุตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ข้างประมงถึงนานายนฤนาท  ทัศบุตร ได้สะดวก ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๔๕๐   เมตร พึงพอใจ สะดวก

63 โครงการเสริมหินลูกรัง  หมู่ที่ ๕ เพื่อให้สามารถ เสริมหินลูกรังเส้นนางบุญยัง ๑๙,๕๐๐ ๑๙,๕๐๐ ๑๙,๕๐๐ ๑๙,๕๐๐ ๑๙,๕๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง ถึงห้วยปลาแดก ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ขนาดกว้าง  ๒.๕๐   เมตร  ยาว ๕๒๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก

64 โครงการเสริมหินลูกรัง หมู่ที่ ๕ เพื่อให้สามารถ เสริมหินลูกรังเส้นนายจันทรา รังสี ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง ขนาดกว้าง   ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๐  เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

65 โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๕ เพื่อจัดท า ก่อสร้างถนนคันดิน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ มีแนวเขต กองช่าง
คันดิน รอบป่าสาธารณะ (ป่าช้า) แนวเขต รอบป่าสาธารณะ (ป่าช้า) สามารถปอ้งกนั ป่าสาธารณะ

ขนาดกว้ง    เมตร  ยาว    เมตร การบุกรุก
66 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นข้างดอนปู่ตา เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นข้างดอนปู่ตา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๕ เดินทาง ขนาดกว้ง    เมตร  ยาว    เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

67 โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง  หมูที่ ๖ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ๑๓,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
สายโรงเรียนก้างหน้าค างูเหลือม เดินทางได้ สายโรงเรียนก้างหน้าค างูเหลือม เกิดความ ทางได้
ถึงอ่างห้วยโพธิ์ สะดวก ถึงอ่างห้วยโพธิ์ พึงพอใจ สะดวก

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๒๐ เมตร
หนาเฉล่ีย   ๐.๑๐ เมตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

68 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่ที่ ๗ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรังจาก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
บ้านดงสวางไปสระทด เดินทางได้ บ้านดงสวางไปสระทด เกิดความ ทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก

69 โครงการลงหินลูกรัง  หมู่ที่ ๗  ถนนเชื่อม เพื่อให้สามารถ ลงหินลูกรัง ถนนเชื่อมบ้านดงสวง - นาอุดม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
บ้านดงสวง - นาอุดม ไปถึงบ้านนายนิยม เดินทางได้ ไปถึงบา้นนายนิยมภษูา (เลขที่ ๒๑) และบา้นนายเย็นฤดี ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
ภูษา (เลขที่ ๒๑) และบ้านนายเย็นฤดี สะดวก กองสิน (บ้านเลขที่ ๑๔๐) เกิดความ ทางได้
กองสิน (บ้านเลขที่ ๑๔๐) ขนาดกว้าง     เมตร  ยาว   เมตร พึงพอใจ สะดวก

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๗ เพื่อให้สามารถ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
จากบ้านดงสวสงไปบ้านนาห้วยยาง เดินทางได้ จากบ้านดงสวสงไปบ้านนาห้วยยาง เกิดความ ทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

77 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
จาก ลีลสวดีรีสอทร์ถึงบ้านนายสุริโย สมชม เดินทางได้ ลีลสวดีรีสอทร์ถึงบ้านนายสุริโย สมชม ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก ขาดกว้าง ๖ เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก
71 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๔ เพื่อการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรังสายปั้มช้าง ๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

สายปั้มช้าง ถึงนานายสมบูลย์ เข็มแก้ว ไปมาได้สะดวก ถึงนานายสมบูลย์ เข็มแก้ว ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ เมตร  เกิดความ ไปมาได้
ยาว ๒๔๐ เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก

72 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรังจุด อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก  ถึงนานางนงนุช ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร เกิดความ ไปมาได้

ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก
73 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรัง จุด แยกบ้านนายถาวร ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก  ถึงบ้านนางวรากุล  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร เกิดความ ไปมาได้
 ยาว ๒๐๐.๐๐  เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

74 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรังจุดแยกอ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก  ถึงบ้านโนนทราย ขนาดกว้าง   ๖.๐๐ เมตร เกิดความ ไปมาได้

  ยาว ๔๐๐   เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก
75 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุดแยกบ้านนางแตง  ถึงบ้านนายเชียงใหม่ ๑๐,๕๗๕ ๑๐,๕๗๕ ๑๐,๕๗๕ ๑๐,๕๗๕ ๑๐,๕๗๕ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก  ขนาดกว้าง ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๓๕ เมตร เกิดความ ไปมาได้
หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก

76 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุดแยกบ้านนายเอกราช  ถึงบ้านนายบัวกัน ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก  ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๙๐.๐๐เมตร เกิดความ ไปมาได้

หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก
77 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น หมู่ 11 ไป หมู่ 5 ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เดินทาง ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๙๕๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

78 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น ป่าช้า ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง ไปคลองชลประทาน ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ยาว ๓๒๐  เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก
79 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายตามคลองชลประทาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เดินทาง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

80 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน  หมู่ที่ ๙ จาก เพื่อให้สามารถ ถนนคันดิน จากดอนเหมยีดแอ ่ไปหนองโสกดินแดง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ดอนเหมียดแอ่ ไปหนองโสกดินแดง เดินทาง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก
81 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๒ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

จากบ้านนายประมล ถึงนา เดินทาง จากบ้านนายประมล ถึงนา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
นายพิพร  ไชยศรี ได้สะดวก นายพิพร  ไชยศรี พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

82 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนน คสล. ๑,๑๙๖,๐๐๐ ๑,๑๙๖,๐๐๐ ๑,๑๙๖,๐๐๐ ๑,๑๙๖,๐๐๐ ๑,๑๙๖,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
เดินทางได้ จากบ้านนางสงวน ขันธุปัตย์ ถึงศูนย์พัฒนา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก เด็กเล็ก ยาว ๔๖๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร พึงพอใจ สะดวก

83 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนน คสล. ๗๔๘,๘๐๐ ๗๔๘,๘๐๐ ๗๔๘,๘๐๐ ๗๔๘,๘๐๐ ๗๔๘,๘๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
เดินทางได้ จากบ้านนางสุขใส อัมถาวร ถึงรพสต.โนนโพธิ์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก  ยาว ๒๘๘  เมตร กว้าง ๔ เมตร พึงพอใจ สะดวก

84 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนน คสล. ๘๘๑,๔๐๐ ๘๘๑,๔๐๐ ๘๘๑,๔๐๐ ๘๘๑,๔๐๐ ๘๘๑,๔๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
เดินทางได้ จากบ้านนายจ าเริญ จันทรภูมี ถึงบ้านนางลา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก  โฉมเฉลา ยาว ๓๓๘  เมตร กว้าง ๔ เมตร พึงพอใจ สะดวก

85 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนน คสล. ๖๔๒,๒๐๐ ๖๔๒,๒๐๐ ๖๔๒,๒๐๐ ๖๔๒,๒๐๐ ๖๔๒,๒๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
เดินทางได้ จากศาลาประชาคมหมู่ที่ ๙ ถึงศูนย์พัฒนา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก เด็กเล็ก   ยาว ๒๔๗ เมตร กว้าง ๔ เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

86 โครงการขยายเขตไหล่ทาง คสล.  หมู่ที่ ๙ เพื่อการสัญจร  - ขยายเขตไหล่ทาง ถนน คสล. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก     ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
87 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร ขยายไหล่ทาง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก จุด  หอประปา  เชื่อมสายดอนปู่ตา เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก

88 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุด ดอนปู่ตา   เชื่อมสายภูจ าปา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
89 โครงการขยายไหล่ทาง   หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุดหอประปา  เชื่อมสาย สปก. ดงมัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

90 โครงการขยายไหล่ทาง   หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุด ค างูเหลือม ไป สปก. ดงมัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
91 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุด บ้านนงนุช ไปเชื่อสายอ่างห้วยโพธิ์ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก

92 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุดแยกสวนยางนางพัชรี ไป เชื่อมสายภูจ าปา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
93 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เดินทาง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

94 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้าน เพื่อให้สามารถ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
นายพัฒนา สาวะการ ถึงนางดวงจันทร์ เก็บกักน้ าได้ นายพัฒนา สาวะการ ถึงนางดวงจันทร์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
หมูที่ 5 หมูที่ 5 พึงพอใจ สะดวก

ร้อยละ ๕๐
95 โครงการซ่อมแซมคันสระน้ า เพื่อให้สามารถ ซ่อมคันสระน้ าหนองโสกดินแดง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง

หนองโสกดินแดง  หมู่ที่ ๑ เก็บกักน้ าได้ น้ าที่เก็บ เก็บกักน้ า
กักไดเพิ่มขึ้น ได้มากขึ้น

96 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ เพือ่ระบายน้ า กองช่าง
หมู่ที่ ๗ บ้านดงสวาง ไม่ให้ท่วมขัง จุดบ้านนายเลียง สมบูรณ์ไปถนนบ้านดอนดู่ เกดิความพึงพอใจ ไม่ให้ท่วมขัง

97 โครงการก่อสร้างสปริงเวย์ พื่อควบคุม ก่อสร้างสปริงเวย์คันสระน้ า ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามารถ ควบคุม กองช่าง
คันสระน้ าหนองโสกดินแดง หมู่ที่ ๑ ระดับน้ า หนองโสกดินแดง ควบคุม ปริมาณ

ให้อยู่ในระดับ ปริมาณน้ า น้ าในระดับ
ปลอดภัย ไม่ให้มากเกิน ปลอดภัย



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล สายหลังบ้าน เพื่ออ านวย ก่อสร้างถนน คสล สายหลังบ้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
นายอัครเดช -นางสายใจ เชือ่ถนนลาดยางบ้านโนนโพธิ์ ความสะดวก นายอคัรเดช -นางสายใจ เชื่อถนนลาดยางบ้านโนนโพธิ์ เกิดความ ไปมาได้
ไปบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๕ ให้ประชาชน ไปบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๕ พึงพอใจ สะดวก

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดบ้าน เพื่ออ านวย ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดบ้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ก้าวหน้าสามัคคี ไป บ้านห้วยร่องค า ความสะดวก ก้าวหน้าสามัคคี ไป บ้านห้วยร่องค า เกิดความ ไปมาได้

ให้ประชาชน พึงพอใจ สะดวก

100 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้าน เพื่ออ านวย ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
นางลวนคงไช ถึงแยกบ้านโนนโพธิ์ ความสะดวก นางลวนคงไช ถึงแยกบ้านโนนโพธิ์ เกิดความ ไปมาได้
ไปบ้านเชือก ให้ประชาชน ไปบ้านเชือก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

101 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้มีน้ า ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาขน กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ใช้อย่างทั่วถึง หมู่ที่ 1 ของปริมาณ มนี้ าใชอ้ยา่ง

น้ าที่ใช้ ทั่วถึง
เพิ่มขึ้น

102 โครงการขยายเขตคลองส่งน้ า เพื่อให้มีน้ าใช้ ขยายเขตคลองส่งน้ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาขน กองช่าง
ระบบแรงดัน จาก หมู่ที่ 7 ในการเกษตร ระบบแรงดัน จาก หมู่ที่ 7 ของปริมาณ มนี้ าใชอ้ยา่ง
ไปหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 1 น้ าที่ใช้ ทั่วถึง

เพิ่มขึ้น
ไฟฟ้า

103 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อให้ ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ สามารถประ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๑ ประชาชน ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 สมารถ หยัดไฟฟ้า

ได้รับข่าวสาร ใช้การได้
ปกติ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

104 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๑ เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
จุดนานายผดุง  งามนางนาค  ใช้ส าหรับ จุดนานายผดุง  งามนางนาค ของปริมาณ ส าหรับ

การเกษตร ตามแบบ น้ าที่ใช้ การเกษตร
เพิ่มขึ้น

105 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๑ เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
จุดนานนายประสพ  ค าตัน ใช้ส าหรับ จุดนานนายประสพ  ค าตัน ของปริมาณ ส าหรับ

การเกษตร น้ าที่ใช้ การเกษตร
เพิ่มขึ้น

106 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๑ เพื่อให้มีน้ า ซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
จุด นานายพิทักษ์  มหาโยธี ใช้ส าหรับ นานายพิทักษ์  มหาโยธี ของปริมาณ ส าหรับ

การเกษตร น้ าที่ใช้เพิม่ขึน้ การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

107 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการสัญจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

กว้าง ๓.๐๐ม.ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. พึงพอใจ สะดวก

108 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการสัญจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
 บา้นดงสวาง หมู่ที่ ๗ (หน้าบา้นนายหน่วย บญุมาลี) ไปมาได้สะดวก  บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ (หน้าบ้านนายหน่วย บุญมาลี) ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

พึงพอใจ สะดวก
109 โครงการขุดลอกหนองมรกต  หมู่ที่ ๒ เพื่อให้มีน้ า โครงการขุดลอกหนองมรกต ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

ใช้ส าหรับ ของปริมาณ ส าหรับ
การเกษตร น้ าที่ใช้ การเกษตร

110 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า เพื่อให้ใช้การ ซ่อมแซมท่อระบายน้ า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
หนองวังน้ าเย็น  หมู่ที่ ๑ ได้ปกติ หนองวังน้ าเย็น ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

พึงพอใจ การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

111 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างคลองส่งน้ า ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ชลประทานจากบ้านนางวัฒนา ใช้ส าหรับ ชลประทานจากบ้านนางวัฒนา ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
ถึงบ้านดงสวาง หมู่ที่ 7 การเกษตร ถึงบ้านดงสวาง หมู่ที่ 7 เพิ่มขี้น การเกษตร

112 โครงการขยายเขตประปา ภายใน เพื่อให้มี ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่บ้าน น้ าเพีบงพอ พึ่งพอใจ เพียงพอ

113 โครงการเสริมหินลูกรังสายบ้ายนายสนทยา เพื่อให้มีน้ าใช้ โครงการเสริมหินลูกรังสายบ้ายนายสนทยา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ไปฝายห้วยโพธิ์ หมู่ที่ ๓ อย่างพอเพียง ไปฝายห้วยโพธิ์ หมู่ที่ ๓ พึ่งพอใจ เพียงพอ

114 โครงการขยายเขตคลอง เพื่อให้มีน้ า รขยายเขตคลอง ๓๐๐,๐๑ ๓๐๐,๐๐ ๓๐๐,๐๐ ๓๐๐,๐๐ ๓๐๐,๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ส่งน้ าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๙ ใช้ส าหรับ ส่งน้ าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๙ ของปริมาณ ส าหรับ
จากนางปาริชาติ จัตุรัสไป การเกษตร จากนางปาริชาติ จัตุรัสไป น้ าที่ใช้ การเกษตร
นานางหนูกาล สืบสิงห์ นานางหนูกาล สืบสิงห์ เพิ่มขึ้น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

115 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ า  หมู่ที่ ๓ เพื่อให้มีการ ห้วยปลาแดง  ห้วยไผ  หนองกุดสิม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง
พลังงานไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัด ในการประ ประหยัด

ค่าใช้จ่าย หยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย

116 โครงการขุดลอกร่องนาโฮง บริเวณ เพื่อให้มีน้ า ขุดลอกร่องนาโฮง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
นานายสมชาย นะดาบุตร  หมูที่ ๙ ใช้ส าหรับ บริเวณนานายวมชาย  นะดาบุตร ของปริมาณ ส าหรับ

การเกษตร พร้อมวางท่อ น้ าที่ใช้ การเกษตร
เพิ่มขึ้น

117 โครงการ ปรับปรุง ฝายกั้นน้ า เพื่อให้มีน้ า  - จุดที่ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ห้วยจันทร์มืด  หมู่ที่ ๓ ใช้ส าหรับ ฝายห้วยจันทร์มืด  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

118 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าห้วย เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างฝายกั้นน้ าห้วยปลากแดก ช่วงวังสวนยา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ปลากแดก ช่วงวังสวนยา ใช้ส าหรับ ที่นานางสีไว พรมเหลา  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
ที่นานางสีไว พรมเหลา  หมู่ที่ ๓ การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร

119 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วย เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วย ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ไฟฟ้าห้วยปลาแดก (วังสวนยา)  หมู่ที่ ๓ ใช้ส าหรับ ไฟฟ้าห้วยปลาแดก (วังสวนยา)  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร

120 โครงการขยายเขตคลองส่งน้ า เพื่อให้มีน้ า ขยายเขตคลองส่งน้ าอา่งเกบ็น้ าหว้ยโพธิ ์สายตะวันตก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์ สายตะวันตก ใช้ส าหรับ จากนานาอาภรณ์  โมทอง ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
จากนานาอาภรณ์  โมทอง การเกษตร ไปอ่างเก็บน้ าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓ เพิ่มขี้น การเกษตร
ไปอ่างเก็บน้ าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

121 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ า เพื่อให้มีน้ า โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓ ใช้ส าหรับ ร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร
122 โครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่ เพื่อให้มีน้ า ซ่อมแซมคลองไส้ไก่ส่งน้ าอ่างเก้บน้ าห้วยโพธิ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

ส่งน้ าอ่างเก้บน้ าห้วยโพธิ์ ใช้ส าหรับ สายตะวันตก สายบ้าน นางนิยม ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
สายตะวันตก สายบ้าน นางนิยม การเกษตร แสวงสุข ไป นานายกระจ่าง จันภูมี  หมู่ที่ ๙ เพิ่มขี้น การเกษตร
แสวงสุข ไป นานายกระจ่าง จันภูมี  หมู่ที่ ๙

123 โครงการซ่อมแซมบล๊อคคอนเวิร์ส เพื่อให้ ซ่อมแซมบล๊อคคอนเวิร์ส ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง
ข้ามห้วยวังหลวง ตอนใต้  หมู่ที่ ๔ ระบายน้ า ข้ามห้วยวังหลวง  ตอนใต้ สามารถ ระบายน้ า

ได้สะดวก ขนาด ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร ระบายน้ าได้ ได้สะดวก
พร้อมลงดินถมปริมาณไม่น้อยกวา่ ๓๘.๔๐ ลบ.ม 

และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓.๖๐ ลบ.ม



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

124 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพื่อให้มีน้ า ซ่อมแซมฝายน้ าล้น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
สปริงเวร์ ล าห้วยวังแสง  หมู่ที่ ๔ ใช้ส าหรับ สปริงเวร์ ล าห้วยวังแสง ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร
125 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นปริงเวร์ เพื่อควบคุม โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นปริงเวร์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สามารถ ควบคุม กองช่าง

ห้วยวังหลวง ตอนนบ -ตอนล่าง  หมู่ที่ ๔ ปริมาณน้ า ห้วยวังหลวง ตอนนบ -ตอนล่าง ควบคุม ปริมาณ
ให้อยู่ในระยะ ปริมาณน้ า น้ าในระดับ

ปลอดภัย ไม่ให้มากเกิน ปลอดภัย
ไปร้อยละ ๕๐

126 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
ล าห้วยโพธิ์  ตอนใต้  หมู่ที่ ๓ ใช้ส าหรับ ล าห้วยโพธิ์  ตอนใต้ มีน้ าเพียงพอ เก็บกักน้ า

การเกษตร ใช้ในการ
เกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

127 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาลสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ส าหรับ เพื่อการเกษตร  หมู่ที่ ๑ - ๑๑ มีน้ าเพียงพอ เก็บกักน้ า
เพื่อการเกษตร การเกษตร ใช้ในการเกษตร

128 โครงการวางระบบน้ าประปา เพื่อให้มีการ วางระบบน้ าประปา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง
หมู่บ้านพลังงานแสงอาทิต ประหยัด หมู่บ้านพลังงานแสงอาทิต ในการประ ประหยัด

ค่าใช้จ่าย  หมู่ที่ ๑-๑๑ หยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
129 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อจัดท าน้ าประปา เพื่อมีการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อจัดท าน้ าประปา หมู่ที่ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการ กองช่าง

หมู่ที่ ๒ ประหยัด มีความพึง ประหยัด
พลังงาน พอใจ พลังงาน

๑๓๐ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจาก เพื่อให้สามารถ รวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจาก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
บ้านนางแสงจันทร์ ไปบ้านนายค าแพง เดินทางได้สะดวก บ้านนางแสงจันทร์ ไปบ้านนายค าแพง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
พร้อมขยายเขตผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๘ พร้อมขยายเขตผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๘ พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

131 โครงการเสริมลูกรังสายบ้าน เพื่อให้สามารถ เสริมลูกรังสายบ้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
นายกองแพง จันทร์ศรี หมู่ที่ ๘ เดินทางได้สะดวก นายกองแพง จันทร์ศรี หมู่ที่ ๘ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

พึงพอใจ สะดวก
132 โครงการเสริมหินลูกรัง สายบ้านนางสายใจ เพื่อให้สามารถ เสริมหินลูกรัง สายบ้านนางสายใจ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

พรมเหลา หมู่ที่ ๓ เดินทางได้สะดวก พรมเหลา หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
พึงพอใจ สะดวก

133 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม (บล็อก) เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม (บล็อก) ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
จุดห้วยจันทร์มืด หมุ่ ๓,๙ เดินทางได้สะดวก จุดห้วยจันทร์มืด หมุ่ ๓,๙ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

พึงพอใจ สะดวก
134 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคันดิน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

สายบ้านนายผดุง ไปที่นานายประมวล เดินทางได้สะดวก สายบ้านนายผดุง ไปที่นานายประมวล ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สายโท หมู่ที่ ๑ สายโท หมู่ที่ ๑ พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

135 โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อมีการ ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการ กองช่าง
ระบบประปาหมู่บ้าน ประหยัด ระบบประปาหมู่บ้าน  หมูที่ ๑-๑๑ มีความพึง ประหยัด

พลังงาน พอใจ พลังงาน
136 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา เพื่อให้ ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

มีน้ าสะอาดใช้  หมู่ที่ ๑-๑๑ มีความพึง มีน้ าสะอาด
พอใจ ใช้

137 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่ที่ ๗ จากนายสายสมร วงษ์โสภา ใช้ส าหรับ หมู่ที่ ๗ จากนายสายสมร วงษ์โสภา ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
ไปนาหนองแคน ถึง หนองม่วง การเกษตร ไปนาหนองแคน ถึง หนองม่วง เพิ่มขี้น การเกษตร

138 โครงการวางท่อส่งน้ า ๖๐ ซ.มx๑๐๐  ซ.ม เพื่อให้มีน้ า วางท่อส่งน้ า ๖๐ ซ.มx๑๐๐  ซ.ม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ไปตามถนนสายข้ามคลองส่งน้ า ใช้ส าหรับ ไปตามถนนสายข้ามคลองส่งน้ า ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
นานางอาภรณ์ นีระพันธ์ ไปนานางเพ็ชร การเกษตร นานางอาภรณ์ นีระพันธ์ ไปนานางเพ็ชร เพิ่มขี้น การเกษตร
กองสิน พร้อมลงหินลูกรัง หมูที่ ๗ กองสิน พร้อมลงหินลูกรัง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

139 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า คลอง เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างประตูระบายน้ า คลอง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ส่งน้ า หมูที่  ๗ ใช้ส าหรับ ส่งน้ า ม. ๗ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร

140 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างประตูระบายน้ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
คลองส่งน้ า พร้อมวางท่อส่งน้ า เก็บน้ าไว้ คลองส่งน้ า พร้อมวางท่อส่งน้ า ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานายสมร  เอกสุข เพื่อการเกษตร 60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานายสมร เอกสุข เพิ่มขี้น การเกษตร
หมู่ที่ ๗  

141 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างประตูระบายน้ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
คลองส่งน้ า พร้อมวางท่อส่งน้ า เก็บน้ าไว้ คลองส่งน้ า พร้อมวางท่อส่งน้ า ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานางค า เพื่อการเกษตร 60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานางค า เพิ่มขี้น การเกษตร
วงศ์จันทา นายประเสริฐ วงศ์จันทา หมูที่ ๗ วงศ์จันทา นายประเสริฐ วงศ์จันทา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

142 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า ก่อสร้างประตูระบายน้ า นายทองค า  วงศ์จันทา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
นายทองค า  วงศ์จันทา และนายบุญกอง  และนายบุญกอง   บุญมาลี ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
บุญมาลี  หมูที่ ๗ ตามแบบ อบต. ก าหนด เพิ่มขี้น การเกษตร

143 โครงการวางท่อส่งน้ าจากคลองเมตามถนน เพื่อให้สามารถ วางท่อส่งน้ าจากคลองเมตามถนน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
บ้านดงสวาง - ดอนดู่ ไปนานางบัวรม เก็บน้ าไว้ บ้านดงสวาง - ดอนดู่ ไปนานางบัวรม  บุญภาย ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
บุญภาย  หมู่ที่ ๗ เพื่อการเกษตร ตามแบบ อบต. ก าหนด เพิ่มขี้น การเกษตร

144 โครงการก่อสร้างวาล์วปิด - เปิด เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างวาล์วปิด - เปิด ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
(ระบบท่อส่งน้ า) ช่วงนาพุทธา วงษ์เพ็ชร หมูที่ ๗ ใช้ส าหรับ (ระบบท่อส่งน้ า) ช่วงนาพุทธา วงษ์เพ็ชร ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร ตามแบบ อบต. ก าหนด เพิ่มขี้น การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

145 โครงการขยายคลองส่งน้ า วางท่อส่งน้ า เพื่อให้มีน้ า ขยายคลองส่งน้ า วางท่อส่งน้ า ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
จากคลองเมนท์ไปตามถนนสาย ใช้ส าหรับ จากคลองเมนท์ไปตามถนนสาย ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
โนนยาง ถึง กุดน้ ามอก ไปนา การเกษตร โนนยาง ถึง กุดน้ ามอก ไปนา เพิ่มขี้น การเกษตร
นางสาวนุชนาฏ จันทรเสนา หมูที่ ๗ นางสาวนุชนาฏ จันทรเสนา

146 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าบ้าน เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างคลองส่งน้ าบ้าน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ดงสวาง ไปบ้านโนนโพธิ์ หมูที่ ๗ ใช้ส าหรับ ดงสวาง ไปบ้านโนนโพธิ์ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร
147 โครงการขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ า ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตรในนาข้าว 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

ในนาข้าว  หมูที่ ๗ ใช้ส าหรับ  - นานายศรีสว่าง เข็งกล้า ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร

148 โครงการต่อเติมคลองส่งน้ า เพื่อมีน้ าใช้ คลองส่งน้ า  ขนาดกว้าง          เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์จากนานายอาภรณ์ ในการเกษตร ยาวเมตร ของผู้ใช้น้ า ในการ
โมทอง ถึง อ่างเก็บน้ าร่องนาโฮง  หมูที่ ๓ เพิ่มขึ้น เกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

149 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพื่อให้มีการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๓ ประหยัด ภายในหมู่บ้าน ในการประ ประหยัด

ค่าใช้จ่าย หยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
150 โครงการคลีนวารี เพื่อให้มีน้ าสะอาด คลีนวารี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน้ าสะอาด น้ าสะอาด กองช่าง

ใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 1-11 ใช้ร้อยละ 60 เพิ่มขึ้น

151 โครงการบ่อบ าบัดส่ิงปฏิกูลแบบ เพื่อให้มีน้ าสะอาด บ่อบ าบัดส่ิงปฏิกูลแบบกรองทราย ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน้ าสะอาด น้ าสะอาด กองช่าง
กรองทราย ใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 1-11 ใช้ร้อยละ 60 เพิ่มขึ้น

152 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพื่อให้มีน้ า กอ่สร้างคลองส่งน้ า สายนานางส าราญ นนทะลุน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ให้มีน้ า กองช่าง
สายนานางส าราญ นนทะลุน ใช้ทางการ ถึงนานายสากล  ทัศบุตร หมู่ที่ ๘ เกิดความ ใช้ทางการ
ถึงนานายสากล ทัศบุตร เกษตรได้ทั่วถึง พึงพอใจ เกษตรได้ทั่วถึง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

153 โครงการก่อสร้างคลองสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างคลองสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ให้มีน้ า กองช่าง
จากนานายอ าคา คงชัย ถึงนานายนิยม ใช้ทางการ จากนานายอ าคา คงชัย ถึงนานายนิยม เกิดความ ใช้ทางการ
เข็มสุข  หมู่ที่ ๘ เกษตรได้ทั่วถึง เข็มสุข พึงพอใจ เกษตรได้ทั่วถึง

154 โครงการขุดลอกสระหนองอิด่อน  หมู่ที่ ๘ เพื่อให้มีน้ าใช้  - ขุดลอกสระหนองอิด่อน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร มีน้ าใช้ ส าหรับ

เพิ่มขึ้น การเกษตร

155 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมูที่ ๑๐ เพื่อให้มีน้ าใช้ ขุดลอกแหล่งน้ าสารธารณะ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร ขุดลอกล าห้วยยาง จากจุดนานางสุดใจ มีน้ าใช้ ส าหรับ

เพิ่มขึ้น การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

156 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมูที่ ๑๐ เพื่อให้มีน้ าใช้ ขุดลอกล าห้วยยาง จากจุดนานายเปล่ียม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร มีน้ าใช้ ส าหรับ

เพิ่มขึ้น การเกษตร
157 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อให้มีน้ าใช้ จัดท าแหล่งธนาคารน้ าใต้ดิน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

หมูที่ ๑ -๑๑ ในการเกษตร มีน้ าใช้ ส าหรับ
เพิ่มขึ้น การเกษตร

158 โครงการขยายเขตส่งน้ าด้วย เพื่อให้มีน้ าใช้  คลองส่งน้ าด้วยท่อPVC  ขนาด 3 นิ้ว ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ท่อ พีวีซี  หมูที่ ๑๐ ในการเกษตร ฝายห้วยยาง  จากไร่นายประวิทย์ มีน้ าใช้ ส าหรับ

ถึงถนนสายค างูเหลือมไปดงมัร เพิ่มขึ้น การเกษตร
159 โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิต หมู่ที่ ๑๐ เพื่อใช้พลังงานทด ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตหอถังประปาหมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการใช้ กองช่าง

แทน คุ้มห้วยยาง  ขนาด สามารถ พลังงาน
ประหยัด ทดแทน
ค่าใช้จ่าย



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

160 โครงการติดต้ัวพลังงานแสงอาทิต  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อใช้พลังงานทด ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตหอถังประปาหมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการใช้ กองช่าง
แทน คุ้มค านกกก  ขนาด สามารถ พลังงาน

ประหยัด ทดแทน
ค่าใช้จ่าย

161 โครงการขดุลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมูที่ ๑๑ เพื่อให้สามารถ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง
เก็บกักน้ าได้  - ขุดลอกหนองโสก น้ าที่เก็บ เก็บกักน้ า

กักไดเพิ่มขึ้น ได้มากขึ้น
ร้อยละ ๕๐

162 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ  หมูที่ ๘ เพื่อให้สามารถ  -ขุดลอกหนองอิด่อน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่เก็บ สามารถ กองช่าง
เก็บกักน้ าได้  กักไดเพิ่มขึ้น เก็บกักน้ า

ร้อยละ ๕๐ ได้มากขึ้น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

163 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ เพื่อให้สามารถ  - ขุดลอกหนองแคน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง
เก็บกักน้ าได้ น้ าที่เก็บ เก็บกักน้ า

กักไดเพิ่มขึ้น ได้มากขึ้น
ร้อยละ ๕๐

164 โครงการก่อสร้างหอถังประปา เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างหอถังประปา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาขน กองช่าง
ใช้อย่างทั่วถึง พร้อมถังเก็บน้ า ดอนปู่ตา ของปริมาณ มนี้ าใชอ้ยา่ง

ตามแบบ น้ าที่ใช้เพิม่ขึน้ ทั่วถึง

165 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน เพื่อให้มีการ ติดต้ังระบบพลังงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง
แสงอาทิตย์หอประปาหมู่บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย แสงอาทิตย์หอประปาหมู่บ้าน ในการประ ประหยัด
และวัด  หมู่ที่ ๒ และวัด หยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

166 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อให้มี ปรับปรุงสนามกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง
กลางบ้าน หมูที่ ๒ ออกก าลังกาย กลางบ้าน  หมู่ที่ 2 ของประชาชน ออกก าลังกาย

ที่ใช้บริการ

167 โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม หมูที่ ๑ เพื่อ ซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
อ านวยความ ของประชาชน ได้รับความ

สะดวก ที่ใช้บริการ สะดวก
ให้ประชาชน ได้รับความสะดวก

168 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV เพื่อให้ ติดต้ังกล้อง CCTV ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน มีความ ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑ - 11 มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
และทรัพยสิ์น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

169 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อให้มีที่ ปรับปรุงสนามกีฬาฟตุบอลโรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง
ฟุตบอลโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ออกก าลังกาย ของประชาชน ออกก าลัง

ที่ใช้บริการ กาย
170 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพื่ออ านวย ก่อสร้างห้องน้ าวัดโนนยาง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

วัดโนนยาง ความสะดวก ของประชาชน ได้รับ
ให้ประชาชน ที่ใช้บริการ ความสะดวก

171 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักรับน้ า เพื่อให้สามารถ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักรับน้ า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วม กองช่าง
และขยายผิวจราจร ระบายน้ า และขยายผิวจราจร   หมู่ที่ 3 สามารถ ขัง

ได้ดีไม่ท่วมขัง  - สายบ้านนายามหมาย พวงทอง ระบายน้ า
   ไปบ้านนางล าใย รัตนศรี ได้ดี
 - สายบ้านนางบุญมี วิจิตร
  ไปบ้านนางบรรดิช เครือสิงห์
 - สายบ้านนางกง อุปริวงค์ ไป



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  บ้านน.ส.จันทร์จิรา คูณค้ า
 -สายบ้านนายจารึกอุตภักด์ิ ไป
  บ้านนายธีระศักด์ิ สารธิมา
 -สายบ้านนายชัยณรงค์ ผิวจันทร์
 ไปถึงศาลหลักบ้าน
 -สายบ้านนางเกษร พรมเหลา ไป
  ถึงโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

 - สายบ้านนายปรีชา ไชยบุตร ไป

  บ้านนายวิชัย จันดีสาร
172 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพื่อให้สามารถ  -สายบ้านนางกง อุปริวงศ์ ไป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

ภายในหมู่หบ้าน หมู่ที่ ๓ (ต่อ) ระบายน้ า   บ้านนายขุนเดช คันทะจันทร์ ระบายน้ า ได้รับ
ได้ดีไม่ท่วมขัง ได้ดี ความสะดวก

173 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านโพธิ์ศิลา หมู่ที่ ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 หมูท่ี่ ๑๑ จุดดอนปู่ตาถึง บา้นนายสากล ทศับตุร ระบายน้ า  ดอนปู่ตาถึง บ้านนายสากล ทัศบุตร ระบายน้ า ได้รับ

ได้ดีไม่ท่วมขัง ได้ดี ความสะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

174 โครงการเสริมหินลูกรัง สายหลังบ้าน เพื่ออ านวย โครงการเสริมหินลูกรัง สายหลังบ้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองช่าง
นายอัครเดช -นางสายใจ เชือ่ถนนลาดยางบ้านโนนโพธิ์ ความสะดวก นายอคัรเดช -นางสายใจ เชื่อถนนลาดยางบ้านโนนโพธิ์

ยางบ้านโนนโพธิ์ไปบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๕ ให้ประชาชน ยางบ้านโนนโพธิ์ไปบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๕
175 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่ออ านวย ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๔,๘,๑๑ ความสะดวก หมู่ที่ ๔,๘,๑๑ ของประชาชน ได้รับ
ให้ประชาชน ที่ใช้บริการ ความสะดวก

176 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๘ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๘ ได้รับข่าวสาร มีความพงึพอใจ ได้รับข่าว

อย่างทั่วถึง สารทั่วถึง
177 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า เพื่อให้น้ า ขดุลอกร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน โดยใชแ้รงงาน	 ๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๑๑ สามารถระบาย ชาวบ้าน   ขนาดกว้ง ๐.๓๐ เมตร สามารถ ระบายน้ า
ได้สะดวก  ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๔๒เมตร ระบายน้ าได้ ได้สะดวก

178 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยโพธิ์ เพื่อให้สามารถ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยโพธิ์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมูที่ ๕ ไปเชื่อ หมู่ ๘.๑๑ เดินทาง หมูที่ ๕ ไปเชื่อ หมู่ ๘.๑๑ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

179 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างร่องระบายน้ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วม กองช่าง
ระบายน้ า จุดบ้านนายค าใส สามารถ ขัง

ได้ดีไม่ท่วมขัง ขนาดกว้ง    เมตร  ยาว    เมตร ระบายน้ าได้ดี
180 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างร่องระบายน้ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สามารถ กองช่าง

จากบ้านนางประภัสรินทร์ ระบายน้ า จากบ้านนางประภัสรินทร์ เกิดความ แก้ปัญหา
ถึงบ้านนายประชิต ได้ดีไม่ท่วมขัง ถึงบ้านนายประชิต พึงพอใจ ท าท่วมขัง

181 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพื่ออ านวย ก่อสร้างห้องน้ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ศาลาประชาคม และต่อเติม ความสะดวก ศาลาประชาคม และต่อเติม ของประชาชน ได้รับ
ศาลาประชาคม ให้ประชาชน ศาลาประชาคม ที่ใช้บริการ ความสะดวก

182 โครงการวางท่อระบายน้ า(ท่อผ่าซีก) เพื่อไม่ให้น้ า วางท่อระบายน้ า(ท่อผ่าซีก) ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สามารถ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เกิดความ แก้ปัญหา

พึงพอใจ ท าท่วมขัง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

183 โครงการก่อสร้างสนามฟถตบอล พร้อม เพื่อให้มีที่ ก่อสร้างสนามฟถตบอล พร้อม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง
โดมขนาดใหญ่ ออกก าลัง โดมขนาดใหญ่ ของประชาชน ออกก าลัง

กาย ขนาดกว้าง    เมตร  ยาว    เมตร ที่ใช้บริการ กาย
184 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน เพื่อให้สามารถ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วม กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ระบายน้ า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ สามารถ ขัง
ได้ดีไม่ท่วมขัง ระบายน้ า

ได้ดี
185 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก เพื่อให้สามารถ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วม กองช่าง

บ้านนายหน่วย บุญมาลี ถึงบ้าน ระบายน้ า บ้านนายหน่วย บุญมาลี ถึงบ้าน สามารถ ขัง
นางสาวล าเทือง สมบูรณ์ ได้ดีไม่ท่วมขัง นางสาวล าเทือง สมบูรณ์ ระบายน้ า

ได้ดี
186 โครงการวางท่อระบายน้ าข้ามถนน เพื่อให้สามารถ วางท่อระบายน้ าข้ามถนน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วม กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม. ๗ ระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ม. ๗ สามารถ ขัง
ได้ดีไม่ท่วมขัง ระบายน้ าได้ดี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

187 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม เพื่ออ านวย ต่อเติมศาลาประชาคม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
บ้านดงสวาง หมูที่ ๗ ความสะดวก บ้านดงสวาง มีความพึง ได้รับ

ให้ประชาชน พอใจ สะดวก

188 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ เพื่ออ านวย ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ศาลาประชาคม หมู่ ๗ ความสะดวก ศาลาประชาคม หมู่ ๗ มีความพึง ได้รับ

ให้ประชาชน พอใจ สะดวก
189 โครงการปรับปรุง /ต่อเติมซุ้มประตูหมูบ่า้น หมูที่๙ เพื่อเป็น ปรับปรุงซุ้มประตูหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีความเป็น กองช่าง

เอกลักษ์ ตามแบบ อบต. ก าหนด มีความพงึพอใจ เอกลักษ์
ของหมู่บ้าน ร้อยละ ๖๐

190 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า หมูที่ ๙ เพื่อแก้ไข ซ่อมแซมท่อระบายน้ าตามส่ีแยก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถ สามารถแก้ กองช่าง
ปัญหาน้ า แก้ไขน้ า ไขน้ าท่วมขัง

ท่วมขัง ท่วมขัง ได้



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

191 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
สายบ้านนางล าใยถึงบ้านนายผดุง เดินทาง สายบ้านนางล าใยถึงบ้านนายผดุง มีความ่ปลอด ปลอดภัย
งามนางนาค ได้สะดวก งามนางนาค ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต

และทรัพยสิ์น

192 โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้าน หมูที ่๙ เพื่อให้น้ า วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง
สามารถระบาย (ท่อผ่าซีก) จากบ้านนางสุกใส อัมถาวร สามารถ ระบายน้ า

ได้สะดวก ถึง รพสต. โนนโพธิ์ ๒ ฝ่ังถนน ระบายน้ าได้ ได้สะดวก
193 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพื่อให้น้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง

บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สามารถระบาย  พร้อมวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๙ สามารถ ระบายน้ า
ได้สะดวก ระบายน้ าได้ ได้สะดวก

194 โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้าน หมูที ่๙ เพื่อให้น้ า วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง
สามารถระบาย บ้านนายจ าเริญ จันทรภูมี ถึงบ้านนางลา สามารถ ระบายน้ า

ได้สะดวก โฉมเฉลา (๒ ฝ่ังถนน) ระบายน้ าได้ ได้สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

195 โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้าน หมูที ่๙ เพื่อให้น้ า วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง
สามารถระบาย บ้านนายสมบัติ ถึง รพสต.โนนโพธิ์ สามารถ ระบายน้ า

ได้สะดวก ระบายน้ าได้ ได้สะดวก
196 โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้าน หมูที ่๙ เพื่อให้น้ า วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง

สามารถระบาย บ้านนายสมบัติถึงบ้านนางข่อง  ผาดาสิทธิ์ สามารถ ระบายน้ า
ได้สะดวก ระบายน้ าได้ ได้สะดวก

197 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยโพธิ์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง จากหมู่  11 ไป หมู่ 5 ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก
198 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมสะพานไม้ ข้ามห้วยโพธิ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เดินทาง จากหมู่ 11 ไป หมู่ 5 ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

199 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า เพื่อแก้ไข ขดุลอกร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน โดยใชแ้รงงาน	 ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ร้อยละ ๖๐ สามารถแก้ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๔ ปัญหาน้ า ขนาดกวา้ง ๐.๓๐  เมตร ลึก ๐.๓๐  ยาว  ๑,๒๒๔ เมตร สามารถ ไขน้ าท่วมขัง

ท่วมขัง หรือมปีริมาณดินขดุ           ไมน่้อยกว่า ๑๑๐.๑๖ ลบ.ม. แก้ไขน้ า ได้
200 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า เพื่อแก้ไข ขดุลอกร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน โดยใชแ้รงงาน	 ๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ร้อยละ ๖๐ สามารถแก้ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๘ ปัญหาน้ า จาก ศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนายเหม บุรมย์ สามารถ ไขน้ าท่วมขัง

ท่วมขัง ขนาดกว้าง   ๐.๙๐  เมตร  ลึก ๐.๓๐  ยาว   ๑๗๐  เมตร แก้ไขน้ า ได้
หรือมีประมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕.๙๐ ลบ.ม ท่วมขัง

201 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อให้มีที่ ปรับปรุงสนามกีฬา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒ ออกก าลัง ประจ าหมู่บ้าน ของประชาชน ออกก าลัง

กาย ที่ใช้บริการ กาย

โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อให้มีที่ ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง
202 ออกก าลัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ของประชาชน ออกก าลัง

กาย ที่ใช้บริการ กาย



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

203 โครงการขยายเขตฟ้าแรงสูง/แรงต่ า เพื่อให้มี ขยายเขตฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้า  -  จาก หมู่ที่ 1 ไปหนองโสกดินแดง มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง  - จากหมู่ที่ 1 ไป บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 9 ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง
เพื่อให้มี  - จากหมู่ที่ 1 ไปบ้านดงสวาง หมู่ 7
ไฟฟ้า  - จากหมู่ที่ 1 ไปถึงสามแยก สปก

ใช้อย่างทั่วถึง    หนองผักบุ้ง
 - จากนานางเบญจมาศ ถึง โนนทราย
 - จากหมู่ 1 ไปป่าสาธารณะ (ป่าช้า)

204 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน มีความ สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
และทรัพยสิ์น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

205 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
สาธาณะจากบ้านสองคอน มีความ สาธาณะจากบ้านสองคอน มีความ่ปลอด ปลอดภัยในชีวติ

ถึงขนส่งอ านาจเจริญ ปลอดภัย ถึงขนส่งอ านาจเจริญ ภัยเพิ่มขึ้น และทรัพยสิ์น

206 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  หมูที่ ๙ เพื่อให้  - ถนนเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
มีความ ค าเพิ่ม มีทอง มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย  - ศาลากลางบ้านถึง นางลวน คงไชย ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
และทรัพยสิ์น

 -บ้านนางเกษร  พรมเหลา ถึงบ้าน
  นางสายใจ บุญเจริญ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

207 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้มี  - จากบ้านนายสนธยา แพงมี ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
แรงต่ า หมูที่ ๓ ไฟฟ้า ไปฝายห้วยโพธิ์ มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง
 - จากหอน้ าประปานานางเจียมไป
บ้านนายอุทธยาน

208 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่อง เพื่อให้ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่อง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
สว่างสาธารณะ มีความ สว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ -๑๑ มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
และทรัพยสิ์น

209 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มี  -ขยายเขตไฟฟ้า จากถนนอรุณประเสริฐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
แรงสูง/แรงต่ า หมู่ที่ ๙ ไฟฟ้า   ข้ามคลองชลประทาน มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง  - -ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านแม่ทองจันทร์ ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง
 - จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปถึงบ้านนาห้วยยาง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 - จากบ้านนางลา โฉมเฉลา ถึงบ้าน
    นายสมจิต   จันทบุตร
 - จาก บ้านนายเทพนิรันทร์
     ถึงนายบัวกัน อยู่เย็น

209 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้าน เพื่อให้  - ช่วงบ้านนายกิตติวัฒน์ ศรีเจริญ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
ดงสวาง หมู่ที่ ๗ มีความ  - บ้านดงสวางไป บ้านโนนโพธิ์ จุด มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย    บ้านนางบัวลา มีดี ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
210 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง /แรงต่ า หมู่ที่ ๗ เพื่อให้มีการ  - จากบ้านนายสังวรณ์ บุญภาย ไปนา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง

ประหยัด    นางสอน  เห็มจันทร์ ในการประ ประหยัด
ค่าใช้จ่าย  - จากบ้านดงสวสง ไปบ้านนาห้วยยาง หยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย

211 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง/แรงต่ า  หมู่ที่ ๘ เพื่อให้มีไฟฟ้า  - จากครองชลประทานถึงถนนสาย ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
ใช้อย่างทั่วถึง     ภูจ าปา ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง

เพิ่มขึ้น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

212 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อให้ จุด บ้านนางลา  โฉมเฉลา ถึงบ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๙ มีความ      นายประเชิญ  โฉมเฉลา มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย จุด บ้านนางพยอม ทองอาจ ถึง ศูนย์ ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
    พัฒนาเด็กเล็ก

213 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อให้ จุด ทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนายเดชา สาขวัตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๙  (ต่อ) มีความ จุด บ้านนายเริญ  แก้วประเสริฐ มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย จุด บ้านนายกันต์  อกนิฐ ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
จุด บ้านนาย ไฟศาล โครตรอาสา
จุด บ้านนายเจริญ โฉมรัมย์ถึงบ้านนางหนูภาศ
     ผาดาสิทธิ์

214 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้มีไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
ใช้อย่างทั่วถึง   จุด ซุ้มประตูหมู่บ้านถึงอ่างเก็บน้ าโห้วยโพธิ์ ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง

  จุด ถนนสายดงมันถึงล าห้วยยาง เพิ่มขึ้น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

215 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องส่วาง เพื่อให้ ขยายเขตไฟฟ้าส่องส่วงสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ มีความ  -  ดอนปู่ตา มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย  -  ในหมู่บ้าน ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
และทรัพยสิ์น

216 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง /แรงต่ า หมูที่ ๔ เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้า  จดุ จากคลองชลประทานไปนานางอรอนิทร์  สายแวว มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง จุด จากหมู่ 4 ไปนานาง ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง

217 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านหมวดโจ้ ถึงถนน เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านหมวดโจ้ ถึงถนน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
อรุณประเสริฐ ไฟฟ้า อรุณประเสริฐ มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง
218 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้เกิดความ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาขน กองช่าง

ส านักงาน สะดวกให้แก่ ส านักงาน เกิดความ มาติดต่อ
ผู้มาติดต่อราชการ สะดวก ได้รับความ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

219 โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณเสาธง เพื่อปรับปรุง เทพื้นคอนกรีตบริเวณเสาธง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ มีพื้นที่ กองช่าง
พื้นที่ให้สามารถ สามารถ ใช้ประโยชน์

ใช้ประโยชน์ ใช้ได้เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
220 โครงการก่อสร้างป้ายคัดเอ้า เพื่อประชาสัมพันธุ์ ก่อสร้างป้ายคัดเอ้า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้มีการ ได้รับ
ติดป้าย ข่าวสาร

ประชาสัมธ์
221 โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธุ์ ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

ข่าวสาร ได้มีการ ได้รับ
ติดป้าย ข่าวสาร

223 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อรองรับการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
บริเวณสนามกีฬา ให้บริการประชาชน บริเวณสนามกีฬา สามารถ รองรับ

บริการ การให้



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

224 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนอรุณประเสริฐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้น ถนนอรุณประเสริฐถงึแยกวดับา้นนาหวา้ เดินทาง ถึงแยกวัดบ้านนาหว้า  หมู่ที่ ๕ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
หมู่ที่ ๕ ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

225 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนอรุณประเสริฐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้นถนนอรุณประเสริฐถึงส่ีแยกบ้านโพธิ์ศิลา เดินทาง ถึงส่ีแยกบ้านโพธิ์ศิลา  หมู่ที่ ๘ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
หมู่ที่ ๘ ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

226 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้น นายกมล มรกตเขียวถึงบ้านนางตวงทอง เดินทาง เส้น นายกมล มรกตเขียวถึงบ้านนางตวงทอง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
พิสุทธิ์ ได้สะดวก พิสุทธิ์ พึงพอใจ สะดวก

227 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้นนายคูณ ค าแพง ถงึบา้นนายจ านง สวาสุด เดินทาง เส้นนายคูณ ค าแพง ถึงบ้านนายจ านง สวาสุด ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก
228 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เส้นนายเกษแก้ว  ชัยทอง ถึงบ้านนายทองใส เดินทาง เส้นนายเกษแก้ว  ชัยทอง ถึงบ้านนายทองใส ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
กาเผือก ได้สะดวก กาเผือก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

229 โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน เพื่อให้สามารถ ปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๖๐ ห้องน้ า กองช่าง
ใช้การได้ปกติ ที่ได้รับ สามารถ

การปรับปรุง ใช้การได้
ปกติ

230 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่ 5 ถึง ม. ๓ เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่ 5 ถึง ม. ๓ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
บ้านโนนโพธิ์ ไฟฟ้า บ้านโนนโพธิ์ มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง
231 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่ ๕ เพื่อให้ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่ ๕ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง

มีความ  จุดบ้านนางหนูพัฒ  ผิวหอม มีไฟฟ้า ใช้อย่าง
ปลอดภัย  จุดบ้านนางนายอ าคา สมวงค์ ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

232 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จุดนางล าเทือง สมบูรณ์ไปทุ่งนา ไม่ให้ท่วมขัง จุดนางล าเทือง สมบูรณ์ไปทุ่งนา เกดิความพึงพอใจ

234 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จุดถนนสายบ้านนายฮอง  จงรักกลางไปนา ไม่ให้ท่วมขัง จุดถนนสายบ้านนายฮอง  จงรักกลางไปนา เกดิความพึงพอใจ

นายประเสริฐไปทุ่งนา นายประเสริฐไปทุ่งนา

235 โครงการย้ายหอถังประปา พร้อมติดต้ังใหม่ เพื่อให้มีน้ าใช้ ย้ายหอถังประปา พร้อมติดต้ังใหม่ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่ที่ ๒ อย่างพอเพียง หมู่ที่ ๒ มีน้ าใช้เพิม่ขึน้ เพียงพอ

236 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ ประชาชน กองช่าง
ระบบเสียตามสาย (หอกระจ่ายข่าว) หมูท่ี ่๑๑ ได้รับข่าวสาร ระบบเสียตามสาย (หอกระจ่ายข่าว) มีความพงึพอใจ ได้รับข่าว

อย่างทั่วถึง สารทั่วถึง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

237 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร ขยายไหล่ทาง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก จุด  หอประปา  เชื่อมสายดอนปู่ตา เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
238 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุด ดอนปู่ตา   เชื่อมสายภูจ าปา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก

239 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่๗ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
จากบ้านดงสวางไปบ้านนาห้วยยาง เดินทางได้ จากบ้านดงสวางไปบ้านนาห้วยยาง เกิดความ ทางได้

สะดวก ขนาดกว้ง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว   ๒,๘๐๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก
240 โครงการซ่อมแซมคูคันดิน เพื่อให้มีน้ า ซ่อมแซมคูคันดิน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

จุดนานายสุริยา นามจันทรา ใช้ส าหรับ จุดนานายสุริยา นามจันทรา ของปริมาณ ส าหรับ
การเกษตร น้ าที่ใช้เพิม่ขึน้ การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

240 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาห้วยยาง เพื่อการสัญจร กอ่สร้างถนนลูกรังจากบ้านนาห้วยยาง ไปนานายพิทัก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปนานายพิทัก มหาโยธี  หมู่ที่ ๑ ไปมาได้สะดวก มหาโยธี หมู่ที่ ๑ เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
240 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาห้วยยาง เพื่อการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาห้วยยาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปนานายผดุง งามนางนาค ไปมาได้สะดวก ไปนานายผดุง งามนางนาค เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก

241 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองโสกดินแดง เพื่อการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองโสกดินแดง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

242 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาห้วยยาง เพื่อการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาห้วยยาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ ๑ ไปหนองโสกดินแดง ไปมาได้สะดวก หมู่ที่ ๑ ไปหนองโสกดินแดง เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
243 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้านนาห้วยยาง เพื่อการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้านนาห้วยยาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

หมู่ที่ ๑ ไปบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ไปมาได้สะดวก หมู่ที่ ๑ ไปบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๙ เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก

244 โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมูบ่้าน หมูท่ี ่๑ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ ศาลาประชาคม กองช่าง
ใช้การได้ปกติ เกิดความ ใช้การได้

พึงพอใจ ปกติ
245 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาหมู่บา้นพร้อมติดต้ัง เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้านพร้อมติดต้ัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง มีที่ออกก าลังอย่าง ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความ มีลานกีฬา
ปลอดภัย พึงพอใจ ออกก าลังกาย



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

246 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง ม. ๑ ไป ม.๙ ม. ๗ เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ม. ๑ ไป ม.๙ ม. ๗ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง

เพิ่มขึ้น

247 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ไม่ให้ท่วมขัง เกดิความพึงพอใจ

248 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการจดัท าน้ าประปา เพื่อให้มีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการจัดท าน้ าประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ อย่างพอเพียง หมู่ที่ ๒ มีน้ าใช้เพิม่ขึน้ เพียงพอ

249 โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน เพื่อให้สามารรถ ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
และล้อมร้ัวสระน้ า  หมู่ที่ ๒ ไช้การได้ปกติ และล้อมร้ัวสระน้ า  หมู่ที่ ๒ มีน้ าใช้เพิม่ขึน้ เพียงพอ

250 โครงการซ่อมแซมหอประปาแล่ะทอ่เมนระบบประปา เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมหอประปาแล่ะท่อเมนระบบประปา 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ไช้การได้ปกติ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ มีน้ าใช้เพิม่ขึน้ เพียงพอ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

251 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนายวเิชยีร ทัศบุตร เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนายวิเชียร ทัศบุตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 ประชาชน กองช่าง
ไปนานางประมุข  ไชยครุท ไช้การได้ปกติ ไปนานางประมุข  ไชยครุท สามารถใช้การ เดินทางได้

ปกติ สะดวก
252 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนานางจ าปี นันทะภาค เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนานางจ าปี นันทะภาค ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 ประชาชน กองช่าง

ไปนานายธงชัย ประชุมชัย ไช้การได้ปกติ ไปนานายธงชัย ประชุมชัย สามารถใช้การ เดินทางได้
ปกติ สะดวก

253 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๓ เพื่อให้สามารถ ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๓ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชน กองช่าง
ไช้การได้ปกติ สามารถใช้การ เดินทางได้

ปกติ สะดวก
254 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชน กองช่าง

ไช้การได้ปกติ สามารถใช้การ เดินทางได้
ปกติ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

255 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ าห้วยโพธิ์ เพื่อให้มีน้ าใช้ ก่อสร้างโรงสูบน้ าห้วยโพธิ์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 มีน้ าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร มีน้ าใช้ใน เพียงพอ

การเกษตร
256 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า จากบา้นนายสนธยา เพื่อให้มีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนายสนธยา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ประชาชน กองช่าง

แพงมี ไปโรงสูบน้ าห้วยโพธิ์ ใช้ทั่วถึง แพงมี ไปโรงสูบน้ าห้วยโพธิ์ มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง ทั่วถึง

257 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสนธยา เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสนธยา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ไปฝายห้วยโพธิ์ เดินทางได้สะดวก ไปฝายห้วยโพธิ์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

พึงพอใจ สะดวก
258 โครงการต่อเติมศลาประชาคม หมู่ที่ ๔ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมศลาประชาคม หมู่ที่ ๔ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 สามารถ กองช่าง

ใช้การได้ปกติ สามารถใช้การ ใช้การได้
ปกติ ปกติ

259 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าล าห้วยโพธิต่์อนล่าง เพื่อให้มีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายกั้นน้ าล าห้วยโพธิ์ต่อนล่าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 สามารถ กองช่าง
ในการเกษตร สามารถใช้การ ใช้การได้

ปกติ ปกติ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

260 โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ ๔ เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ ๔ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 ประชาชน กองช่าง
มีสถานที่ออกก าลังกาย มีสถานที่ มีทีอ่อกก าลัง

ออกก าลังกาย กาย
261 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าห้วยวังแสงตอนล่าง เพื่อให้มีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายกั้นน้ าห้วยวังแสงตอนล่าง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 มีน้ าใช้ กองช่าง

ในการเกษตร มีน้ าใช้ใน เพียงพอ
การเกษตร

262 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากปัง้ช้าง - ขนส่ง เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากปั้งช้าง - ขนส่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง

263 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า (จากถนนอรุณประเสริฐ เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า (จากถนนอรุณประเสริฐ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ถึงที่นานางส าลี มีลา) มีไฟฟ้าใช้ ถึงที่นานางส าลี มีลา) มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง

264 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
จากแยกวัดนาหว้า ถึงถนนอรุณประเสริฐ เดินทางได้สะดวก จากแยกวัดนาหว้า ถึงถนนอรุณประเสริฐ เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
265 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน ประชาชนสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

นางชนดิาภา ถงึสะพานขา้มคลองชลประทาน เดินทางได้สะดวก นางชนิดาภา ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก

266 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ประชาชนสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
บ้านนายอ าคา สมวงค์ ถงึสะพานขา้มห้วยปลาแดก เดินทางได้สะดวก บ้านนายอ าคา สมวงค์ ถงึสะพานขา้มห้วยปลาแดก เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
267 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ประชาชนสามารถ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

จุดที่นานายก้านรักชาติ เดินทางได้สะดวก จุดที่นานายก้านรักชาติ เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

268 โครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ม ข้าม ประชาชนสามารถ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ล าห้วยโพธิ์ จุดนานายวินิจ อ่อนสา เดินทางได้สะดวก จุดที่นานายก้านรักชาติ เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
269 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองขยายเสียง ได้รับข่าวสาร พร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองขยายเสียง เกิดความ ได้รับข่าวสาร

อย่างทั่วถึง พึงพอใจ อย่างทั่วถึง

270 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากถนนอรุณประเสริฐ เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากถนนอรุณประเสริฐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ถึงบ้านดาบโจ้ มีไฟฟ้าใช้ ถึงบ้านดาบโจ้ มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง

271 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าแซลล์ เพื่อให้ โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าแซลล์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
มีความ ในเขตต าบลโนนโพธิ์  หมู่ที่ 1-11 มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

272 โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง ประชาชนสามารถ โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
จากที่นานายสิงห์ทอง ถึงแยกโศกหมู เดินทางได้สะดวก จากที่นานายสิงห์ทอง ถึงแยกโศกหมู เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
273 โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงลูกรังรอบป่าช้า ประชาชนสามารถ ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงลูกรังรอบป่าช้า ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

เดินทางได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก

274 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก นานายสมัย สวาสุด เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก นานายสมัย สวาสุด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ถึงนานายพิทูรย์ สุธรรมมา มีไฟฟ้าใช้ ถึงนานายพิทูรย์ สุธรรมมา มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง

275 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ า ปรับปรุงรางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ไม่ให้ท่วมขัง เกดิความพึงพอใจ

276 โครงก่อสร้างรางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ไม่ให้ท่วมขัง เกดิความพึงพอใจ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

277 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้มีน้ าใช้ ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร เกดิความพึงพอใจ เพียงพอ

278 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสวาง ประชาชนสามารถ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสวาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปบ้านนาห้วยยาง เดินทางได้สะดวก ไปบ้านนาห้วยยาง เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
279 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสวาง ประชาชนสามารถ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสวาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ สามารถใช้ กองช่าง

ไปนาห้วยยาง เดินทางได้สะดวก ไปนาห้วยยาง เกิดความ การได้ปกติ
พึงพอใจ

280 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นดงสวาง ประชาชนสามารถ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสวาง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปบ้านดอนดู่ เดินทางได้สะดวก ไปบ้านดอนดู่ เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก

281 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ เพื่อให้มีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร เกดิความพึงพอใจ เพียงพอ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

282 โครงการวางท่อส่งน้ าขนาด ๖๐ ซ.ม x ๑๐๐  ซ.ม เพื่อให้มีน้ าใช้ วางท่อส่งน้ าขนาด ๖๐ ซ.ม x ๑๐๐  ซ.ม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร เกดิความพึงพอใจ เพียงพอ

283 โครงการวางท่อส่งน้ าจากล าห้วยปลาแดกมาบ้าน เพื่อให้มีน้ าใช้ วางท่อส่งน้ าจากล าห้วยปลาแดกมาบ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ดงสวาง (น้ าประปาผิวดิน) ในการอปุโภค บริโภค ดงสวาง (น้ าประปาผิวดิน) เกดิความพึงพอใจ เพียงพอ

284 โครงการวางท่อส่งน้ าขนาด ๖๐ ซ.ม. X ๑๐๐  ซ.ม. เพื่อให้มีน้ าใช้ วางท่อส่งน้ าขนาด ๖๐ ซ.ม. X ๑๐๐  ซ.ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ถนนข้ามคลองนานางอาภรณ์ นีระพันธ์ ในการเกษตร ถนนข้ามคลองนานางอาภรณ์ นีระพันธ์ เกดิความพึงพอใจ เพียงพอ
ถึงนานางเพ็ชร กองสิน ถึงนานางเพ็ชร กองสิน

285 โครงการล้อมร้ัวคอนกรีต ศาลาประชาคม หมุท่ี ่๗ เพื่อเป็นการแบ่งเขต ล้อมร้ัวคอนกรีต ศาลาประชาคม หมุ่ที่ ๗ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีความเป็น กองช่าง
ให้เรียบร้อยสวยงาม เกดิความพึงพอใจ สัดส่วน

286 โครงการติดต้ังโซล่าเซลล์ระบบสูบน้ าประปา เพือ่ลดการใช้พลังงาน ติดต้ังโซล่าเซลล์ระบบสูบน้ าประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ เกดิความพึงพอใจ ลดการใช้ไฟฟ้า



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

287 โครงการปรับปรุงศาลหลักบ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อให้สามารถรองรับ ปรับปรุงศาลหลักบ้าน หมู่ที่ ๗ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
การใช้งานให้ดีขึ้น ของประชาชน ได้รับความ

ที่ใช้บริการ สะดวก
ได้รับความสะดวก

288 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง/ แรงต่ า เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง/ แรงต่ า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
จากบ้านดงสวางไปบ้านนาห้วยยาง หมู่ที่ ๑ มีไฟฟ้าใช้ จากบ้านดงสวางไปบ้านนาห้วยยาง หมู่ที่ ๑ มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง

จากหมู่บ้านดงสวสง หมู่ที่ ๗ ไปบ้านดอนดู่
จากบ้านนายฮองจงรักกลาง ไปถึงนานายสาร มาพงษ์

289 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ ประชาชนสามารถ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ ๕๐ สามารถใช้ กองช่าง
เดินทางได้สะดวก  -เส้นบ้านดงสวางไปบ้านนาอุดม เกิดความ การได้ปกติ

 - เส้นขา้มคลองส่งน้ านานางอาภรณ์ นีระพันธไ์ปถงึ พึงพอใจ
   นานางเพ็ชร กองสิน
 - เส้นบ้านดงสวางไปบ้านดอนดู่
 - เส้นบ้านดงสวางเชื่อมต่อถนนบ้านค าสร้างบ่อ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 -เส้นคลองส่งน้ านานายประเสน พสุรันต์ไปนา
  นายวันทอง  ไหว้ครู
 -เส้นข้างบ้านนายฮอง จงรักกลางไปนานายประเสริฐ ถึงแสง

 -เส้นข้างบ้านนายฮอง จงรักกลางไปกุดน้ ามอก
 -เส้นหน้าบ้านนายสังวรณ์ บุญภาย  ไปนานางสอนเห็มจันทร์

290 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังข้างบา้นนายเลียง สมบรูณ์ ประชาชนสามารถ รก่อสร้างถนนลูกรังข้างบ้านนายเลียง สมบูรณ์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
เดินทางได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

291 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่๗ เพื่อให้มีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ (ซัมเมอส) ในการอปุโภค บริโภค พร้อมอุปกรณ์ (ซัมเมอส) เกดิความพึงพอใจ เพียงพอ

292 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ไม่ให้ท่วมขัง เกดิความพึงพอใจ

293 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เพื่อให้ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ มีความ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต

294 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ สามารถใช้ กองช่าง
ข้างบ้านนายฮอง จงรักกลางไปกุดน้ ามอก เดินทางได้สะดวก ข้างบ้านนายฮอง จงรักกลางไปกุดน้ ามอก เกิดความ การได้ปกติ

พึงพอใจ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

295 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ าสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟา้ เพื่อให้มีน้ าใช้ ปรับปรุงคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ ในการเกษตร บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ เกดิความพึงพอใจ เพียงพอ

296 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า เพื่อให้มีน้ าใช้ ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ ในการเกษตร บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ เกดิความพึงพอใจ เพียงพอ

297 โครงการก่อสร้างลางคอนกรีต (ตลาดชุมชน) เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างลางคอนกรีต (ตลาดชุมชน) 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ ๕๐ เกิดตลาด กองช่าง
บริเวณหน้าร้านค้าชุมชน บ้านดงสวาง หมูท่ี ่๗ มีลานก่อต้ังตลาดชุมชน บริเวณหน้าร้านค้าชุมชน บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ เกดิความพึงพอใจ ในชุมชน

298 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก หมู่ที่ ๑ เพื่อระบายน้ า ก่อสร้างถนน คสล. จาก หมู่ที่ ๑ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปแยก สปก. ไม่ให้ท่วมขัง ไปแยก สปก. เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๒๙๙ โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายบ้านนายตา  สายโท ถึงบ้านนางสันต์ ๖๐๒,๐๐๐ ๖๐๒,๐๐๐ ๖๐๒,๐๐๐ ๖๐๒,๐๐๐ ๖๐๒,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๑ เดินทาง สังกะสี ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก

๓๐๐ โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายบ้านนายสบาย  มารักษ์ ถึง บ้านนางโฮม ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๒ เดินทาง  ไหว้ครู ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก

๓๐๑ โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายแยกทางหลางชนบทไปถึงบ้านนายขุนเดช ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๓ เดินทาง คันทจันทร์  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก
๓๐๒ โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายจากถนนอรุณประเสริฐไปถงึ ป่าชา้ ๕๑๘,๐๐๐ ๕๑๘,๐๐๐ ๕๑๘,๐๐๐ ๕๑๘,๐๐๐ ๕๑๘,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๔ เดินทาง สาธารณประโยชน ์ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก
๓๐๓ โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายบ้านพ่อสงวน พุทธอิน ไปบ้านนายวิชัย ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

หมู่ที่ ๕ เดินทาง ประทมุแพง ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก
๓๐๔ โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายแยกศาลาประชาคม ไปโรงเรียนกา้วหนา้สามัคคี ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๖ เดินทาง กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก
๓๐๕ โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายแยกบา้นนายหนา่วย บญุมาลี ไปถึง ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๗ เดินทาง บ้านนางสังวร  บุญภาย กว้าง ๔  เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก
๓๐๖ โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายจากถนนอรุณประเสริฐ ถงึคลอง ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๘ เดินทาง ชลประทาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๓๐๗ โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายศาลาประชาคม ไปถงึ ส่ีแยกบ้าน ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๙ เดินทาง นายธนวัตน์ มณีขันต์ กว้าง๔ เมตร ยาว๒๔๐เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก
๓๐๘ โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายบ้านนางตาม ศรีมันตะ ถึงวดัป่าค างูเหลือม ๘๖๘,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๑๐ เดินทาง  กว้าง๔ เมตร ยาว ๖๒๐เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก
๓๐๙ โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้สามารถ ถนนสายศาลาประชาคม ไปถงึ บา้นนายสุวิทย์ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๑๑ เดินทาง จ าปานนท ์ ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก
310 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ ๒ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

 จากบ้าน นายจ านงค์ สวาสุด ถึงบ้าน เดินทาง นายจ านงค์ สวาสุด ถึงบ้าน ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
นางดารา โนนค า ได้สะดวก นางดารา  โนนค า พึงพอใจ สะดวก

ขนาดกว้าง   4 .๐๐ เมตร  ยาว ๘๐๐ เมตร
หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕   เมตร 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

312 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  - สายวัดโนนโพธิ์ ไปห้วยจันทร์มืด ๑,๕๙๒,๐๐๐ ๑,๕๙๒,๐๐๐ ๑,๕๙๒,๐๐๐ ๑,๕๙๒,๐๐๐ ๑,๕๙๒,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง ขนาดกว้าว  ๓.๕๐  เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ยาว  ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร พึงพอใจ สะดวก
๓๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  -สายนายสนธยา แพงมี ไปฝายห้วยโพธิ์ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เดินทาง ขนาดกว้าว    ๓.๐๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก

๓๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  -สายบ้านนางลวน คงไชย ไปสะพาน ๓,๕๗๕,๐๐๐ ๓,๕๗๕,๐๐๐ ๓,๕๗๕,๐๐๐ ๓,๕๗๕,๐๐๐ ๓,๕๗๕,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง   ข้ามห้วยปลาแดกไปบ้านเชือก ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ขนาดกว้าว  ๕.๐๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก
ยาว   ๑,๑๐๐  เมตร

316 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  -ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย นะดาบุตร ไป ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 -สายบ้านนายสมชาย นะดาบุตร ไป เดินทาง   บ้านนายธรรมา  พรมเหลา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
  บ้านนายธรรมา  พรมเหลา ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๓๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  -ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านนางพรพรรณ ปานโชติ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 -สายบ้านนางพรพรรณ ปานโชติ เดินทาง   ไปบ้านนายน า  พรมมินทร์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
  ไปบ้านนายน า  พรมมินทร์ ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

๓๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  -สายวัดโนนยาง ไปสะพานข้ามห้วย ๔,๙๔๐,๐๐๐ ๔,๙๔๐,๐๐๐ ๔,๙๔๐,๐๐๐ ๔,๙๔๐,๐๐๐ ๔,๙๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 -สายวัดโนนยาง ไปสะพานข้ามห้วย เดินทาง   ปลาแดกไปบ้านก่อ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
  ปลาแดกไปบ้านก่อ ได้สะดวก ขนาดกว้าว  ๔.๐๐  เมตร ยาว ๑,๙๐๐๐เมตร พึงพอใจ สะดวก

319 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ เพื่อให้สามารถ  - สายบ้านนายสนทยา  ไปฝายห้วยโพธิ์ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 - สายบ้านนายสนทยา  ไปฝายห้วยโพธิ์ เดินทาง ขนาดกว้าว  ๓.๐๐   เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ยาว   ๓๐๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก
320 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๘๗,๗๕๐ ๘๗,๗๕๐ ๘๗,๗๕๐ ๘๗,๗๕๐ ๘๗,๗๕๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็กทางเข้าดอนปู่ตา  หมู่ที่ ๕ เดินทาง เสริมเหล็กทางเข้าดอนปู่ตา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก ขนาดกว้ง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๔๕.๐๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

321 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายวิชัย ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๖ แยกบ้านนายวิชัย เดินทางได้ ถึงบ้านนายค าพูล เกิดความ ทางได้
ถึงบ้านนายค าพูล สะดวก ขนาดกว้าง   ๔.๐๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก

ยาว   ๒๒๐.๐๐  เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๑๕  เมตร
322 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง

สายโรงเรียนก้างหน้าค างูเหลือม เดินทางได้ สายโรงเรียนก้างหน้าค างูเหลือม เกิดความ ทางได้
ถึงอ่างห้วยโพธิ์ หมู่ที่ ๖ สะดวก ถงึอา่งหว้ยโพธิ ์กวา้ง  ๔ เมตร  ยาว ๒๒๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก

หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร พึงพอใจ สะดวก
323 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง

เหล็ก  หมู่ที่ ๗ บ้านดงสวางไปบ้านดอนดู่ เดินทางได้ เหล็ก บ้านดงสวางไปบ้านดอนดู่ เกิดความ ทางได้
สะดวก ขนาดกว้าง   ๔.๐๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก

ยาว   ๗.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

324 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านนายบุญแสง เพื่อให้สามารถ ขยายไหล่ทาง คสล. บ้านนายบุญแสง  จันทะนาม ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
จันทะนามถึงบ้านนายวันนา สุวะไกร เดินทางได้ ถึงบ้านนายวนันา สุวะไกร กวา้ง ๑.๕๐ม.ยาว๑๖๐ม. เกิดความ ทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก
325 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่๗ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒,๓๗๙,๐๐๐ ๒,๓๗๙,๐๐๐ ๒,๓๗๙,๐๐๐ ๒,๓๗๙,๐๐๐ ๒,๓๗๙,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง

ถนนเส้นบ้านนายฮอง จงรักกลางไป เดินทางได้ ถนนเส้นบ้านนายฮอง จงรักกลางไป เกิดความ ทางได้
กุดน้ ามอก สะดวก กุดน้ ามอก พึงพอใจ สะดวก

ขนาดกว้ง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว   ๓๙๐ เมตร
326 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่๗ เพื่อให้สามารถ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่๗ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง

บ้านนายนวย บุญมาลี เดินทางได้ บ้านนายนวย บุญมาลี เกิดความ ทางได้
สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

327 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่๙ เพื่อให้สามารถ  - ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมพร 499,999 500,000 500,001 500,002 500,003 ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
สายบ้านนายสมพรบุญเกตไปศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เดินทางได้    บุญเกต ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
 สะดวก พึงพอใจ สะดวก

๓๒๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไหล่ทาง) ๕๔,๙๙๙ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๑ ๕๕,๐๐๒ ๕๕,๐๐๓ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
 (ไหล่ทาง) หมูที่ 8 เดินทางได้ หมูที ่8  จุด ศาลาประชาคม ถึง บ้านนามเหม บุรมย์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก  ผิวจราจร กว้าง ๑.๑๐ -๑.๔๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก
 ยาว ๗๓.๐๐ เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร
 หรือพืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ ๙๑.๒๕ ตารางเมตร

329 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๙ 402,999 403,000 403,001 403,002 403,003 ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ ๙ เดินทางได้ เรีบยคลองหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดความ ไปมาได้

สะดวก ถึง บ้านนางไทย อุ่นไข่  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐   เมตร พึงพอใจ สะดวก
  ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

340 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล  สายแยกอ่างห้วยโพธิ์ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง  ถึงบ้านโนนทราบ  ขนาดกว้าง ๕.๐๐   เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ยาว  ๔,๐๐๐ เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก
341 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ๓,๖๔๐,๐๐๐ ๓,๖๔๐,๐๐๐ ๓,๖๔๐,๐๐๐ ๓,๖๔๐,๐๐๐ ๓,๖๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เดินทาง สายแยกค าปาฝา ถึงโรงเรียนก้างหน้า ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก  สามัคคีค างูเหลือม พึงพอใจ สะดวก

 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๔๐๐ เมตร
342 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล.จุด สายบ้านนางนงนุช ๘,๕๘๐,๐๐๐ ๘,๕๘๐,๐๐๐ ๘,๕๘๐,๐๐๐ ๘,๕๘๐,๐๐๐ ๘,๕๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เดินทาง  เชื่อมสายดงมัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก  ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก

343 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ เพื่อยกระดับ ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักรับน้ า คสล. ผิวจราจรของ ระบายน้ าพร้อมบ่อพักรับน้ า คสล. ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
จากหน้าบ้านนางช านาญ วามะลุน ถนน คสล. จากหน้าบ้านนางช านาญ วามะลุน พึงพอใจ สะดวก
ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ หอมสมบัติ บ้านโพธิ์ศิลา ให้สูงขึ้น ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ หอมสมบัติ บ้านโพธิ์ศิลา
หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

344 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. จาก เฮือนสุขฯ ไปคลองชลประทาน ๕,๔๖๐,๐๐๐ ๕,๔๖๐,๐๐๐ ๕,๔๖๐,๐๐๐ ๕,๔๖๐,๐๐๐ ๕,๔๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง ขาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว ๒๑๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก หนา ๐.๑๕ เมตร พึงพอใจ สะดวก
๓๔๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังบา้นนายสามารถ เกตประทุม ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง

บ้านนายสามารถ เกตประทุม เดินทางได้ ถึงฝายน้ าล้นล าห้วยยาง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ถึงฝายน้ าล้นล าห้วยยาง สะดวก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก

346 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๗ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 99,999 100,000 100,001 100,002 100,003 ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
เดินทางได้ จากบ้านนายสาร  มาพงษ์ไปนานางอุทัย ธนะสิทธิ์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก พึงพอใจ สะดวก

347 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมูที่ ๑ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายสุนทร  จารุวงศ์ ๓๐,๕๒๔ ๓๐,๕๒๕ ๓๐,๕๒๖ ๓๐,๕๒๗ ๓๐,๕๒๘ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
สายนานายสุนทร  จารุวงศ์ เดินทางได้ ฝายน้ าล้นล าห้วยยาง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ฝายน้ าล้นล าห้วยยาง สะดวก ขนาดกว้าง  ๒.๕๐  เมตร ยาว   ๓๗๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

348 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคันดิน 199,999 200,000 200,001 200,002 200,003 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ป่าสาธารณะถึงบ้านโนนพิ์ หมู่ 9 เดินทาง ป่าสาธารณะถึงบ้านโนนพิ์ หมู่ 9 ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

349 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เข้าบ้านนายพร  อรบุตร เดินทาง  เข้านานายพร อรบุตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก
350 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมูที่ ๓ เพื่อให้สามารถ กอ่สร้างถนนลูกรัง สายหนองขอนใหญ่ไปห้วยปลาแดก ๔๑,๕๘๐ ๔๑,๕๘๐ ๔๑,๕๘๐ ๔๑,๕๘๐ ๔๑,๕๘๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

 สายหนองขอนใหญ่ไปห้วย เดินทาง ขนาดกว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๓๖๐  เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ปลาแดก ได้สะดวก หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ พึงพอใจ สะดวก

351 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
สายบ้านนางหนูภาส ไป เดินทาง สายบ้านนางหนูภาส ไป ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
นานายสมพร  บุญเกต ได้สะดวก นานายสมพร  บุญเกต พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

352 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๙ สายร้านธนทรัพย์การเกษตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
สายร้านธนทรัพย์การเกษตร เดินทาง ไป ทางทิศตะวันตก ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ไป ทางทิศตะวันตก ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

353 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนานายรองชัย เพื่อให้สามารถ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนานายรองชัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 ถึงคลองชลประทาน เดินทาง  ถึงคลองชลประทาน ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

354 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้นนางนงนาท  แก่นสาร ถึงนายทองใส เดินทาง เส้นนางนงนาท  แก่นสาร ถึงนายทองใส ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สุขกันต์ ได้สะดวก สุขกันต์ พึงพอใจ สะดวก

355 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนา เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
นายสายัน ทัศบุตร ถึงนานายศักดา แสนทอง เดินทาง นายสายัน ทัศบุตร ถึงนานายศักดา แสนทอง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

356 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนา เพื่อจัดท า ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ มีแนวเขต กองช่าง
นางสมหวัง ลอยหา ถึงนานายสมพงษ์ แนวเขต นางสมหวัง ลอยหา ถึงนานายสมพงษ์ สามารถปอ้งกนั ป่าสาธารณะ

แผนพนา แผนพนา การบุกรุก
357 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นข้างดอนปู่ตา เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นข้างดอนปู่ตา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๕ เดินทาง ขนาดกว้ง    เมตร  ยาว    เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

358 โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง  หมูที่ ๖ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ๑๓,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
สายโรงเรียนก้างหน้าค างูเหลือม เดินทางได้ สายโรงเรียนก้างหน้าค างูเหลือม เกิดความ ทางได้
ถึงอ่างห้วยโพธิ์ สะดวก ถึงอ่างห้วยโพธิ์ พึงพอใจ สะดวก

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๒๐ เมตร
หนาเฉล่ีย   ๐.๑๐ เมตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

359 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่ที่ ๗ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรังจาก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
บ้านดงสวางไปสระทด เดินทางได้ บ้านดงสวางไปสระทด เกิดความ ทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก
360 โครงการลงหินลูกรัง  หมู่ที่ ๗  ถนนเชื่อม เพื่อให้สามารถ ลงหินลูกรัง ถนนเชื่อมบ้านดงสวง - นาอุดม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

บ้านดงสวง - นาอุดม ไปถึงบ้านนายนิยม เดินทางได้ ไปถึงบา้นนายนิยมภษูา (เลขที่ ๒๑) และบา้นนายเย็นฤดี ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
ภูษา (เลขที่ ๒๑) และบ้านนายเย็นฤดี สะดวก กองสิน (บ้านเลขที่ ๑๔๐) เกิดความ ทางได้
กองสิน (บ้านเลขที่ ๑๔๐) ขนาดกว้าง     เมตร  ยาว   เมตร พึงพอใจ สะดวก

361 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๗ เพื่อให้สามารถ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
จากบ้านดงสวสงไปบ้านนาห้วยยาง เดินทางได้ จากบ้านดงสวสงไปบ้านนาห้วยยาง เกิดความ ทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก
362 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง

จาก ลีลสวดีรีสอทร์ถึงบ้านนายสุริโย สมชม เดินทางได้ ลีลสวดีรีสอทร์ถึงบ้านนายสุริโย สมชม ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก ขาดกว้าง ๖ เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

363 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๔ เพื่อการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรังสายปั้มช้าง ๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
สายปั้มช้าง ถึงนานายสมบูลย์ เข็มแก้ว ไปมาได้สะดวก ถึงนานายสมบูลย์ เข็มแก้ว ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ เมตร  เกิดความ ไปมาได้

ยาว ๒๔๐ เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก
364 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรังจุด อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก  ถึงนานางนงนุช ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร เกิดความ ไปมาได้
ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก

365 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรัง จุด แยกบ้านนายถาวร ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก  ถึงบ้านนางวรากุล  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร เกิดความ ไปมาได้

 ยาว ๒๐๐.๐๐  เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก
366 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรังจุดแยกอ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก  ถึงบ้านโนนทราย ขนาดกว้าง   ๖.๐๐ เมตร เกิดความ ไปมาได้
  ยาว ๔๐๐   เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก

367 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุดแยกบ้านนางแตง  ถึงบ้านนายเชียงใหม่ ๑๐,๕๗๕ ๑๐,๕๗๕ ๑๐,๕๗๕ ๑๐,๕๗๕ ๑๐,๕๗๕ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก  ขนาดกว้าง ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๓๕ เมตร เกิดความ ไปมาได้

หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

368 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุดแยกบ้านนายเอกราช  ถึงบ้านนายบัวกัน ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก  ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๙๐.๐๐เมตร เกิดความ ไปมาได้

หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร พึงพอใจ สะดวก
369 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น หมู่ 11 ไป หมู่ 5 ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เดินทาง ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๙๕๐ เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

340 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น ป่าช้า ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง ไปคลองชลประทาน ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก ยาว ๓๒๐  เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก
341 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายตามคลองชลประทาน 49,999 50,000 50,001 50,002 50,003 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เดินทาง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

342 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน  หมู่ที่ ๙ จาก เพื่อให้สามารถ ถนนคันดิน จากดอนเหมยีดแอ ่ไปหนองโสกดินแดง ๙๙,๙๙๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๑ ๑๐๐,๐๐๒ ๑๐๐,๐๐๓ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ดอนเหมียดแอ่ ไปหนองโสกดินแดง เดินทาง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

343 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๒ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรัง 199,999 200,000 200,001 200,002 200,003 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
จากบ้านนายประมล ถึงนา เดินทาง จากบ้านนายประมล ถึงนา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
นายพิพร  ไชยศรี ได้สะดวก นายพิพร  ไชยศรี พึงพอใจ สะดวก

ขนาดกว้าง       เมตร  
ยาว         เมตร  
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า

344 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนน คสล. ๑,๑๙๖,๐๐๐ ๑,๑๙๖,๐๐๐ ๑,๑๙๖,๐๐๐ ๑,๑๙๖,๐๐๐ ๑,๑๙๖,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
เดินทางได้ จากบ้านนางสงวน ขันธุปัตย์ ถึงศูนย์พัฒนา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก เด็กเล็ก ยาว ๔๖๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร พึงพอใจ สะดวก

345 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนน คสล. ๗๔๘,๘๐๐ ๗๔๘,๘๐๐ ๗๔๘,๘๐๐ ๗๔๘,๘๐๐ ๗๔๘,๘๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
เดินทางได้ จากบ้านนางสุขใส อัมถาวร ถึงรพสต.โนนโพธิ์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก  ยาว ๒๘๘  เมตร กว้าง ๔ เมตร พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

346 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนน คสล. ๘๘๑,๔๐๐ ๘๘๑,๔๐๐ ๘๘๑,๔๐๐ ๘๘๑,๔๐๐ ๘๘๑,๔๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
เดินทางได้ จากบ้านนายจ าเริญ จันทรภูมี ถึงบ้านนางลา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก  โฉมเฉลา ยาว ๓๓๘  เมตร กว้าง ๔ เมตร พึงพอใจ สะดวก

347 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ที่ ๙ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนน คสล. ๖๔๒,๒๐๐ ๖๔๒,๒๐๐ ๖๔๒,๒๐๐ ๖๔๒,๒๐๐ ๖๔๒,๒๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
เดินทางได้ จากศาลาประชาคมหมู่ที่ ๙ ถึงศูนย์พัฒนา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก เด็กเล็ก   ยาว ๒๔๗ เมตร กว้าง ๔ เมตร พึงพอใจ สะดวก

348 โครงการขยายเขตไหล่ทาง คสล.  หมู่ที่ ๙ เพื่อการสัญจร  - ขยายเขตไหล่ทาง ถนน คสล. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก     ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
349 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร ขยายไหล่ทาง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก จุด  หอประปา  เชื่อมสายดอนปู่ตา เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

350 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุด ดอนปู่ตา   เชื่อมสายภูจ าปา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
351 โครงการขยายไหล่ทาง   หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุดหอประปา  เชื่อมสาย สปก. ดงมัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก

352 โครงการขยายไหล่ทาง   หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุด ค างูเหลือม ไป สปก. ดงมัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก
353 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุด บ้านนงนุช ไปเชื่อสายอ่างห้วยโพธิ์ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก

354 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุดแยกสวนยางนางพัชรี ไป เชื่อมสายภูจ าปา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

355 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เดินทาง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก
356 โครงการขุดลอกหนองโสกดินแดง เพื่อให้สามารถ ขุดลอกหนองโสกดินแดง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง

หมูที่ ๑ เก็บกักน้ าได้ น้ าที่เก็บ เก็บกักน้ า
กักไดเพิ่มขึ้น ได้มากขึ้น
ร้อยละ ๕๐

357 โครงการซ่อมแซมคันสระน้ า เพื่อให้สามารถ ซ่อมคันสระน้ าหนองโสกดินแดง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง
หนองโสกดินแดง  หมู่ที่ ๑ เก็บกักน้ าได้ น้ าที่เก็บ เก็บกักน้ า

กักไดเพิ่มขึ้น ได้มากขึ้น
๓๕๘ โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ เพือ่ระบายน้ า กองช่าง

หมู่ที่ ๗ บ้านดงสวาง ไม่ให้ท่วมขัง จุดบ้านนายเลียง สมบูรณ์ไปถนนบ้านดอนดู่ เกดิความพึงพอใจ ไม่ให้ท่วมขัง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

359 โครงการก่อสร้างสปริงเวย์ พื่อควบคุม ก่อสร้างสปริงเวย์คันสระน้ า ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามารถ ควบคุม กองช่าง
คันสระน้ าหนองโสกดินแดง หมู่ที่ ๑ ระดับน้ า หนองโสกดินแดง ควบคุม ปริมาณ

ให้อยู่ในระดับ ปริมาณน้ า น้ าในระดับ
ปลอดภัย ไม่ให้มากเกิน ปลอดภัย

360 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพื่อให้สามารถ ขุดลอกคลองสระน้ าหนองโสกดินแดง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง
หนองโสกดินแดง  หมู่ที่ ๑ เก็บกักน้ าได้ น้ าที่เก็บ เก็บกักน้ า

กักไดเพิ่มขึ้น ได้มากขึ้น
ร้อยละ ๕๐

361 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษคร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
เพื่อการเกษตร   หมู่ที่ ๑๑ ใช้ส าหรับ  หมูที่ ๑ - ๑๑ ของปริมาณ ส าหรับ

การเกษตร น้ าที่ใช้เพิม่ขึน้ การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

362 โครงการวางท่อระบายน้ า ขนาด 80x100 เพื่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ า ขนาด 80x100 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ เพือ่ระบายน้ า กองช่าง
ถนนบ้านนายฮอง จงรักกลางไปนานายประเสริฐ ไม่ให้ท่วมขัง ถนนบ้านนายฮอง จงรักกลางไปนานายประเสริฐ ถึงแสง เกดิความพึงพอใจ ไม่ให้ท่วมขัง

ถึงแสง
363 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้มีน้ า ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาขน กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ใช้อย่างทั่วถึง หมู่ที่ 1 ของปริมาณ มนี้ าใชอ้ยา่ง
น้ าที่ใช้ ทั่วถึง
เพิ่มขึ้น

364 โครงการขยายเขตคลองส่งน้ า เพื่อให้มีน้ าใช้ ขยายเขตคลองส่งน้ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาขน กองช่าง
ระบบแรงดัน จาก หมู่ที่ 7 ในการเกษตร ระบบแรงดัน จาก หมู่ที่ 7 ของปริมาณ มนี้ าใชอ้ยา่ง
ไปหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 1 น้ าที่ใช้ ทั่วถึง

เพิ่มขึ้น
ไฟฟ้า



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

365 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อให้ ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ สามารถประ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๑ ประชาชน ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 สมารถ หยัดไฟฟ้า

ได้รับข่าวสาร ใช้การได้
ปกติ

366 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๑ เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
จุดนานายผดุง  งามนางนาค  ใช้ส าหรับ จุดนานายผดุง  งามนางนาค ของปริมาณ ส าหรับ

การเกษตร ตามแบบ น้ าที่ใช้ การเกษตร
เพิ่มขึ้น

367 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๑ เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
จุดนานนายประสพ  ค าตัน ใช้ส าหรับ จุดนานนายประสพ  ค าตัน ของปริมาณ ส าหรับ

การเกษตร น้ าที่ใช้ การเกษตร
เพิ่มขึ้น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

368 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๑ เพื่อให้มีน้ า ซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
จุด นานายพิทักษ์  มหาโยธี ใช้ส าหรับ นานายพิทักษ์  มหาโยธี ของปริมาณ ส าหรับ

การเกษตร น้ าที่ใช้เพิม่ขึน้ การเกษตร
369 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการสัญจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
กว้าง ๓.๐๐ม.ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. พึงพอใจ สะดวก

370 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการสัญจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
 บา้นดงสวาง หมู่ที่ ๗ (หน้าบา้นนายหน่วย บญุมาลี) ไปมาได้สะดวก  บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ (หน้าบ้านนายหน่วย บุญมาลี) ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

พึงพอใจ สะดวก

371 โครงการขุดลอกหนองมรกต  หมู่ที่ ๒ เพื่อให้มีน้ า โครงการขุดลอกหนองมรกต ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ใช้ส าหรับ ของปริมาณ ส าหรับ
การเกษตร น้ าที่ใช้ การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

372 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า เพื่อให้ใช้การ ซ่อมแซมท่อระบายน้ า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
หนองวังน้ าเย็น  หมู่ที่ ๑ ได้ปกติ หนองวังน้ าเย็น ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

พึงพอใจ การเกษตร
373 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างคลองส่งน้ า ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

ชลประทานจากบ้านนางวัฒนา ใช้ส าหรับ ชลประทานจากบ้านนางวัฒนา ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
ถึงบ้านดงสวาง หมู่ที่ 7 การเกษตร ถึงบ้านดงสวาง หมู่ที่ 7 เพิ่มขี้น การเกษตร

374 โครงการขยายเขตประปา ภายใน เพื่อให้มี ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่บ้าน น้ าเพีบงพอ พึ่งพอใจ เพียงพอ

375 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๒ เพื่อให้มีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อหนองสาธารณะ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
หนองสาธารณะ (หนองคูเปรม) อย่างพอเพียง (หนองคูเปรม) พึ่งพอใจ เพียงพอ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

376 โครงการขยายเขตคลอง เพื่อให้มีน้ า ขยายเขตคลอง ๓๐๐,๐๑ ๓๐๐,๐๐ ๓๐๐,๐๑ ๓๐๐,๐๒ ๓๐๐,๐๓ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ส่งน้ าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๙ ใช้ส าหรับ ส่งน้ าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๙ ของปริมาณ ส าหรับ
จากนางปาริชาติ จัตุรัสไป การเกษตร จากนางปาริชาติ จัตุรัสไป น้ าที่ใช้ การเกษตร
นานางหนูกาล สืบสิงห์ นานางหนูกาล สืบสิงห์ เพิ่มขึ้น

377 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ า  หมู่ที่ ๓ เพื่อให้มีการ ห้วยปลาแดง  ห้วยไผ  หนองกุดสิม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง
พลังงานไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัด ในการประ ประหยัด

ค่าใช้จ่าย หยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย

378 โครงการขุดลอกร่องนาโฮง บริเวณ เพื่อให้มีน้ า ขุดลอกร่องนาโฮง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
นานายสมชาย นะดาบุตร  หมูที่ ๙ ใช้ส าหรับ บริเวณนานายวมชาย  นะดาบุตร ของปริมาณ ส าหรับ

การเกษตร พร้อมวางท่อ น้ าที่ใช้ การเกษตร
เพิ่มขึ้น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

379 โครงการ ปรับปรุง ฝายกั้นน้ า เพื่อให้มีน้ า  ปรับปรุง ฝายกั้นน้ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ห้วยจันทร์มืด  หมู่ที่ ๓ ใช้ส าหรับ ฝายห้วยจันทร์มืด  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร

380 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าห้วย เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างฝายกั้นน้ าห้วยปลากแดก ช่วงวังสวนยา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ปลากแดก ช่วงวังสวนยา ใช้ส าหรับ ที่นานางสีไว พรมเหลา  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
ที่นานางสีไว พรมเหลา  หมู่ที่ ๓ การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร

381 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วย เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วย ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ไฟฟ้าห้วยปลาแดก (วังสวนยา)  หมู่ที่ ๓ ใช้ส าหรับ ไฟฟ้าห้วยปลาแดก (วังสวนยา)  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

382 โครงการขยายเขตคลองส่งน้ า เพื่อให้มีน้ า ขยายเขตคลองส่งน้ าอา่งเกบ็น้ าหว้ยโพธิ ์สายตะวันตก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์ สายตะวันตก ใช้ส าหรับ จากนานาอาภรณ์  โมทอง ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
จากนานาอาภรณ์  โมทอง การเกษตร ไปอ่างเก็บน้ าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓ เพิ่มขี้น การเกษตร
ไปอ่างเก็บน้ าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓

384 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ า เพื่อให้มีน้ า โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓ ใช้ส าหรับ ร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร
385 โครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่ เพื่อให้มีน้ า ซ่อมแซมคลองไส้ไก่ส่งน้ าอ่างเก้บน้ าห้วยโพธิ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

ส่งน้ าอ่างเก้บน้ าห้วยโพธิ์ ใช้ส าหรับ สายตะวันตก สายบ้าน นางนิยม ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
สายตะวันตก สายบ้าน นางนิยม การเกษตร แสวงสุข ไป นานายกระจ่าง จันภูมี  หมู่ที่ ๙ เพิ่มขี้น การเกษตร
แสวงสุข ไป นานายกระจ่าง จันภูมี  หมู่ที่ ๙



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

386 โครงการซ่อมแซมบล๊อคคอนเวิร์ส เพื่อให้ ซ่อมแซมบล๊อคคอนเวิร์ส ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง
ข้ามห้วยวังหลวง ตอนใต้  หมู่ที่ ๔ ระบายน้ า ข้ามห้วยวังหลวง  ตอนใต้ สามารถ ระบายน้ า

ได้สะดวก ขนาด ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร ระบายน้ าได้ ได้สะดวก
พร้อมลงดินถมปริมาณไม่น้อยกวา่ ๓๘.๔๐ ลบ.ม 

และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓.๖๐ ลบ.ม
387 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพื่อให้มีน้ า ซ่อมแซมฝายน้ าล้น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

สปริงเวร์ ล าห้วยวังแสง  หมู่ที่ ๔ ใช้ส าหรับ สปริงเวร์ ล าห้วยวังแสง ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร

388 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นปริงเวร์ เพื่อควบคุม โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นปริงเวร์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สามารถ ควบคุม กองช่าง
ห้วยวังหลวง ตอนนบ -ตอนล่าง  หมู่ที่ ๔ ปริมาณน้ า ห้วยวังหลวง ตอนนบ -ตอนล่าง ควบคุม ปริมาณ

ให้อยู่ในระยะ ปริมาณน้ า น้ าในระดับ
ปลอดภัย ไม่ให้มากเกิน ปลอดภัย

ไปร้อยละ ๕๐



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

389 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
ล าห้วยโพธิ์  ตอนใต้  หมู่ที่ ๓ ใช้ส าหรับ ล าห้วยโพธิ์  ตอนใต้ มีน้ าเพียงพอ เก็บกักน้ า

การเกษตร ใช้ในการ
เกษตร

390 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาลสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ส าหรับ เพื่อการเกษตร  หมู่ที่ ๑ - ๑๑ มีน้ าเพียงพอ เก็บกักน้ า
เพื่อการเกษตร การเกษตร ใช้ในการเกษตร

โครงการวางระบบน้ าประปา เพื่อให้มีการ วางระบบน้ าประปา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง
หมู่บ้านพลังงานแสงอาทิต ประหยัด หมู่บ้านพลังงานแสงอาทิต ในการประ ประหยัด

ค่าใช้จ่าย  หมู่ที่ ๑-๑๑ หยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
391 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อจัดท าน้ าประปา เพื่อมีการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อจัดท าน้ าประปา หมู่ที่ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการ กองช่าง

หมู่ที่ ๒ ประหยัด มีความพึง ประหยัด
พลังงาน พอใจ พลังงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

392 โครงการขุดลอกห้วยน้อย  หมู่ที่ ๔ เพื่อให้มีน้ า ขุดลอกห้วยน้อย ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ า กองช่าง
ใช้ส าหรับ มีน้ าเพียงพอ ใช้ส าหรับ
การเกษตร การเกษตร

393 โครงการขุดลอกห้วยนาค  เพื่อให้มีน้ า ขุดลอกห้วยนาค ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ า กองช่าง
ใช้ส าหรับ มีน้ าเพียงพอ ใช้ส าหรับ
การเกษตร การเกษตร

394 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์ เพื่อให้สามารถ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ า สามารถ กองช่าง
เก็บกักน้ าได้ น้ าที่เก็บกักได้ เก็บกักน้ า

เพิม่ขึ้นร้อยละ๕๐ ได้มากขึ้น
395 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อจัดท าน้ าประปา เพื่อให้มีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อจัดท าน้ าประปา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 1 - ๑๑ อย่างพอเพียง  หมู่ที่ ๑-๑๑ พึ่งพอใจ เพียงพอ
396 โครงการวางท่อระบบน้ าประปา เพื่อให้สามารถ วางท่อระบบน้ าประปา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วม กองช่าง

รอบหมู่บ้าน ระบายน้ า รอบหมู่บ้าน หมูที่ ๖ สามารถ ขัง
ได้ดีไม่ท่วมขัง ระบายน้ าได้ดี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

397 โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อมีการ ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการ กองช่าง
ระบบประปาหมู่บ้าน ประหยัด ระบบประปาหมู่บ้าน  หมูที่ ๑-๑๑ มีความพึง ประหยัด

พลังงาน พอใจ พลังงาน
398 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา เพื่อให้ ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

มีน้ าสะอาดใช้  หมู่ที่ ๑-๑๑ มีความพึง มีน้ าสะอาด
พอใจ ใช้

399 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่ที่ ๗ จากนายสายสมร วงษ์โสภา ใช้ส าหรับ หมู่ที่ ๗ จากนายสายสมร วงษ์โสภา ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
ไปนาหนองแคน ถึง หนองม่วง การเกษตร ไปนาหนองแคน ถึง หนองม่วง เพิ่มขี้น การเกษตร

400 โครงการวางท่อส่งน้ า ๖๐ ซ.มx๑๐๐  ซ.ม เพื่อให้มีน้ า วางท่อส่งน้ า ๖๐ ซ.มx๑๐๐  ซ.ม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ไปตามถนนสายข้ามคลองส่งน้ า ใช้ส าหรับ ไปตามถนนสายข้ามคลองส่งน้ า ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
นานางอาภรณ์ นีระพันธ์ ไปนานางเพ็ชร การเกษตร นานางอาภรณ์ นีระพันธ์ ไปนานางเพ็ชร เพิ่มขี้น การเกษตร
กองสิน พร้อมลงหินลูกรัง หมูที่ ๗ กองสิน พร้อมลงหินลูกรัง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

401 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า คลอง เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างประตูระบายน้ า คลอง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ส่งน้ า หมูที่  ๗ ใช้ส าหรับ ส่งน้ า ม. ๗ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร
402 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างประตูระบายน้ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

คลองส่งน้ า พร้อมวางท่อส่งน้ า เก็บน้ าไว้ คลองส่งน้ า พร้อมวางท่อส่งน้ า ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานายสมร  เอกสุข เพื่อการเกษตร 60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานายสมร เอกสุข เพิ่มขี้น การเกษตร
หมู่ที่ ๗  

403 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างประตูระบายน้ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
คลองส่งน้ า พร้อมวางท่อส่งน้ า เก็บน้ าไว้ คลองส่งน้ า พร้อมวางท่อส่งน้ า ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานางค า เพื่อการเกษตร 60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานางค า เพิ่มขี้น การเกษตร
วงศ์จันทา นายประเสริฐ วงศ์จันทา หมูที่ ๗ วงศ์จันทา นายประเสริฐ วงศ์จันทา

404 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า ก่อสร้างประตูระบายน้ า นายทองค า  วงศ์จันทา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
นายทองค า  วงศ์จันทา และนายบุญกอง  และนายบุญกอง   บุญมาลี ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
บุญมาลี  หมูที่ ๗ ตามแบบ อบต. ก าหนด เพิ่มขี้น การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

405 โครงการวางท่อส่งน้ าจากคลองเมตามถนน เพื่อให้สามารถ วางท่อส่งน้ าจากคลองเมตามถนน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
บ้านดงสวาง - ดอนดู่ ไปนานางบัวรม เก็บน้ าไว้ บ้านดงสวาง - ดอนดู่ ไปนานางบัวรม  บุญภาย ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
บุญภาย  หมู่ที่ ๗ เพื่อการเกษตร ตามแบบ อบต. ก าหนด เพิ่มขี้น การเกษตร

406 โครงการก่อสร้างวาล์วปิด - เปิด เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างวาล์วปิด - เปิด ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
(ระบบท่อส่งน้ า) ช่วงนาพุทธา วงษ์เพ็ชร หมูที่ ๗ ใช้ส าหรับ (ระบบท่อส่งน้ า) ช่วงนาพุทธา วงษ์เพ็ชร ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร ตามแบบ อบต. ก าหนด เพิ่มขี้น การเกษตร
407 โครงการขยายคลองส่งน้ า วางท่อส่งน้ า เพื่อให้มีน้ า ขยายคลองส่งน้ า วางท่อส่งน้ า ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

จากคลองเมนท์ไปตามถนนสาย ใช้ส าหรับ จากคลองเมนท์ไปตามถนนสาย ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ
โนนยาง ถึง กุดน้ ามอก ไปนา การเกษตร โนนยาง ถึง กุดน้ ามอก ไปนา เพิ่มขี้น การเกษตร
นางสาวนุชนาฏ จันทรเสนา หมูที่ ๗ นางสาวนุชนาฏ จันทรเสนา

408 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าบ้าน เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างคลองส่งน้ าบ้าน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ดงสวาง ไปบ้านโนนโพธิ์ หมูที่ ๗ ใช้ส าหรับ ดงสวาง ไปบ้านโนนโพธิ์ ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร
409 โครงการขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ า ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตรในนาข้าว 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

ในนาข้าว  หมูที่ ๗ ใช้ส าหรับ  - นานายศรีสว่าง เข็งกล้า ของผู้ใช้น้ า ส าหรับ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

การเกษตร เพิ่มขี้น การเกษตร
410 โครงการต่อเติมคลองส่งน้ า เพื่อมีน้ าใช้ คลองส่งน้ า  ขนาดกว้าง          เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์จากนานายอาภรณ์ ในการเกษตร ยาวเมตร ของผู้ใช้น้ า ในการ
โมทอง ถึง อ่างเก็บน้ าร่องนาโฮง  หมูที่ ๓ เพิ่มขึ้น เกษตร

411 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพื่อให้มีการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๓ ประหยัด ภายในหมู่บ้าน ในการประ ประหยัด

ค่าใช้จ่าย หยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
412 โครงการขุดลอกห้วยจันทร์มืด  หมู่ที่ ๓ เพื่อให้สามารถ ขุดลอกห้วยจันทร์มืด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่เก็บ สามารถ กองช่าง

เก็บกักน้ าได้ กักไดเพิ่มขึ้น เก็บกักน้ า
ร้อยละ ๕๐ ได้มากขึ้น

413 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าร่องนาโฮง  หมูที่ ๓ เพื่อให้สามารถ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าร่องนาโฮง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่เก็บ สามารถ กองช่าง
เก็บกักน้ าได้ กักไดเพิ่มขึ้น เก็บกักน้ า

ร้อยละ ๕๐ ได้มากขึ้น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

414 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพื่อให้มีน้ า กอ่สร้างคลองส่งน้ า สายนานางส าราญ นนทะลุน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ให้มีน้ า กองช่าง
สายนานางส าราญ นนทะลุน ใช้ทางการ ถึงนานายสากล  ทัศบุตร หมู่ที่ ๘ เกิดความ ใช้ทางการ
ถึงนานายสากล ทัศบุตร เกษตรได้ทั่วถึง พึงพอใจ เกษตรได้ทั่วถึง

415 โครงการก่อสร้างคลองสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างคลองสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ให้มีน้ า กองช่าง
จากนานายอ าคา คงชัย ถึงนานายนิยม ใช้ทางการ จากนานายอ าคา คงชัย ถึงนานายนิยม เกิดความ ใช้ทางการ
เข็มสุข  หมู่ที่ ๘ เกษตรได้ทั่วถึง เข็มสุข พึงพอใจ เกษตรได้ทั่วถึง

416 โครงการขุดลอกสระหนองอิด่อน  หมู่ที่ ๘ เพื่อให้มีน้ าใช้  - ขุดลอกสระหนองอิด่อน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร มีน้ าใช้ ส าหรับ

เพิ่มขึ้น การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

417 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมูที่ ๑๐ เพื่อให้มีน้ าใช้ ขุดลอกแหล่งน้ าสารธารณะ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร ขุดลอกล าห้วยยาง จากจุดนานางสุดใจ มีน้ าใช้ ส าหรับ

เพิ่มขึ้น การเกษตร

418 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมูที่ ๑๐ เพื่อให้มีน้ าใช้ ขุดลอกล าห้วยยาง จากจุดนานายเปล่ียม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร มีน้ าใช้ ส าหรับ

เพิ่มขึ้น การเกษตร
419 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อให้มีน้ าใช้ จัดท าแหล่งธนาคารน้ าใต้ดิน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

หมูที่ ๑ -๑๑ ในการเกษตร มีน้ าใช้ ส าหรับ
เพิ่มขึ้น การเกษตร

420 โครงการขยายเขตส่งน้ าด้วย เพื่อให้มีน้ าใช้  คลองส่งน้ าด้วยท่อPVC  ขนาด 3 นิ้ว ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
ท่อ พีวีซี  หมูที่ ๑๐ ในการเกษตร ฝายห้วยยาง  จากไร่นายประวิทย์ มีน้ าใช้ ส าหรับ

ถึงถนนสายค างูเหลือมไปดงมัร เพิ่มขึ้น การเกษตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

421 โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิต หมู่ที่ ๑๐ เพื่อใช้พลังงานทด ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตหอถังประปาหมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการใช้ กองช่าง
แทน คุ้มห้วยยาง  ขนาด สามารถ พลังงาน

ประหยัด ทดแทน
ค่าใช้จ่าย

422 โครงการติดต้ัวพลังงานแสงอาทิต  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อใช้พลังงานทด ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตหอถังประปาหมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการใช้ กองช่าง
แทน คุ้มค านกกก  ขนาด สามารถ พลังงาน

ประหยัด ทดแทน
ค่าใช้จ่าย

423 โครงการขดุลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมูที่ ๑๑ เพื่อให้สามารถ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง
เก็บกักน้ าได้  - ขุดลอกหนองโสก น้ าที่เก็บ เก็บกักน้ า

กักไดเพิ่มขึ้น ได้มากขึ้น
ร้อยละ ๕๐

424 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ  หมูที่ ๘ เพื่อให้สามารถ  -ขุดลอกหนองอิด่อน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่เก็บ สามารถ กองช่าง
เก็บกักน้ าได้  กักไดเพิ่มขึ้น เก็บกักน้ า

ร้อยละ ๕๐ ได้มากขึ้น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

425 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ เพื่อให้สามารถ  - ขุดลอกหนองแคน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง
เก็บกักน้ าได้ น้ าที่เก็บ เก็บกักน้ า

กักไดเพิ่มขึ้น ได้มากขึ้น
ร้อยละ ๕๐

426 โครงการก่อสร้างหอถังประปา เพื่อให้มีน้ า ก่อสร้างหอถังประปา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาขน กองช่าง
ใช้อย่างทั่วถึง พร้อมถังเก็บน้ า ดอนปู่ตา ของปริมาณ มนี้ าใชอ้ยา่ง

ตามแบบ น้ าที่ใช้เพิม่ขึน้ ทั่วถึง
427 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน เพื่อให้มีการ ติดต้ังระบบพลังงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง

แสงอาทิตย์หอประปาหมู่บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย แสงอาทิตย์หอประปาหมู่บ้าน ในการประ ประหยัด
และวัด  หมู่ที่ ๒ และวัด หยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย

428 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อให้มี ปรับปรุงสนามกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง
กลางบ้าน หมูที่ ๒ ออกก าลังกาย กลางบ้าน ของประชาชน ออกก าลังกาย

ที่ใช้บริการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

429 โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม หมูที่ ๑ เพื่อ ซ่อมแซมศาลาประชาคม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
อ านวยความ ของประชาชน ได้รับความ

สะดวก ที่ใช้บริการ สะดวก
ให้ประชาชน

430 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV เพื่อให้ ติดต้ังกล้อง CCTV ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน มีความ ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑ - 11 มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
และทรัพยสิ์น

431 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อให้มีที่ ปรับปรุงสนามกีฬาฟตุบอลโรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง
ฟุตบอลโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ออกก าลังกาย ของประชาชน ออกก าลัง

ที่ใช้บริการ กาย
432 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพื่ออ านวย ก่อสร้างห้องน้ าวัดโนนยาง ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

วัดโนนยาง ความสะดวก ของประชาชน ได้รับ
ให้ประชาชน ที่ใช้บริการ ความสะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

433 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างร่องระบายน้ า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วม กองช่าง
ภายในหมู่หบ้าน หมู่ที่ ๓ ระบายน้ า  - สายบ้านนายามหมาย พวงทอง สามารถ ขัง

ได้ดีไม่ท่วมขัง    ไปบ้านนางล าใย รัตนศรี ระบายน้ า
 - สายบ้านนางบุญมี วิจิตร ได้ดี
  ไปบ้านนางบรรดิช เครือสิงห์
 - สายบ้านนางกง อุปริวงค์ ไป
  บ้านน.ส.จันทร์จิรา คูณค้ า
 -สายบ้านนายจารึกอุตภักด์ิ ไป
  บ้านนายธีระศักด์ิ สารธิมา
 -สายบ้านนายชัยณรงค์ ผิวจันทร์
 ไปถึงศาลหลักบ้าน
 -สายบ้านนางเกษร พรมเหลา ไป
  ถึงโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
 - สายบ้านนายปรีชา ไชยบุตร ไป
  บ้านนายวิชัย จันดีสาร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

434 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพื่อให้สามารถ  -สายบ้านนางกง อุปริวงศ์ ไป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ภายในหมู่หบ้าน หมู่ที่ ๓ (ต่อ) ระบายน้ า   บ้านนายขุนเดช คันทะจันทร์ ระบายน้ า ได้รับ

ได้ดีไม่ท่วมขัง ได้ดี ความสะดวก
435 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านโพธิ์ศิลา หมู่ที่ ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

 หมูท่ี่ ๑๑ จุดดอนปู่ตาถึง บา้นนายสากล ทศับตุร ระบายน้ า  ดอนปู่ตาถึง บ้านนายสากล ทัศบุตร ระบายน้ า ได้รับ
ได้ดีไม่ท่วมขัง ได้ดี ความสะดวก

436 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม เพื่ออ านวย ต่อเติมศาลาประชาคม  หมู่ที่ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
กลางบ้าน หมูที่ ๔ ความสะดวก กลางบ้าน ของประชาชน ได้รับ

ให้ประชาชน ขนาดกว้าง     เมตร  ยาว   เมตร ที่ใช้บริการ ความสะดวก
437 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่ออ านวย ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมูที่ ๔ ความสะดวก ขนาดกว้าง     เมตร  ยาว   เมตร ของประชาชน ได้รับ
ให้ประชาชน ที่ใช้บริการ ความสะดวก

438 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๘ ได้รับข่าวสาร มีความพงึพอใจ ได้รับข่าว

อย่างทั่วถึง สารทั่วถึง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

439 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า เพื่อให้น้ า ขดุลอกร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน โดยใชแ้รงงาน	 ๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๑๑ สามารถระบาย ชาวบ้าน   ขนาดกว้ง ๐.๓๐ เมตร สามารถ ระบายน้ า

ได้สะดวก  ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๔๒เมตร ระบายน้ าได้ ได้สะดวก
440 โครงการซ่อมแซมสะพานข้าม เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมสะพานข้าม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

ห้วยโพธิ์ หมู่ ๑๑ ไป หมู่ ๕ เดินทาง ห้วยโพธิ์ หมู่ ๑๑ ไป หมู่ ๕ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก ขนาดกว้ง    เมตร  ยาว    เมตร พึงพอใจ สะดวก

441 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างร่องระบายน้ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วม กองช่าง
ระบายน้ า จุดบ้านนายค าใส สามารถ ขัง

ได้ดีไม่ท่วมขัง ขนาดกว้ง    เมตร  ยาว    เมตร ระบายน้ าได้ดี
442 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างร่องระบายน้ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สามารถ กองช่าง

จากบ้านนางประภัสรินทร์ ระบายน้ า จากบ้านนางประภัสรินทร์ เกิดความ แก้ปัญหา
ถึงบ้านนายประชิต ได้ดีไม่ท่วมขัง ถึงบ้านนายประชิต พึงพอใจ ท าท่วมขัง

443 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพื่ออ านวย ก่อสร้างห้องน้ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ศาลาประชาคม และต่อเติม ความสะดวก ศาลาประชาคม และต่อเติม ของประชาชน ได้รับ
ศาลาประชาคม ให้ประชาชน ศาลาประชาคม ที่ใช้บริการ ความสะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

444 โครงการวางท่อระบายน้ า(ท่อผ่าซีก) เพื่อไม่ให้น้ า วางท่อระบายน้ า(ท่อผ่าซีก) ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สามารถ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เกิดความ แก้ปัญหา

พึงพอใจ ท าท่วมขัง
445 โครงการก่อสร้างสนามฟถตบอล พร้อม เพื่อให้มีที่ ก่อสร้างสนามฟถตบอล พร้อม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง

โดมขนาดใหญ่ ออกก าลัง โดมขนาดใหญ่ ของประชาชน ออกก าลัง
กาย ที่ใช้บริการ กาย

446 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน เพื่อให้สามารถ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วม กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ระบายน้ า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ สามารถ ขัง

ได้ดีไม่ท่วมขัง ระบายน้ า
ได้ดี

447 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก เพื่อให้สามารถ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วม กองช่าง
บ้านนายหน่วย บุญมาลี ถึงบ้าน ระบายน้ า บ้านนายหน่วย บุญมาลี ถึงบ้าน สามารถ ขัง
นางสาวล าเทือง สมบูรณ์ ได้ดีไม่ท่วมขัง นางสาวล าเทือง สมบูรณ์ ระบายน้ า

ได้ดี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

448 โครงการวางท่อระบายน้ าข้ามถนน เพื่อให้สามารถ วางท่อระบายน้ าข้ามถนน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ม. ๗ ระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ม. ๗ สามารถ ขัง

ได้ดีไม่ท่วมขัง ระบายน้ าได้ดี
449 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม เพื่ออ านวย ต่อเติมศาลาประชาคม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

บ้านดงสวาง หมูที่ ๗ ความสะดวก บ้านดงสวาง มีความพึง ได้รับ
ให้ประชาชน พอใจ สะดวก

450 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ เพื่ออ านวย ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ศาลาประชาคม หมู่ ๗ ความสะดวก ศาลาประชาคม หมู่ ๗ มีความพึง ได้รับ

ให้ประชาชน พอใจ สะดวก
451 โครงการปรับปรุง /ต่อเติมซุ้มประตูหมูบ่า้น หมูที่๙ เพื่อเป็น ปรับปรุงซุ้มประตูหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีความเป็น กองช่าง

เอกลักษ์ ตามแบบ อบต. ก าหนด มีความพงึพอใจ เอกลักษ์
ของหมู่บ้าน ร้อยละ ๖๐

452 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า หมูที่ ๙ เพื่อแก้ไข ซ่อมแซมท่อระบายน้ าตามส่ีแยก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถ สามารถแก้ กองช่าง
ปัญหาน้ า แก้ไขน้ า ไขน้ าท่วมขัง

ท่วมขัง ท่วมขัง ได้



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

453 โครงการติดต้ังกระจกมองมุม เพื่อให้ ติดต้ังกระจกมองมุม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
มีความ ตามส่ีแยกภายในหมู่บ้าน มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย  หมูที่ ๑ -๑๑ ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
และทรัพยสิ์น

454 โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้าน หมูที ่๙ เพื่อให้น้ า วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง
สามารถระบาย (ท่อผ่าซีก) จากบ้านนางสุกใส อัมถาวร สามารถ ระบายน้ า

ได้สะดวก ถึง รพสต. โนนโพธิ์ ๒ ฝ่ังถนน ระบายน้ าได้ ได้สะดวก
455 โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้าน หมูที ่๙ เพื่อให้น้ า วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง

สามารถระบาย บ้านนางสงวน ขันธุปัตย์ ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถ ระบายน้ า
ได้สะดวก  ๒ ฝ่ังถนน ระบายน้ าได้ ได้สะดวก

456 โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้าน หมูที ่๙ เพื่อให้น้ า วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง
สามารถระบาย บ้านนายจ าเริญ จันทรภูมี ถึงบ้านนางลา สามารถ ระบายน้ า

ได้สะดวก โฉมเฉลา (๒ ฝ่ังถนน) ระบายน้ าได้ ได้สะดวก
457 โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้าน หมูที ่๙ เพื่อให้น้ า วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง

สามารถระบาย บ้านนายสมบัติ ถึง รพสต.โนนโพธิ์ สามารถ ระบายน้ า
ได้สะดวก ระบายน้ าได้ ได้สะดวก

458 โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้าน หมูที ่๙ เพื่อให้น้ า วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สามารถระบาย บ้านนายสมบัติถึงบ้านนางคล่อง ผาดาสิทธิ์ สามารถ ระบายน้ า
ได้สะดวก ระบายน้ าได้ ได้สะดวก

459 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยโพธิ์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง จากหมู่  11 ไป หมู่ 5 ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก
460 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมสะพานไม้ ข้ามห้วยโพธิ์ 99,999 100,000 100,001 100,002 100,003 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เดินทาง จากหมู่ 11 ไป หมู่ 5 ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

461 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า เพื่อแก้ไข ขดุลอกร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน โดยใชแ้รงงาน	 ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ร้อยละ ๖๐ สามารถแก้ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๔ ปัญหาน้ า จาก สามารถ ไขน้ าท่วมขัง

ท่วมขัง ขนาดกวา้ง ๐.๓๐  เมตร ลึก ๐.๓๐  ยาว  ๑,๒๒๔ เมตร แก้ไขน้ า ได้
หรือมปีริมาณดินขดุ           ไมน่้อยกว่า ๑๑๐.๑๖ ลบ.ม.

462 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า เพื่อแก้ไข ขดุลอกร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน โดยใชแ้รงงาน	 ๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ร้อยละ ๖๐ สามารถแก้ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๘ ปัญหาน้ า จาก ศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนายเหม บุรมย์ สามารถ ไขน้ าท่วมขัง

ท่วมขัง ขนาดกว้าง   ๐.๙๐  เมตร  ลึก ๐.๓๐  ยาว   ๑๗๐  เมตร แก้ไขน้ า ได้
หรือมีประมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕.๙๐ ลบ.ม ท่วมขัง

463 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อให้มีที่ ปรับปรุงสนามกีฬา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒ ออกก าลัง ประจ าหมู่บ้าน ของประชาชน ออกก าลัง

กาย ที่ใช้บริการ กาย



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

464 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อให้มีที่ ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง
ออกก าลัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ของประชาชน ออกก าลัง

กาย ที่ใช้บริการ กาย
465 โครงการขยายเขตฟ้าแรงสูง/แรงต่ า เพื่อให้มี ขยายเขตฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง

ไฟฟ้า  -  จาก หมู่ที่ 1 ไปหนองโสกดินแดง มีไฟฟ้า ใช้อย่าง
ใช้อย่างทั่วถึง  - จากหมู่ที่ 1 ไป บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 9 ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง

เพื่อให้มี  - จากหมู่ที่ 1 ไปบ้านดงสวาง หมู่ 7
ไฟฟ้า  - จากหมู่ที่ 1 ไปถึงสามแยก สปก

ใช้อย่างทั่วถึง    หนองผักบุ้ง
 - จากนานางเบญจมาศ ถึง โนนทราย
 - จากหมู่ 1 ไปป่าสาธารณะ (ป่าช้า)

466 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน มีความ สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
และทรัพยสิ์น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

467 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 999,999 1,000,000 1,000,001 1,000,002 1,000,003 ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
สาธาณะจากบ้านสองคอน มีความ สาธาณะจากบ้านสองคอน มีความ่ปลอด ปลอดภัยในชีวติ

ถึงขนส่งอ านาจเจริญ ปลอดภัย ถึงขนส่งอ านาจเจริญ ภัยเพิ่มขึ้น และทรัพยสิ์น

468 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  หมูที่ ๙ เพื่อให้  - ถนนเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
มีความ ค าเพิ่ม มีทอง มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย  - ศาลากลางบ้านถึง นางลวน คงไชย ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
และทรัพยสิ์น

 -บ้านนางเกษร  พรมเหลา ถึงบ้าน
  นางสายใจ บุญเจริญ

469 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้มี  - จากบ้านนายสนธยา แพงมี ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
แรงต่ า หมูที่ ๓ ไฟฟ้า ไปฝายห้วยโพธิ์ มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง
 - จากหอน้ าประปานานางเจียมไป
บ้านนายอุทธยาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

470 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่อง เพื่อให้ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่อง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
สว่างสาธารณะ มีความ สว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ -๑๑ มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
และทรัพยสิ์น

471 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มี  -ขยายเขตไฟฟ้า จากถนนอรุณประเสริฐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
แรงสูง/แรงต่ า หมู่ที่ ๙ ไฟฟ้า   ข้ามคลองชลประทาน มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง  - -ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านแม่ทองจันทร์ ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง
 - จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปถึงบ้านนาห้วยยาง
 - จากบ้านนางลา โฉมเฉลา ถึงบ้าน
    นายสมจิต   จันทบุตร
 - จาก บ้านนายเทพนิรันทร์
     ถึงนายบัวกัน อยู่เย็น

472 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้าน เพื่อให้  - ช่วงบ้านนายกิตติวัฒน์ ศรีเจริญ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
ดงสวาง หมู่ที่ ๗ มีความ  - บ้านดงสวางไป บ้านโนนโพธิ์ จุด มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย    บ้านนางบัวลา มีดี ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

473 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง /แรงต่ า หมู่ที่ ๗ เพื่อให้มีการ  - จากบ้านนายสังวรณ์ บุญภาย ไปนา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง
ประหยัด    นางสอน  เห็มจันทร์ ในการประ ประหยัด
ค่าใช้จ่าย  - จากบ้านดงสวสง ไปบ้านนาห้วยยาง หยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย

474 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง/แรงต่ า  หมู่ที่ ๘ เพื่อให้มีไฟฟ้า  - จากครองชลประทานถึงถนนสาย ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
ใช้อย่างทั่วถึง     ภูจ าปา ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง

เพิ่มขึ้น
475 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อให้ จุด บ้านนางลา  โฉมเฉลา ถึงบ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๙ มีความ      นายประเชิญ  โฉมเฉลา มีความ่ปลอด ปลอดภัย
ปลอดภัย จุด บ้านนางพยอม ทองอาจ ถึง ศูนย์ ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต

    พัฒนาเด็กเล็ก

476 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อให้ จุด ทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนายเดชา สาขวัตร 199,999 200,000 200,001 200,002 200,003 ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๙  (ต่อ) มีความ จุด บ้านนายเริญ  แก้วประเสริฐ มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย จุด บ้านนายกันต์  อกนิฐ ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
จุด บ้านนาย ไฟศาล โครตรอาสา

477 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้มีไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ๔๙๙,๙๙๙ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๑ ๕๐๐,๐๐๒ ๕๐๐,๐๐๓ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ใช้อย่างทั่วถึง   จุด ซุ้มประตูหมู่บ้านถึงอ่างเก็บน้ าโห้วยโพธิ์ ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง
  จุด ถนนสายดงมันถึงล าห้วยยาง เพิ่มขึ้น

478 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องส่วาง เพื่อให้ ขยายเขตไฟฟ้าส่องส่วงสาธารณะ 199,999 200,000 200,001 200,002 200,003 ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ มีความ  -  ดอนปู่ตา มีความ่ปลอด ปลอดภัย

ปลอดภัย  -  ในหมู่บ้าน ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต
และทรัพยสิ์น

479 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง /แรงต่ า หมูที่ ๔ เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้า  จดุ จากคลองชลประทานไปนานางอรอนิทร์  สายแวว มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง จุด จากหมู่ 4 ไปนานาง ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๔๘๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านหมวดโจ้ ถึงถนน เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านหมวดโจ้ ถึงถนน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
อรุณประเสริฐ ไฟฟ้า อรุณประเสริฐ มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง

481 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้เกิดความ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร 299,999 300,000 300,001 300,002 300,003 ร้อยละ ๕๐ ประชาขน กองช่าง
ส านักงาน สะดวกให้แก่ ส านักงาน เกิดความ มาติดต่อ

ผู้มาติดต่อราชการ สะดวก ได้รับความ
482 โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณเสาธง เพื่อปรับปรุง เทพื้นคอนกรีตบริเวณเสาธง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ มีพื้นที่ กองช่าง

พื้นที่ให้สามารถ ขนาดกว้าง     เมตร  ยาว      เมตร สามารถ ใช้ประโยชน์

ใช้ประโยชน์ ใช้ได้เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

483 โครงการก่อสร้างป้ายคัดเอ้า เพื่อประชาสัมพันธุ์ ก่อสร้างป้ายคัดเอ้า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้มีการ ได้รับ

ขนาดกว้าง    เมตาร   ยาว     เมตร ติดป้าย ข่าวสาร
ประชาสัมธ์



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๔๘๔ โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธุ์ ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ข่าวสาร ได้มีการ ได้รับ

ติดป้าย ข่าวสาร
485 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อรองรับการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1,499,999 1,500,000 1,500,001 1,500,002 1,500,003 ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง

บริเวณสนามกีฬา ให้บริการประชาชน บริเวณสนามกีฬา สามารถ รองรับ
บริการ การให้

๔๘๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนอรุณประเสริฐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เส้น ถนนอรุณประเสริฐถงึแยกวดับา้นนาหวา้ เดินทาง ถึงแยกวัดบ้านนาหว้า  หมู่ที่ ๕ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

หมู่ที่ ๕ ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก
๔๘๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนอรุณประเสริฐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เส้นถนนอรุณประเสริฐถึงส่ีแยกบ้านโพธิ์ศิลา เดินทาง ถึงส่ีแยกบ้านโพธิ์ศิลา  หมู่ที่ ๘ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
หมู่ที่ ๘ ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

๔๘๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้น นายกมล มรกตเขียวถึงบ้านนางตวงทอง เดินทาง เส้น นายกมล มรกตเขียวถึงบ้านนางตวงทอง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
พิสุทธิ์ ได้สะดวก พิสุทธิ์ พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๔๘๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้นนายคูณ ค าแพง ถงึบา้นนายจ านง สวาสุด เดินทาง เส้นนายคูณ ค าแพง ถึงบ้านนายจ านง สวาสุด ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

ได้สะดวก พึงพอใจ สะดวก

๔๙๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้นนายเกษแก้ว  ชัยทอง ถึงบ้านนายทองใส เดินทาง เส้นนายเกษแก้ว  ชัยทอง ถึงบ้านนายทองใส ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
กาเผือก ได้สะดวก กาเผือก พึงพอใจ สะดวก

491 โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน เพื่อให้สามารถ ปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๖๐ ห้องน้ า กองช่าง
ใช้การได้ปกติ ที่ได้รับ สามารถ

การปรับปรุง ใช้การได้
ปกติ

๔๙๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่ 5 ถึง ม. ๓ เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่ 5 ถึง ม. ๓ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
บ้านโนนโพธิ์ ไฟฟ้า บ้านโนนโพธิ์ มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๔๙๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่ ๕ เพื่อให้ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่ ๕ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
มีความ  จุดบ้านนางหนูพัฒ  ผิวหอม มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ปลอดภัย  จุดบ้านนางนายอ าคา สมวงค์ ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง

494 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จุดนางล าเทือง สมบูรณ์ไปทุ่งนา ไม่ให้ท่วมขัง จุดนางล าเทือง สมบูรณ์ไปทุ่งนา เกดิความพึงพอใจ

495 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จุดถนนสายบ้านนายฮอง  จงรักกลางไปนา ไม่ให้ท่วมขัง จุดถนนสายบ้านนายฮอง  จงรักกลางไปนา เกดิความพึงพอใจ

นายประเสริฐไปทุ่งนา นายประเสริฐไปทุ่งนา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

496 โครงการย้ายหอถังประปา พร้อมติดต้ังใหม่ เพื่อให้มีน้ าใช้ ย้ายหอถังประปา พร้อมติดต้ังใหม่ 69,999 70,000 70,001 70,002 70,003 ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่ที่ ๒ อย่างพอเพียง หมู่ที่ ๒ มีน้ าใช้เพิม่ขึน้ เพียงพอ

497 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ ประชาชน กองช่าง
ระบบเสียตามสาย (หอกระจ่ายข่าว) หมูท่ี ่๑๑ ได้รับข่าวสาร ระบบเสียตามสาย (หอกระจ่ายข่าว) มีความพงึพอใจ ได้รับข่าว

อย่างทั่วถึง สารทั่วถึง
498 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร ขยายไหล่ทาง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง

ไปมาได้สะดวก จุด  หอประปา  เชื่อมสายดอนปู่ตา เกิดความ ไปมาได้
พึงพอใจ สะดวก

499 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ ๑๐ เพื่อการสัญจร จุด ดอนปู่ตา   เชื่อมสายภูจ าปา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ การสัญจร กองช่าง
ไปมาได้สะดวก เกิดความ ไปมาได้

พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

500 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่๗ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
จากบ้านดงสวางไปบ้านนาห้วยยาง เดินทางได้ จากบ้านดงสวางไปบ้านนาห้วยยาง เกิดความ ทางได้

สะดวก ขนาดกว้ง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว   ๒,๘๐๐ เมตร พึงพอใจ สะดวก
501 โครงการซ่อมแซมคูคันดิน เพื่อให้มีน้ า ซ่อมแซมคูคันดิน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้ าใช้ กองช่าง

จุดนานายสุริยา นามจันทรา ใช้ส าหรับ จุดนานายสุริยา นามจันทรา ของปริมาณ ส าหรับ
การเกษตร น้ าที่ใช้เพิม่ขึน้ การเกษตร

502 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ๖๐ สมารถเดิน กองช่าง
สายบ้านนาห้วยยางหมู่ที่ ๑ ไปบ้านนาอุดม ไปมาได้สะดวก สายบ้านนาห้วยยางหมู่ที่ ๑ ไปบ้านนาอุดม เกิดความ ทางได้
หมู่ที่ ๓ ต าบลนายม หมู่ที่ ๓ ต าบลนายม พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

503 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 จดุที่ 1 ถนนแยกบ้าน
นายผา ชัยสงค์ ถงึ สวนนางมาลี  ศรี

พลอย จดุที่ 2 ถนนแยกบ้านนางอุลัย 
อรอรรถ ถงึ นานางฉวี  ภักดีชาติ จดุที่
 3  ถนนแยกบ้านนางจนัที พุ่มโพธิ ์ถงึ
 สวนนายสมพงษ์  แสนจนัทร์ ต.โนน
โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
 จดุที่ 1 ถนนแยกบ้านนายผา ชัยสงค์ ถงึ
 สวนนางมาลี  ศรีพลอย จดุที่ 2 ถนน

แยกบ้านนางอุลัย อรอรรถ ถงึ นานางฉวี
  ภักดีชาติ จดุที่ 3  ถนนแยกบ้านนาง
จนัที พุ่มโพธิ ์ถงึ สวนนายสมพงษ์  แสน
จนัทร์ ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

504 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านนายสวัสด์ิ
 สายโท ถงึบ้านนายตา  นะดาบุตร ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 ถนนสายบ้านนายสวัสด์ิ สายโท ถงึ
บ้านนายตา  นะดาบุตร ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๐๕ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสาย ร้านค้าชุมชน 
ถงึบ้านนายเสาร์ พงศสุระ ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 ถนนสาย ร้านค้าชุมชน ถงึบ้านนาย
เสาร์ พงศสุระ ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

506 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านนาง
ประยงค์  สดชื่น ถงึบ้านนายสมควร  

อาษานอก ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 ถนนสายบ้านนางประยงค์  สดชื่น ถงึ
บ้านนายสมควร  อาษานอก ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

507 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านนาห้วย
ยาง ถงึ หนองโสกดินแดง ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
 ถนนสายบ้านนาห้วยยาง ถงึ หนองโสก
ดินแดง ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๐๘ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายนานางนุชนาถ 
 ไหว้ครู ถงึบ้านโนนโพธิ ์หมู่ 9 ต.โนน

โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
 ถนนสายนานางนุชนาถ  ไหว้ครู ถงึบ้าน
โนนโพธิ ์หมู่ 9 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

509 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายรอบส านักสงค์
ดงล าดวน ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
 ถนนสายรอบส านักสงค์ดงล าดวน ต.
โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

510 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายจากถนน  
สปก.บ้านนาห้วยยาง ถงึ ส านักทุดง

ด่านตึง ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
 ถนนสายจากถนน  สปก.บ้านนาห้วยยาง
 ถงึ ส านักทุดงด่านตึง ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง

 จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๑๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสาย อบต.โนนโพธิ์
 ถงึนานางใจ  จนัทะบุตร ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
 ถนนสาย อบต.โนนโพธิ ์ถงึนานางใจ  
จนัทะบุตร ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

512 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านนาห้วย
ยางไปดงสวาง ถงึนานายสาคร  สาย

โท ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านนาห้วยยางไปดง
สวาง ถงึนานายสาคร  สายโท ต.โนนโพธิ์

 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

513 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านนาย
สมพงษ์  จนัทะบุรี ถงึบ้านนายไพศาล 

 บุญทด ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านนายสมพงษ์ 
 จนัทะบุรี ถงึบ้านนายไพศาล  บุญทด ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๑๔ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านนายสุดตา
  สายโท ถงึบ้านนางสังวรณ์  พระสุ

รัตน์ ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านนายสุดตา  
สายโท ถงึบ้านนางสังวรณ์  พระสุรัตน์ ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

515 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนจาก อบต.โนนโพธิ ์
 ไปถงึนานายวิชัย  ศรีวะรมย ์ต.โนน

โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 1 ถนนจาก อบต.โนนโพธิ ์ ไปถงึ
นานายวิชัย  ศรีวะรมย ์ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

516 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนบ้านนางหนู  จารุ
วงษ์ - บ้านายกมล มรกตเขยีว ต.โนน

โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านนางหนู  จารุวงษ์ - 
บ้านายกมล มรกตเขยีว ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๑๗ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนจากบ้านครูเกษ
แกว้  ชัยทอง - บ้านนางอ่อนกาเผือก

 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 ถนนจากบ้านครูเกษแกว้  ชัยทอง - 
บ้านนางอ่อนกาเผือก ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง

 จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

518 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนจากถนนอรุณ
ประเสริฐ ช่วงป้ายกกแดง - ถนน 

สปก.ภูจ าปา ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 ถนนจากถนนอรุณประเสริฐ ช่วงป้ายกก
แดง - ถนน สปก.ภูจ าปา ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

519 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนจากบ้านนาย
ทวีศักด์ิ  แสนชัย ไปถงึ ถนน สปก.นา

ห้วยยาง ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 ถนนจากบ้านนายทวีศักด์ิ  แสนชัย ไป
ถงึ ถนน สปก.นาห้วยยาง ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๒๐ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนจากบ้านนายวิเชียร
 ทัศบุตร ถงึถนน สปก. ป้ายกกแดง ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 ถนนจากบ้านนายวิเชียร ทัศบุตร ถงึ
ถนน สปก. ป้ายกกแดง ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

521 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนจากโบสถ์
คริสตจกัร ถงึบ้านนายอุบล  สนใจ ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนจากโบสถค์ริสตจกัร 
ถงึบ้านนายอุบล  สนใจ ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

522 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนจากบ้านนายสบาย
 มารักษ์ ถงึบ้านนางบุญโฮม  ไหว้ครู 

ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนจากบ้านนายสบาย 
มารักษ์ ถงึบ้านนางบุญโฮม  ไหว้ครู ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๒๓ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนจากบ้านนางค าป่น
  มีธรรม ถงึบ้านนายไพบูลย ์ คงไชย 

ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนจากบ้านนางค าป่น  
มีธรรม ถงึบ้านนายไพบูลย ์ คงไชย ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

524 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านนางนวล  
คงไชย - ไปสะพานขา้มห้วยปลาแดก 

ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านนางนวล  คงไชย -
 ไปสะพานขา้มห้วยปลาแดก ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

525 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 ถนน สายบ้านนาง
พรพรรณ ไปบ้านนายน า  พรมมินทร์ 

ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 3 ถนน สายบ้านนางพรพรรณ ไป
บ้านนายน า  พรมมินทร์ ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๒๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนสายวัดโนนโพธิ ์ไป
ห้วยจนัมืด ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 ถนนสายวัดโนนโพธิ ์ไปห้วยจนัมืด ต.
โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

527 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนสายส่ีแยกนาง
บ าเพ็ญ  ไปนานางล าใย ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 ถนนสายส่ีแยกนางบ าเพ็ญ  ไปนานาง
ล าใย ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

528 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนสายนายสนธยา 
แพงมี ไปฝายห้วยโพธิ ์ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 ถนนสายนายสนธยา แพงมี ไปฝายห้วย
โพธิ ์ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๒๙ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 ถนนสายร้านอาหาร
น้องนาง- ถงึคลองส่งน้ า ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 ถนนสายร้านอาหารน้องนาง- ถงึคลอง
ส่งน้ า ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

530 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 ถนน เส้นปั้มช้าง - ถงึ
ถนน สปก. ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 ถนน เส้นปั้มช้าง - ถงึถนน สปก. ต.โนน
โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

531 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 ถนนสายบ้านโพธิศิ์ลา 
หมู่ 4 ไปทุ่งนาหนองเด่ิน ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 ถนนสายบ้านโพธิศิ์ลา หมู่ 4 ไปทุ่งนา
หนองเด่ิน ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๓๒ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 ถนนสายปั้มช้าง  ถงึ
หนองป่าช้า ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญสาธารณประโยชน์

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 ถนนสายปั้มช้าง  ถงึหนองป่าช้า ต.โนน
โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

สาธารณประโยชน์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

533 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 สายจากถนนอรุณ
ประเสริฐ - ถงึแยกวัดบ้านนาหว้า ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
 สายจากถนนอรุณประเสริฐ - ถงึแยกวัด
บ้านนาหว้า ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

534 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 สายจากที่นานายจรรยา
 ทัศบุตร ถงึที่นานายบุษศรี  แกน่สาร

 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
 สายจากที่นานายจรรยา ทัศบุตร ถงึที่
นานายบุษศรี  แกน่สาร ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๓๕ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายอ าคา 
สมวงศ์ ถงึที่นายส าราญ โคตรอาษา 

ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
 สายจากบ้านนายอ าคา สมวงศ์ ถงึที่
นายส าราญ โคตรอาษา ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

536 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 ถนนสายจากส านักงาน
ประมงจงัหวัด  ถงึสะพานขา้มคลอง

ชลประทาน ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
 ถนนสายจากส านักงานประมงจงัหวัด  
ถงึสะพานขา้มคลองชลประทาน ต.โนน

โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

537 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 ถนนสายจากบ้านนาย
ลองชัย ประธาน ถงึสะพานขา้มคลอง

ส่งน้ าชลประทาน ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
 ถนนสายจากบ้านนายลองชัย ประธาน 
ถงึสะพานขา้มคลองส่งน้ าชลประทาน ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๓๘ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนสายบ้านนาง
มลิวรรณ ถงึวัดป่ากา้วหน้า ต.โนนโพธิ์

 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
 ถนนสายบ้านนางมลิวรรณ ถงึวัดป่า
กา้วหน้า ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิด
ความพึง
พอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

539 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 สายแยกบ้านผู้ใหญ่วิชัย
 แซ่พัว ไปบ้านนางค าดี สองศรี ต.โนน

โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
 สายแยกบ้านผู้ใหญ่วิชัย แซ่พัว ไปบ้าน
นางค าดี สองศรี ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

540 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนสายโรง'เรียน
กา้วหน้าค างูเหลือม ถงึอ่างห้วยโพธิ ์ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
 ถนนสายโรงเรียนกา้วหน้าค างูเหลือม 
ถงึอ่างห้วยโพธิ ์ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๔๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6ถนนสายดอนปู่ตา  ไป
ป่าชุมชน ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
ถนนสายดอนปู่ตา  ไปป่าชุมชน ต.โนน
โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิด
ความพึง
พอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

542 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนสายบ้านนางมลิ
วัลย ์ บุญมาก  ไปอ่างห้วยโพธิ ์ต.โนน

โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
 ถนนสายบ้านนางมลิวัลย ์ บุญมาก  ไป
อ่างห้วยโพธิ ์ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

543 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนสายจากบ้านนาย
บุญมี  เสาค า  ไปสวนผู้ว่าสง่า ต.โนน

โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
 ถนนสายจากบ้านนายบุญมี  เสาค า  ไป
สวนผู้ว่าสง่า ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๔๔ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านดงสวาง 
ไปบ้านดอนดู่ ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
 ถนนสายบ้านดงสวาง ไปบ้านดอนดู่ ต.
โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

545 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านนายฮอง 
จงรักกลาง ไปกดุน้ ามอก ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
 ถนนสายบ้านนายฮอง จงรักกลาง ไป
กดุน้ ามอก ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

546 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 ถนนสายขา้งคลองส่ง
น้ าจากนายประเสน พสุรัตน์  ไปนา

นายวันทอง ไหว้ครู ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง
 จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
 ถนนสายขา้งคลองส่งน้ าจากนายประ
เสน พสุรัตน์  ไปนานายวันทอง ไหว้ครู 

ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๔๗ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 ถนนสายจากบ้าน
สังวรณ์  บุญภาย ไปนานางสอน  เห็ม

จนัทร์ ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
 ถนนสายจากบ้านสังวรณ์  บุญภาย ไป
นานางสอน  เห็มจนัทร์ ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

548 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายจากบ้านนาย
ค าไฟ ลุสมบัติ ยาวไปถงึคลอง

ชลประทาน ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
 ถนนสายจากบ้านนายค าไฟ ลุสมบัติ 
ยาวไปถงึคลองชลประทาน ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

549 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายบ้านนางสมศรี
 จนัศรี ถงึส่ีแยกนานางตุ่น สีหาขนัธ์ 

ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
 ถนนสายบ้านนางสมศรี จนัศรี ถงึส่ีแยก
นานางตุ่น สีหาขนัธ์ ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง 

จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๕๐ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสสายจาก
ถนนลาดยางทางไปบ้านค างูเหลือม 

ไปจนถงึสามแยกสวนยาง นายสุนทร  
ไชยศรี ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
 ถนนสสายจากถนนลาดยางทางไปบ้าน
ค างูเหลือม ไปจนถงึสามแยกสวนยาง 

นายสุนทร  ไชยศรี ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

551 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายจากบ้านนาง
ศศิธร สุวรรณสาร ไปจนถงึนานางนิยม

 สุวรรณสาร ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
 ถนนสายจากบ้านนางศศิธร สุวรรณสาร 
ไปจนถงึนานางนิยม สุวรรณสาร ต.โนน

โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

552 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายจากสะพาน
คลองชลประทาน บ้านนายพิบูลย ์ค า

พันธ์ ไปจนถงึเส้น สปก.สายไปภูจ าปา
 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 8 ถนนสายจากสะพานคลอง
ชลประทาน บ้านนายพิบูลย ์ค าพันธ์ ไป

จนถงึเส้น สปก.สายไปภูจ าปา ต.โนนโพธิ์
 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๕๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายสายฃมแยกส
วนปาล์มนายประเสริฐ เสนสาร ไป

จนถงึสามแยกนานายดวงจนัทร์ ต.
โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 8 ถนนสายสายฃมแยกสวนปาล์ม
นายประเสริฐ เสนสาร ไปจนถงึสามแยก

นานายดวงจนัทร์ ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

554 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายจาก
ถนนลาดยาง ไปบ้านนางแสงจนัทร มุ

ระศรี ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 8 ถนนสายจากถนนลาดยาง ไป
บ้านนางแสงจนัทร มุระศรี ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

555 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายตามคลอง
ชลประทาน ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 8 ถนนสายตามคลองชลประทาน 
ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๕๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายบ้านโนนโพธิ ์
หมู่ 9 ไปบ้านนาห้วยยาง  หมู่ 1 ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 ถนนสายบ้านโนนโพธิ ์หมู่ 9 ไปบ้านนา
ห้วยยาง  หมู่ 1 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

557 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 จากถนนอรุณประเสริฐ
 - ไปร้านอาหารปลาเผา ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 จากถนนอรุณประเสริฐ - ไปร้านอาหาร
ปลาเผา ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

558 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายแยกสนาม
ฟุตบอล  ไปนานายอาภรณ์  โมทอง 

ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 ถนนสายแยกสนามฟุตบอล  ไปนานาย
อาภรณ์  โมทอง ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๕๙ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายแยกบ้านนาง
ลา  โฉมเฉลา  ไปถงึคลองส่งน้ าสาย

บ้านสองคอน ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 ถนนสายแยกบ้านนางลา  โฉมเฉลา  ไป
ถงึคลองส่งน้ าสายบ้านสองคอน ต.โนน

โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

560 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนจากสะพานขา้ม
คลองส่งน้ า  ไปถนนอรุณประเสริฐ ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 ถนนจากสะพานขา้มคลองส่งน้ า  ไป
ถนนอรุณประเสริฐ ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง 

จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

561 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนจากสะพานขา้ม
คลองส่งน้ า  ไปนานายเจริญ  โฉมร าย์

 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 ถนนจากสะพานขา้มคลองส่งน้ า  ไปนา
นายเจริญ  โฉมร าย ์ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง 

จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๖๒ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนจากลีลาวดี รีสอร์ท
 ไปบ้านนางไอริน  สมชม ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 ถนนจากลีลาวดี รีสอร์ท ไปบ้านนางไอ
ริน  สมชม ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

563 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายแยกสวน
ปาล์ม ไปบ้านนายประวิทย ์ต.โนนโพธิ์

 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 ถนนสายแยกสวนปาล์ม ไปบ้านนาย
ประวิทย ์ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

564 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านนางนง
นุช เชื่อมสายดงมัน ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 ถนนสายบ้านนางนงนุช เชื่อมสายดง
มัน ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๖๕ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านนาย
วิจติร - ถงึหอประปา ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 ถนนสายบ้านนายวิจติร - ถงึหอ
ประปา ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

566 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายแยกบ้านนาย
เทิดชัย เชื่อมสายบ้านนางนงนุช ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 ถนนสายแยกบ้านนายเทิดชัย เชื่อม
สายบ้านนางนงนุช ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง 

จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

567 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายหอประปา 
ไปถงึหน้าวัดป่า ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 10 ถนนสายหอประปา ไปถงึหน้า
วัดป่า ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๖๘ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายหน้าวัดป่า ไป
เชื่อมสายดอนปู่ตา ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง

 จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 10 ถนนสายหน้าวัดป่า ไปเชื่อม
สายดอนปู่ตา ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

569 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายดอนปู่ตา  
เชื่อมสายภูจ าปา ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง 

จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 10 ถนนสายดอนปู่ตา  เชื่อมสาย
ภูจ าปา ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

570 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านนาย
อาคม  เชื่อมสายภูจ าปา ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านนายอาคม  
เชื่อมสายภูจ าปา ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๗๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านค า
ปลาฝา ไปโรงเรียนกา้วหน้า ต.โนน

โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านค าปลาฝา ไป
โรงเรียนกา้วหน้า ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

572 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายแยกสายดง
มัน  เชื่อมบ้านห้วร่องค า ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 ถนนสายแยกสายดงมัน  เชื่อมบ้าน
ห้วร่องค า ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

573 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 ถนนท้ายหมู่บ้าน หมู่ 
11 ไป หมู่ 5 บ้านนาหว้า ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 ถนนท้ายหมู่บ้าน หมู่ 11 ไป หมู่ 5 
บ้านนาหว้า ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๗๔ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 ถนนสายจากเฮือนสุข 
 ไปคลองชลประทาน ต.โนนโพธิ ์อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 ถนนสายจากเฮือนสุข  ไปคลอง
ชลประทาน ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

575 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 ถนนสาย ตามคลอง
ชลประทาน ไปถงึขนส่งจงัหวัด ต.โนน

โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 ถนนสาย ตามคลองชลประทาน ไป
ถงึขนส่งจงัหวัด ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

576 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 จากถนนอรุประเสริฐ 
ขนส่งอ านาจเจริญ ไปตามคลอง

ชลประทาน ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 จากถนนอรุประเสริฐ ขนส่ง
อ านาจเจริญ ไปตามคลองชลประทาน ต.

โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชา
มีถนน

มาตรฐาน
ในการ
เดินทาง

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๗๗ โครงการขดุลอกหนองมรกรต หมู่ 1 
ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เป็นการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ า

และระบบ

ชลประทาน เพื่อ

สร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุน

ภาคการผลิตและ

บริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐาน

ราก

ขดุลอกหนองมรกรต หมู่ 1 ต.โนนโพธิ ์อ.
เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

578 โครงการขดุลอกหนองโสกดินแดง หมู่
 1 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เป็นการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ า

และระบบ

ชลประทาน เพื่อ

สร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุน

ภาคการผลิตและ

บริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐาน

ราก

ขดุลอกหนองโสกดินแดง หมู่ 1 ต.โนน
โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

579 โครงการขดุลอก หนองโสกสะเดา หมู่
 2 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เป็นการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ า

และระบบ

ชลประทาน เพื่อ

สร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุน

ภาคการผลิตและ

บริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐาน

ราก

โครงการขดุลอก หนองโสกสะเดา หมู่ 2
 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๘๐ โครงการขดุลอกห้วยร่องนาโฮง หมู่ 3
 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เป็นการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ า

และระบบ

ชลประทาน เพื่อ

สร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุน

ภาคการผลิตและ

บริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐาน

ราก

โครงการขดุลอกห้วยร่องนาโฮง หมู่ 3 ต.
โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

581 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขา้มห้วยจนัมืด หมู่ 3 ต.โนนโพธิ์
 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขา้มห้วยจนัมืด หมู่ 3 ต.โนนโพธิ ์อ.
เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ประชาชน
เดิน
ทางได้
สะดวก

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

582 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าลัน ห้วยร่อง
นาโฮง หมู่ 3 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

เป็นการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ า

และระบบ

ชลประทาน เพื่อ

สร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุน

ภาคการผลิตและ

บริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐาน

ราก

โครงการกอ่สร้างฝายน้ าลัน ห้วยร่องนา
โฮง หมู่ 3 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๘๓ โครงการขดุลอกห้วยวังหลวง หมู่ 4 ต.
โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เป็นการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ า

และระบบ

ชลประทาน เพื่อ

สร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุน

ภาคการผลิตและ

บริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐาน

ราก

โครงการขดุลอกห้วยวังหลวง หมู่ 4 ต.
โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

584 โครงการขดุลอกห้วยวังแสง หมู่ 4 ต.
โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เป็นการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ า

และระบบ

ชลประทาน เพื่อ

สร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุน

ภาคการผลิตและ

บริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐาน

ราก

โครงการขดุลอกห้วยวังแสง หมู่ 4 ต.โนน
โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

585 โครงการขดุลอกหนองอิด่อม หมู่ 8 ต.
โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เป็นการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ า

และระบบ

ชลประทาน เพื่อ

สร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุน

ภาคการผลิตและ

บริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐาน

ราก

ขดุลอกหนองอิด่อม หมู่ 8 ต.โนนโพธิ ์อ.
เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๘๖ โครงการขดุลอกหนองหินลับมีด หมู่ 
10 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เป็นการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ า

และระบบ

ชลประทาน เพื่อ

สร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุน

ภาคการผลิตและ

บริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐาน

ราก

ขดุลอกหนองหินลับมีด หมู่ 10 ต.โนน
โพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

587 โครงการขดุลอกห้วยมะขา่ หมู่ 10 ต.
โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เป็นการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ า

และระบบ

ชลประทาน เพื่อ

สร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุน

ภาคการผลิตและ

บริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐาน

ราก

ขดุลอกห้วยมะขา่ หมู่ 10 ต.โนนโพธิ ์อ.
เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

588 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขา้มห้วยโพธิ ์หมู่ 11 ต.โนนโพธิ์
 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ประชาชนมีถนน

ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว 

ลดต้นทุนและ

ระยะเวลาการ

ขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขา้ม
ห้วยโพธิ ์หมู่ 11 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
เดินทางได้
สะดวก

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๘๙ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุ

ที่ 1 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุที่ 1 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,001 500,002 500,003 500,004 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

590 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุ

ที่ 2 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุที่ 2 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,001 500,002 500,003 500,004 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

591 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุ

ที่ 3 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุที่ 3 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,001 500,002 500,003 500,004 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๙๒ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุ

ที่ 4 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุที่ 4 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,001 500,002 500,003 500,004 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

593 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุ

ที่ 5 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุที่ 5 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

594 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุ

ที่ 6 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุที่ 6 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๙๕ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุ

ที่ 7 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุที่ 7 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

596 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุ

ที่ 8 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1 จดุที่ 8 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

597 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุ

ที่ 1 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุที่ 1 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๕๙๘ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุ

ที่ 2 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุที่ 2 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

599 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุ

ที่ 3 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุที่ 3 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

600 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุ

ที่ 4 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุที่ 4 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๐๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุ

ที่ 5 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุที่ 5 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

602 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุ

ที่ 6 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 จดุที่ 6 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

603 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 5 จดุ

ที่ 1 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 5 จดุที่ 1 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๐๔ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 7 จดุ

ที่ 1 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 7 จดุที่ 1 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

605 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 7 จดุ

ที่ 2 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 7 จดุที่ 2 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

606 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 8 จดุ

ที่ 1 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 8 จดุที่ 1 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,001 500,002 500,003 500,004 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๐๗ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 8 จดุ

ที่ 2 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 8 จดุที่ 2 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

608 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 8 จดุ

ที่ 3 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 8 จดุที่ 3 ต.โนนโพธิ ์

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

609 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 

จดุที่ 1 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 จดุที่ 1 ต.โนนโพธิ์

 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๑๐ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 

จดุที่ 2 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ 
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 จดุที่ 2 ต.โนนโพธิ์

 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

611 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 

จดุที่ 3 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

612 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 

จดุที่ 4 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๑๓ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 

จดุที่ 5 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

614 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 

จดุที่ 6 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

615 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 

จดุที่ 7 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๑๖ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 

จดุที่ 8 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

617 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 

จดุที่ 9 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการกระจายน้ า
ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึน้ 
แกไ้ขปัญหาน้ าอุปโภคบริโภคของ

ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

618 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกจิ กระจายน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 11 

จดุที่ 10 ต.โนนโพธิ ์อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ

เพื่อให้ชุมชนมี
ระบบการ
กระจายน้ า

ครอบคลุม
พื้นที่ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึน้ แกไ้ข
ปัญหาน้ า

อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความ
เป็นอยูดี่ขึน้

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการกระจายน้ า
ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึน้ 
แกไ้ขปัญหาน้ าอุปโภคบริโภคของ

ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้
ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

เพื่อให้
ชุมชน
มีระบบ

การ
กระจาย
น้ า
ครอบคลุม
พื้น

ที่ทางการ
เกษตร
เพิ่มขึน้ 
แกไ้ข
ปัญหาน้ า
อุปโภค

บริโภค
ของ
ประชาชน

กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๑๙ โครงการก่อสร้างแอสฟลัติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านสามารถ
ใช้การได้ดี

โครงการก่อสร้างแอสฟลัติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน หมูที่ ๑ -๑๑

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐
 เกิดความ
พึงพอใจ

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง

ได้สะดวก

กองช่าง

๖๒๐ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสปก เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสปก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ไปจุดนานางส าลี ไชยบุตร เดินทางได้ ไปจุดนานางส าลี ไชยบุตร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก
621 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง

จากบ้านนางอุลัย เทวีพันธ์ไปนานายราชัญ ไฟฟ้า จากบ้านนางอุลัย เทวีพันธ์ไปนานายราชัญ ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง
ครองศิลป์ ใช้อย่างทั่วถึง ครองศิลป์ เพิ่มขึ้น

๖๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
จากถนน สปก. ไปนานงส าลี ไชยบุตร ไฟฟ้า จากถนน สปก. ไปนานงส าลี ไชยบุตร ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง

ใช้อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
จากถนน สปก.ไปนารางวาสนา ปัญญาวงค์ ไฟฟ้า จากถนน สปก.ไปนารางวาสนา ปัญญาวงค์ ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง

ใช้อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้น
๖๒๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง

จากร้านน้องนาง ไปบ้านนายพันลุน ไฟฟ้า จากร้านน้องนาง ไปบ้านนายพันลุน ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง
ไชยบุตรและนางหนุ้น ใช้อย่างทั่วถึง ไชยบุตรและนางหนุ้น เพิ่มขึ้น

๖๒๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
บ้านนายเจริญ ฏฉมรัมธ์ ถึงบ้าน ไฟฟ้า บ้านนายเจริญ ฏฉมรัมธ์ ถึงบ้าน ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง
นายดงกฤต หุนแพง ใช้อย่างทั่วถึง นายดงกฤต หุนแพง เพิ่มขึ้น

๖๒๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
นางลา โฉมเฉลาถึงนานางล าดวน คงไชย เดินทางได้ นางลา โฉมเฉลาถึงนานางล าดวน คงไชย ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก
๖๒๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจาก เพื่อให้สามารถ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจาก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

สะพานข้ามคลองส่งน้ า ไปนานายเจริญ เดินทางได้ สะพานข้ามคลองส่งน้ า ไปนานายเจริญ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
โฉมเฉลา สะดวก โฉมเฉลา พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
นางลา โฉมเฉลา ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดินทางได้ นางลา โฉมเฉลา ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก
๖๒๙ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เส้นบ้านนางสงวน ขันธุปัตย์ เดินทางได้ เส้นบ้านนางสงวน ขันธุปัตย์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะดวก ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พึงพอใจ สะดวก

๖๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกิดความ กองช่าง
สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน มีความ สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ มีความ่ปลอด ปลอดภัย
หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ปลอดภัย ภัยเพิ่มขึ้น ในชีวิต

และทรัพยสิ์น

๖๓๑ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม เพื่อ ก่อสร้างศาลาประชาคม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ ๘ อ านวยความ หมู่ที่ ๘ ของประชาชน ได้รับความ

สะดวก ที่ใช้บริการ สะดวก
ให้ประชาชน ได้รับความสะดวก

๖๓๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้มี  - จากบ้านนายสนธยา แพงมี ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ไปห้วยสามขา ไฟฟ้า ไปฝายห้วยโพธิ์ มีไฟฟ้า ใช้อย่าง
ใช้อย่างทั่วถึง ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง

๖๓๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูก จากถนน เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูก จากถนน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ลาดยางซอยบ้านนาจ ารัส มิ่งขวัญ เดินทางได้ ลาดยางซอยบ้านนาจ ารัส มิ่งขวัญ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก
๖๓๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูก จากถนน เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูก จากถนน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

ลาดยางถึงบ้านแม่สมพงษ์ ไชยศรี เดินทางได้ ลาดยางถึงบ้านแม่สมพงษ์ ไชยศรี ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
(ค านกกก) สะดวก (ค านกกก) พึงพอใจ สะดวก

๖๓๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนน เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ลาดยางเส้นดงมัน บ้านดาบเทิด เดินทางได้ ลาดยางเส้นดงมัน บ้านดาบเทิด ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ถึงบ้านนางจ าปา หมู่ที่ ๑๐ สะดวก ถึงบ้านนางจ าปา หมู่ที่ ๑๐ พึงพอใจ สะดวก

๖๓๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงมัน เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงมัน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ไปห้วยยาง  หมู่ที่ ๑๐ เดินทางได้ ไปห้วยยาง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก
๖๓๗ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

เส้น วัดป่าค างูเหลือม  หมู่ที่ ๑๐ เดินทางได้ เส้น วัดป่าค างูเหลือม ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สะดวก พึงพอใจ สะดวก

๖๓๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
บ้านนายสมพร ไชยศรี ไปภูจ าปา เดินทางได้ บ้านนายสมพร ไชยศรี ไปภูจ าปา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
(โสกช้าง) หมูที่ ๑๐ สะดวก (โสกช้าง) พึงพอใจ สะดวก

๖๓๙ โครงการก่อสร้างสปริงเวย์ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างสปริงเวย์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
จุดบ้านนายอาคม กินาวงศ์ หมูที่ ๑๐ เดินทางได้ จุดบ้านนายอาคม กินาวงศ์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก

๖๔๐ โครงการก่อสร้างสปริงเวย์ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างสปริงเวย์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
จุดบ้านนายสมชัย คูณสว่าง เดินทางได้ จุดบ้านนายสมชัย คูณสว่าง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สมพร พรมพา  หมูที่ ๑๐ สะดวก สมพร พรมพา พึงพอใจ สะดวก

๖๔๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้มี โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
บ้านมางอัมรา  ถึงบ้านนางวนิดา ไฟฟ้า บ้านมางอัมรา  ถึงบ้านนางวนิดา ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง
หมูที่ ๑๐ ใช้อย่างทั่วถึง หมูที่ ๑๐ เพิ่มขึ้น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๔๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เส้นนายเทียม  ไห้วครู ถึงบ้านนางอัมพร เดินทางได้ เส้นนายเทียม  ไห้วครู ถึงบ้านนางอัมพร ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
บุญฤทธิ์เดช สะดวก บุญฤทธิ์เดช พึงพอใจ สะดวก

๖๔๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
จากบ้านนางอาวร พสุรัตน์ ถึง เดินทางได้ จากบ้านนางอาวร พสุรัตน์ ถึง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
นานายจิระประสิทธิ์ พิสุทธิ์ สะดวก นานายจิระประสิทธิ์ พิสุทธิ์ พึงพอใจ สะดวก
หมูที่ ๑ หมูที่ ๑

๖๔๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
จากบ้านนางพิศมัย วงค์เจริญ เดินทางได้ จากบ้านนางพิศมัย วงค์เจริญ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ถึงบ้านนางประสิต งามแสง สะดวก ถึงบ้านนางประสิต งามแสง พึงพอใจ สะดวก

๖๔๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
จากหนองโสกดินแดง ถึง คลองชลประทาน เดินทางได้ จากหนองโสกดินแดง ถึง คลองชลประทาน ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๔๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ประชาชน กองช่าง
จากบ้านนายไฟศาล บุญทด ถึงหอถังประปา เดินทางได้ จากบ้านนายไฟศาล บุญทด ถึงหอถังประปา มีน้ าใช้เพิม่ขึน้ มีน้ าใช้
หมู่ที่ 1 สะดวก หมู่ที่ 1 เพียงพอ

๖๔๗ โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า พร้อมวางท่อ เพื่อไม่ให้เกิด ขุดลอกร่องระบายน้ า พร้อมวางท่อ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ แก้ปัญหา กองช่าง
ระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 2 น้ าท่วมขัง ระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 2 สามารถ น้ าท่วมขัง

ระบายน้ า
ได้ดี

๖๔๘ โครงการวางท่อระบายน้ า เพื่อไม่ให้เกิด ขุดลอกรางระบายน้ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ แก้ปัญหา กองช่าง
ตามแยกในหมู่บ้าน หมูที่ ๒ น้ าท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน สามารถ น้ าท่วมขัง

ระบายน้ า
ได้ดี

๖๔๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
จากแยก ถนน สปก.ป้ายกกแดง เดินทางได้ จากแยก ถนน สปก.ป้ายกกแดง ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ สะดวก ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ พึงพอใจ สะดวก

๖๕๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน เพื่อให้สามารถ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

อรุณประเสริฐ ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ เดินทางได้ อรุณประเสริฐ ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สะดวก พึงพอใจ สะดวก

๖๕๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
จากขนส่งถึงนานายผิน มีทรัพย์ มีไฟฟ้าใช้อย่าง จากขนส่งถึงนานายผิน มีทรัพย์ ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง
ตามคลองชลประทาน หมูที่ ๒ ทั่วถึง ตามคลองชลประทาน หมูที่ ๒ เพิ่มขึ้น

๖๕๒ โครงการก่อสร้างถนนคันดิน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนนคันดิน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
จากนานายพิพร ไชยศรี ถึงนา เดินทางได้ จากนานายพิพร ไชยศรี ถึงนา ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
นายประพล  มารักษ์ สะดวก นายประพล  มารักษ์ พึงพอใจ สะดวก

๖๕๓ โครงการขยายเหขตไฟฟ้า เพื่อให้มี โครงการขยายเหขตไฟฟ้า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
เพื่อการเกษตร จากป้ายกกแดง ไฟฟ้า เพื่อการเกษตร จากป้ายกกแดง ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ทั่วถึง
ถึงถนน สปก ภูจ าปา ใช้อย่างทั่วถึง ถึงถนน สปก ภูจ าปา เพิ่มขึ้น

๖๕๔ โครงการวางท่อระบายน้ า ขนาด เพื่อไม่ให้เกิด วางท่อระบายน้ า ขนาด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ แก้ปัญหา กองช่าง
๓๐x๑๐๐ พร้อมถมดินที่สาธารณะหมู่ที่ ๙ น้ าท่วมขัง ๓๐x๑๐๐ พร้อมถมดินที่สาธารณะหมู่ที่ ๙ สามารถ น้ าท่วมขัง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบายน้ า
ได้ดี

๖๕๕ โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
สายบ้านนายยุทธ์ ไปบ้านนายจ านงค์ เดินทางได้ สายบ้านนายยุทธ์ ไปบ้านนายจ านงค์ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
สวาสุด หมู่ที่ ๒ สะดวก สวาสุด หมู่ที่ ๒ พึงพอใจ สะดวก

๖๕๖ โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ภายใน เพื่อให้สามารถ ซ่อมสร้างถนน คสล. ภายใน ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
หมุ่บ้าน สายบ้านช่างปุ๊ก ไปบ้าน เดินทางได้ หมุ่บ้าน สายบ้านช่างปุ๊ก ไปบ้าน ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
นางประมวล สายสมุทร  หมู่ที่ ๘ สะดวก นางประมวล สายสมุทร  หมุ่ ๘ พึงพอใจ สะดวก

๖๕๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
นายทวีศักด์ิ แสนชัย ไปห้วยยาง หมู่ที่ ๒ เดินทางได้ นายทวีศักด์ิ แสนชัย ไปห้วยยาง หมู่ที่ ๒ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก

๗๕๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล.สายถนน ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
อรุณประเสริฐไปคลองชลประทาน เดินทางได้ อรุณประเสริฐไปคลองชลประทาน ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
หมุที่ ๒ สะดวก หมุที่ ๒ พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๕๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
นายสมนึก เลียบลองไปบ้านนายเจริญ เดินทางได้ นายสมนึก เลียบลองไปบ้านนายเจริญ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
โฉมรัมย์ หมู่ที่ ๓ สะดวก โฉมรัมย์ หมู่ที่ ๓ พึงพอใจ สะดวก

๖๖๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
นางส าราญ นนทลุน  ต่อ ศพด. เดินทางได้ นางส าราญ นนทลุน  ต่อ ศพด. ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
หมุที่ 8 สะดวก หมุที่ 8 พึงพอใจ สะดวก

๖๖๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ลาดยาง ไป อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์ ม. ๘ เดินทางได้ ลาดยาง ไป อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์ ม. ๘ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก

๖๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
นายทวี ไชยบุตร ไปบ้านนายมนูญ ปัญญาไส เดินทางได้ นายทวี ไชยบุตร ไปบ้านนายมนูญ ปัญญาไส ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้

สะดวก พึงพอใจ สะดวก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๖๖๓ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
 บริเวณศาลานาบุญเมรุ บ้านโพธิ์ศิลา สวดกให้ประชาชน  บริเวณศาลานาบุญเมรุ บ้านโพธิ์ศิลา ของผู้ใช้ถนน ได้รับความ
หมู่ที่ ๔,๘,๑๑ หมู่ที่ ๔,๘,๑๑ พึงพอใจ สะดวก

664 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟ้า กองช่าง
บ้านนายสุนทร ไปบ้านนางฉวี ไฟฟ้า บ้านนายสุนทร ไปบ้านนางฉวี มีไฟฟ้า ใช้อย่าง

ใช้อย่างทั่วถึง ใช้เพิ่มขึ้น ทั่วถึง



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดต้ังศูนย์ผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน หมู่ที่ 1 -11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ส านักปลัด

สินค้า OTOP จุดจ าหน่าย จ าหน่ายสินค้า สินค้า OTOP

สินค้า มีสถานที่

วางจ าหน่าย

2 โครงการอบรมท าน้ ายา เพื่อลดรายจ่าย หมู่ที่ 1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือน สามารถ ส านักปลัด

ท าความสะอาดในครัวเรือน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ที่น ามาปฏิบัติ ลดรายจ่าย

ในครัวเรือน

3 โครงการเรียนรู้การฝึกท าขนมไทยพืน้บ้าน เพื่อลดรายจ่าย หมู่ที่ 1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือน สามารถ ส านักปลัด

 เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ที่น ามาปฏิบัติ ลดรายจ่าย

 ในครัวเรือน

รวม          โครงการ 3 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     

          แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล

          ยุทธศาสตร์การ  การพัฒนาเศรษฐกิจ 



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุงานประเพณี เพื่อสืบสานประ ประเพณี 600,000 600,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ มกีารสืบสาน กองการศึกษา
(ฮีตสิบสองครองสิบส่ี) เพณีอนัดีงาน ฮีตสิบสอง ความพงึพอใจ ประเพณี

ใหค้งอยู่ ม. 1-11 ของประชาชน อนัดีงาม
ที่ร่วมงาน

2 โครงการงานประเพณีปใีหม่ เพื่อสืบสานประ ประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ มกีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี งานปใีหม่ พงึพอใจ ประเพณี

ม. 1-11 ของประชขาชน อนัดีงาม
ที่ร่วมงาน

3 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานประ ประเพณี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความ มกีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี ลอยกระทง พงึพอใจ ประเพณี

ม. 1-11 ของประชขาชน อนัดีงาม
ที่ร่วมงาน

4 โครงการประเพณีบญุเบกิบา้น เพื่อสืบสานประ ประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ มกีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี บญุเบกิบา้น  พงึพอใจ ประเพณี

ม. 1-11 ของประชขาชน อนัดีงาม
ที่ร่วมงาน

          แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมอืงนา่อยู่
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดพฒันาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและภมูปิญํญาทอ้งถิ่น



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมอืงนา่อยู่
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดพฒันาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและภมูปิญํญาทอ้งถิ่น

5 โครงการประเพณีรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ เพื่อใหต้ระหนกั สืบสาน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความ มกีารสืบสาน กองการศึกษา
ถึงความคัญของ งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณี

ผู้สูงอายุ รดน้ าด าหวั ของประชขาชน อนัดีงาม
และแสดง ม.1-11 ที่ร่วมงาน

ความเรารพรัก

6 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการ เพื่อเปน็การอนรัุกษ์ อบรมส่งเสริม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ มกีารสืบสาน กองการศึกษา

เรียนรู้สู่ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ภมูปิญัญา เรียนรู้ถึงวฒันธรรม พงึพอใจ ภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่น ม. 1-11 ของประชขาชน ทอ้งถิ่น
ที่ร่วมงาน

7 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อปลูกจิตส านกึ ปลูกฝังคุณธรรม 20,000 20,000 200,000 20,000 20,000 ร้อยละความ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
จริยธรรมเด็กและเยาวชน ใหเ้ด็กและ จริยธรรมเด็ก พงึพอใจ มจีิดส านกึ

เยาวชน และเยาวชน ของประชขาชน ที่ดี
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

8 โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด เพื่อปลูกจิตส านกึ เด็กและเยาวชน 20,000 20,000 200,000 20,000 20,000 ร้อยละความ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมอืงนา่อยู่
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดพฒันาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและภมูปิญํญาทอ้งถิ่น

ใหเ้ด็กและ มจีิตส านกึที่ดี พงึพอใจ มจีิดส านกึ
เยาวชน ม. 1-11 ของประชขาชน ที่ดี

ที่ร่วมงาน
9 โครงการประเพณีบญุผะเวต เพื่อสืบสานประ สืบสาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ ไมม่กีารสืบสาน กองการศึกษา

เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม
อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

10 โครงการประเพณีคลิสมาสต์ เพื่อสืบสานประ สืบสาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ ไมม่กีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม

อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

11 โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เพื่อปลูกจิตส านกึ สืบสาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ ไมม่กีารสืบสาน กองการศึกษา
ใหเ้ด็กและ งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม
เยาวชน อนัดีงาม ของประชขาชน

 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน
12 โครงการประเพณีบญุคูนลาน เพื่อสืบสานประ สืบสาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ ไมม่กีารสืบสาน กองการศึกษา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมอืงนา่อยู่
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดพฒันาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและภมูปิญํญาทอ้งถิ่น

เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม
อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

13 โครงการประเพรณีบญุปั้งไฟ เพื่อสืบสานประ สืบสาน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละความ ไมม่กีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม

อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

14 โครงการประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อสืบสานประ สืบสาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ ใหม้กีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม

อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

15 โครงการอดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อสืบสานประ สืบสาน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละความ ใหม้กีารสืบสาน กองการศึกษา
จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม

อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

16 โครงการอดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อสืบสานประ สืบสาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ ใหม้กีารสืบสาน กองการศึกษา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมอืงนา่อยู่
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดพฒันาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและภมูปิญํญาทอ้งถิ่น

จัดงานบญุประเพณีต่าง ๆ เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม
อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างศูนยอ์ินเตอร์เน็ต เพือ่ให้ประชาชน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนศูนย์ ประชาชน กองการศึกษา
ประจ าหมู่บ้าน มีอินเตอร์เน็ตใช้ อินเตอร์เน็ต มีอินเตอร์เน็ตใช้

สืบค้นข้อมูล สืบค้นข้อมูล
2 โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพือ่ให้เกิดการ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม เกิดการ กองการศึกษา

และวฒันธรรมท้องถิ่น ประเพณีไทย เรียนรู้ถึงวฒันธรรม เรียนรู้ถึงวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น

3 โครงการสนับสนุนกลุ่มกลองยาว เพือ่สนับสนุน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มกลองยาว กลุ่มกลองยาว กองการศึกษา
กลุ่มกลองยาว ให้คงอยู่

ให้คงอยู่
4 โครงการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เพือ่ให้ศานาคงอยู่ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ศาสนาคงอยู่ กองการศึกษา

คู่ประชาชน คู่ประชาชน
5 โครงการติดต้ังระบบจานดาวเทยีมเพื่อการศึกษา เพือ่ให้การเรียนรู้ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนเด็กเพิม่ขึ้น มีศูนยพ์ัฒนา กองการศึกษา

เข้าถึงประชาชน เด็กเล็ก

6 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพือ่ให้ภูมิ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชน กองการศึกษา
ปัญญาท้องถิ่น ได้รับการศึกษา

คงอยู่ เพิม่ขึ้น
7 โครงการสนับสนุนบุญประเพณีท้องถิ่น เพือ่ให้ประเพณี หมู่ที่ ๑ -๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ปัญญาท้องถิ่น กองการศึกษา

ท้องถิ่นได้รับการ คงอยู่
สืบทอด

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด าเนินงาน เพือ่ให้งานสวสัดิการ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณี กองการศึกษา
สวสัดิการในชุมชน ในชุมชนด าเนิน ท้องถิ่นได้รับการ

          แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วฒันธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วฒันธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น

การได้ สืบทอด
9 โครงการอาหารเสริม (นม) เพือ่ส่งเสริมอาหาร อาหารเสริมนมศูนยเ์ด็ก 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ งานสวสัดิการ กองการศึกษา

เสริมนม และโรงเรียนในเขต ผู้ได้รับอาหาร ในชุมชนด าเนิน
ต าบลโนนนโพธิ์ เสริมนม การได้

10 โครงการฝึกอบรมสอนงานฝีมือด้านในตอง เพือ่สร้างอาชีพเสริม หมู่ที่ ๑ -๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม สามารถน า กองการศึกษา
การจดัท าบายศรี และกระทง เพิม่รายได้ โครงการ มาใช้

เป็นอาชีพได้จริง
11 โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพือ่ฝึกทักษะภาษา หมู่ที่ ๑ -๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ได้ฝึกทักษะภาษา กองการศึกษา

อังกฤษเบือ้งต้น
12 โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น เพือ่เพิม่ทักษะในการ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ได้เพิม่ทักษะในการ กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
13 โครงการฝึกอบรมผลิตส่ือการเรียนการสอน เพือ่ให้ศูนยพ์ัฒนาเด็ก ศูนยเ์ด็ก จ านวนผู้เข้าร่วม ศูนยพ์ัฒนาเด็ก กองการศึกษา

เล็กได้มีส่ือการเรียน ในเขตต าบลโนนโพธิ์ เล็กได้มีส่ือการเรียน
การสอนที่เหมาะสม การสอนที่เหมาะสม

14 โครงการหนูน้อยเรีบนรู้สู่โลกกวา้ง เพือ่ให้ได้ศึกษา ศูนยเ์ด็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนเด็กเพิม่ขึ้น มีศูนยพ์ัฒนา กองการศึกษา
เรียนรู้นอกห้องเรียน ในเขตต าบลโนนโพธิ์ เด็กเล็ก
เรียนรู้จากสถานที่จริง

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เพือ่เป็นการสนับสนุน นักเรียนในเขตต าบล 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ได้ศึกษา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษาค่าจดั การเรียนการสอน โนนโพธิ์ เรียนรู้นอกห้องเรียน
การเรียนการสอน (รายหัว) เรียนรู้จากสถานที่จริง

16 โครงการอาหารกลางวนั เพือ่ให้นักเรียน ศูนยเ์ด็กและโรงเรียน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนโรงเรียน มีการสนับสนุน กองการศึกษา
มีอาหารกลางวนั ในเขตต าบลโนนโพธิ์ การเรียนการสอน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วฒันธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น

17 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ให้ตระหนัก ศูนยเ์ด็กในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน นักเรียน กองการศึกษา
ถึงความส าคัญของเด็ก และโรงเรียน นักเรียน มีอาหารกลางวนั

ต าบลโนนโพธิ์
18 โครงการ "กิจกรรมไหวค้รู" เพือ่ให้ตระหนัก ศูนยเ์ด็กในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน มีการตระหนัก กองการศึกษา

ถึงความส าคัญของเด็ก และโรงเรียน นักเรียน ถึงความส าคัญ
ต าบลโนนโพธิ์ ของเด็ก

19 โครงการส่งเสริมการการด าเนินชีวติ เพือ่ส่งเสริมการออม ศูนยเ์ด็กในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน มีการตระหนัก กองการศึกษา
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังแต่วยัเด็ก และโรงเรียน นักเรียน ถึงความส าคัญ
(ออมวนัละนิด) ต าบลโนนโพธิ์ ของเด็ก

20 โครงการเสริมสร้างหนูน้อยเป็นนักอ่าน เพือ่ส่งเสริมเด็กเล็ก ศูนยเ์ด็กในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน เด็กมีนิสัยรักการ กองการศึกษา
รักการอ่านหนังสือ และโรงเรียน นักเรียน ออม

ต าบลโนนโพธิ์
21 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพือ่ส่งเสริมเด็กเล็ก ศูนยเ์ด็กในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน นักเรีนนมีนิสีย กองการศึกษา

นอกห้องเรียน ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และโรงเรียน นักเรียน รักการอ่าน
ต าบลโนนโพธิ์

22 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก ศูนยเ์ด็กในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน นักเรียนมีประสบการณ์ กองการศึกษา
มีความเข้าใจในการ และโรงเรียน ผู้เข้าร่วม การเรียนรู้

ออกเสียง ต าบลโนนโพธิ์ โครงการ นอกห้องเรียน

23 โครงการส่งเสริมศิลปะการเคล่ือนไหว เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ ศูนยเ์ด็กในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน มีเสริมพัฒนาการ กองการศึกษา
ดนตรีพัฒนาสุขภาพร่างกาย เด็กเล็ก และโรงเรียน นักเรียน เด็กเล็ก

ต าบลโนนโพธิ์



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วฒันธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น

24 โครงการเรียนรู้การฝึกท าขนมไทยพืน้บ้าน เพือ่ส่งเสริมความ ศูนยเ์ด็กในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ผู้เข้าร่วมโครงการมี กองการศึกษา
สัมพันธข์องเด็ก และโรงเรียน ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจ
ก่อนวยัเรียน ต าบลโนนโพธิ์ โครงการ เกี่ยวกับ

ประชาธปิไตย
25 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลโนนโพธิ์ เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา

ประชากรในเขต ผู้ด้วยโอกาส ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจ
ต าบลโนนโพธื โครงการ เกี่ยวกับประชาธปิไตย

26 โครงการส่งเสริมสักยภาพกลุ่มสตรี เพือ่ส่งเสริม กลุ่มสตรีในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชน กองการศึกษา
กลุ่มอาชีพ ต าบลโนนโพธิ์ กลุ่มสตรี ต าบลโนนโพธิ์ ผู้เข้าร่วม ใช้เวลาวา่ง

โครงการ ให้เกิดประโยชน์
27 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน เพือ่สนันสนุน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชน กองการศึกษา

กีฬาต้านยาเสพติด ให้ประชาชน ใช้เวลาวา่ง ส านักปลัด
ใช้เวลาวา่ง ให้เกิดประโยชน์

28 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพือ่ให้ศูนย์ ศูนยเ์ด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนศูนย์ ศูนยพ์ัฒนาเด็ก กองการศึกษา
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ พัฒนาเด็ก ในต าบลโนนโพธิ์ สามารถ

สามารถใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์
ได้เต็มที่ ได้เต็มที่

29 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพือ่ให้มีสนามกีฬา หมูที่ ๑ -๑๑ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สามกีฬา มีสนามกีฬา กองการศึกษา
ภายในหมู่บ้าน ในการออก เพิม่ขึ้น ในการออก

ก าลังกาย ก าลังกาย



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วฒันธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น

30 โครงการโนนโพธิ์คัพ เพือ่สนันสนุน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนใช้เวลสวา่ง กองการศึกษา
ให้ประชาชน ให้เกิดประโยชน์
ใช้เวลาวา่ง

ให้เกิดประโยชน์
31 โครงการเยาวชนคนเก่ง เพือ่ส่งเสริม หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เยาวชน กองการศึกษา

สนับสนุน ได้รับการสนับ
เยาวชน สนุน

32 โครงการก่อสร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ให้เด็กเล็ก ศูนยเ์ด็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนยเ์ด็กเพิม่ขึ้น เด็กเล็ก กองการศึกษา
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ก่อนวยัเรียน ขนาดใหญ่ ก่อนวยัเรียน

มีการพัฒนา มีการพัฒนา
อยา่งเหมาะสม อยา่งเหมาะสม

33 โครงการต่อเติมป้อมยามหมู่บ้าน เพือ่เจา้หน้าที่ ป้อมยาม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป้มยาม เพือ่เจา้หน้าที่ กองการศึกษา
หมู่ที่ ๑๐ มีศูนยป์ฏิบัติ หมู่ที่ ๑๐ เพิม่ขึ้น มีศูนยป์ฏิบัติ

34 โครงการแข่งขันกีฬา เพือ่สนับสนุน หมูที่ ๑ -๑๑ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วม มีการ กองการศึกษา
ภายในต าบลโนนโพธิ์ การออกก าลังกาย โครงการ การออกก าลังกาย

และใช้เวลาวา่ง และใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์

35 โครงการก่อสร้างสนาม เพือ่ให้นักเรียน โรงเรียนในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โรงเรียน มีการ กองการศึกษา
กีฬาเอนกประสงค์ ได้ออกก าลังกาย ต าบลโนนโพธิ์ ที่เข้าร่วม การออกก าลังกาย

และใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วฒันธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น

36 โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา เพือ่เพิม่ทักษะ หมูที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม ผู้ตัดสินกีฬา กองการศึกษา
ให้กับผู้ตัดสินกีฬา โครงการ ได้เพิม่ทักษะ

และความรู้
37 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการปฏบิัติธรรมเข้าปริวาสกรรม เพือ่ให้ประเพณี หมู่ที่ ๑ -๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ปัญญาท้องถิ่น กองการศึกษา

ท้องถิ่นได้รับการ คงอยู่
สืบทอด

38 โครงการจดัวนัส าคัญทางศาสนา เพือ่ให้ประเพณี จดังานส าคัญ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของความ มีการรักษา กองการศึกษา
ท้องถิ่นได้รับการ ทางศาสนา พึงพอใจ ประเพณีให้คงอยู่

สืบทอด ต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วม
โครรงการ

39 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลโนนโพธิ์ เพือ่สนับสนุน จดัการแข่งขันกีฬา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของความ ประชาชนออกก าลังกาย กองการศึกษา
ให้ประชาชนออกก าลังกาย ต าบล พึงพอใจ และใช้เวลาวา่ง

และใช้เวลาวา่ง ของผู้เข้าร่วม ให้เกิดประโยชน์
ให้เกิดประโยชน์ โครรงการ

40 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพือ่สร้างความรัก หมู่ที่ ๑ -๑๑ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วม เพือ่สร้างความรัก กองการศึกษา
สามัคคีในครอบครัว โครงการ สามัคคีในครอบครัว

41 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพือ่สร้างความรัก หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม เพือ่สร้างความรัก กองการศึกษา
สามัคคีในครอบครัว โครงการ สามัคคีในครอบครัว

42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ประเพณี เพือ่ให้ประเพณี หมู่ที่ ๑ -๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ปัญญาท้องถิ่น กองการศึกษา
แห่เทียนพรรษา ท้องถิ่นได้รับการ คงอยู่

สืบทอด



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วฒันธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น

43 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในกาจดัการ เพือ่ส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา ศูนยเ์ด็กในเขต 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ เพือ่ส่งเสริมศักยภาพการ กองการศึกษา
ศึกษาส าหรับสูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการ ต าบลโนนโพธิ์ นักเรียน จดัการศึกษาและสนับสนุนค่า

ศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนา ที่ได้รับการ ใช้จา่ยในการจดัการ
เด็กเล็ก สนับสนุน ศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนา

เก็กเล็ก
44 โครงการสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร เพือ่ส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา ศูนยเ์ด็กในเขต 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ เพือ่ส่งเสริมศักยภาพการ กองการศึกษา

ปกครองส่วนท้องถิน่ (ด้านการจดัการศึกษาท้องถิน่) และสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการ ต าบลโนนโพธิ์ นักเรียน จดัการศึกษาและสนับสนุนค่า
ศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนา ที่ได้รับการ ใช้จา่ยในการจดัการ

เด็กเล็ก สนับสนุน ศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนา
เก็กเล็ก

45 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร เพือ่เป็นค่าหนังสือเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ นักเรียนได้รับค่าหนังสือเรียน กองการศึกษา
สถานศึกษา อุปกรณ์การเรียน ในเขตต าบล นักเรียน อุปกรณ์การเรียน

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โนนโพธิ์ ที่ได้รับการ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรม สนับสนุน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน

46 โครงการอบรมให้ความรู้การตัดสินกีฬาให้ เพือ่ให้ประชาชน ประชาชนในเขต 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน ประชาชน กองการ
กัยประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ ต าบลโนนโพธิ์ ผู้เข้ารับการ มีความรู้ความเข้าใจ ศึกษาฯ

ด้านการตัดสินกีฬา อบรม ด้านการตัดสินกีฬา
47 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโรงเรียน เพือ่พัฒนา นักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน นักเรียน กองการ

ในเขตต าบลโนนโพธิ์ ศักยภาพนักเรียน ในเขตต าบลโนนโพธิ์ ผู้เข้ารับการ ในเขตต าบลโนนโพธิ์ ศึกษาฯ
ในเขตต าบล อบรม ได้รับการ

โนนโพธิ์ พัฒนาศักยภาพ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วฒันธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น

48 โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เพือ่พัฒนา ผู้ปกครอง 200,000 200,000 200,001 200,002 200,003 จ านวน ผู้ปกครอง กองการ
IQ EQ ส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครองศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ศูนยเ์ด็ก ผู้เข้ารับการ ศูนยเ์ด็ก ศึกษาฯ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบรม
49 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมส าหรับ เพือ่ส่งเสริม ศูนยเ์ด็ก 200,000 200,000 200,001 200,002 200,003 จ านวน เด็กเล็กในศูนย์ กองการ

เด็กปฐมวยั พัฒนาการทาง ในเขตต าบล ผู้เข้ารับการ พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาฯ
สังคมเด็กปฐมวยั โนนโพธิ์ อบรม ได้รับการส่งเสริม

50 โครงการแข่งขันกีฬาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กภายใน เพือ่ส่งเสริม ศูนยเ์ด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน เด็กเล็กในศูนย์ กองการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ เด็กเล็ก ในเขตต าบล ผู้เข้ารับการ พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาฯ

โนนโพธิ์ อบรม ได้รับการส่งเสริม
51 โครงการก่อสร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก เพือ่รองรับเด็กเล็ก ศูนยเ์ด็ก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน สามารถรองรับ กองช่าง

ในความดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ ในเขตต าบลโนนโพธิ์ ในเขตต าบล ศูนยเ์ด็ก เด็กเล็ก
โนนโพธิ์ ในเขตต าบลโนนโพธิ์

52
โครงการก่อสร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
กลาง เพือ่รองรับเด็กเล็ก ศูนยเ์ด็ก 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวน สามารถรองรับ กองช่าง
ในความดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ ในเขตต าบลโนนโพธิ์ ในเขตต าบล ศูนยเ์ด็ก เด็กเล็ก

โนนโพธิ์ ในเขตต าบลโนนโพธิ์

53
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวยั 
ท้องถิ่นไทย เพือ่ส่งเสริม ศูนยเ์ด็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน สามารถส่งเสริม กองช่าง
ผ่านการเล่น พัฒนาการทาง ในเขตต าบล ผู้เข้าร่วม พัฒนาการทาง

สังคมเด็กปฐมวยั โนนโพธิ์ สังคมของเด็กปฐมวยั



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วฒันธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น

54 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพือ่ส่งเสริม ศูนยเ์ด็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน สามารถส่งเสริม กองช่าง
พัฒนาการทาง ในเขตต าบล สนามเด็กเล่น พัฒนาการทาง

สังคมเด็กปฐมวยั โนนโพธิ์ สังคมเด็กปฐมวยั
55 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนา เพือ่เพิม่ศักยภาพ เด็กนักเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ

ศักยภาพนักเรียนภายในศูนย์ เด็กเล็กให้ได้ ในเขตต าบลโนนโพธิ์  ได้รับ ได้รับการ
พัฒนาเด็กเล็ก รัการพัฒนา จ านวน ๔ ศูนย์ การพัฒนา พัฒนาศัยภาพ

ทั้ง ๔ ด้าน



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการซ่อมแซมระบบประปา ประชาชนมีน้้า ระบบประปาได้รับ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าสะอาด กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สะอาดใช้ การซ่อมแซม ที่ใช้น้้า ใช้ในครัวเรือน

หมู่ 1 -11

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่เพือ่ ประชาชนมีน้้า บ่อบาดาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าสะอาด กองช่าง
จดัดท้าประปาหมู่บ้าน สะอาดใช้ หมู่ 1 -11 ที่ใช้น้้า ใช้ในครัวเรือน

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร เพือ่ให้มีน้้า บ่อบาดาล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที่ ๑-11 เพียงพอในการเกษตร หมู่ 1 -11 ที่ใช้น้้า ในการเกษตร

4 โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน ประชาชนมีน้้า ขยายเขตประปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าสะอาด กองช่าง
หมู่ที่ 1-11 สะอาดใช้ หมู่บ้าน ที่ใช้น้้า ใช้ในครัวเรือน

หมู่ 1 -11

5 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ประชาชนมีน้้า ประปาผิวดิน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าสะอาด กองช่าง
 หมู่ที่ 1-11 สะอาดใช้ ๑ บ่อ ที่ใช้น้้า ใช้ในครัวเรือน

ทั่วถึง
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา ประชาชนมีน้้า ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าประปาสะอาด กองช่าง

หอศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 สะอาดใช้ หอศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ที่ใช้น้้า ใช่พอเพยีง
ทั่วถึง

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่ ประชาชนมีน้้า บ่อบาดาล 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าสะอาด กองช่าง
จดัท้าประปาหมู่บ้าน สะอาดใช้ จ้านวน ๑ บ่อ ที่ใช้น้้า ใช้ในครัวเรือน
หมู่บ้าน หมู่ 1-11 ทั่วถึง

8 โครงการเคล่ือนยา้ยหอถังประปาหมู่บ้าน ประชาชนมีน้้า หมูที่ ๑ - ๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน มีการเคล่ืนย้าย กองช่าง
สะอาดใช้ ที่ใช้น้้า หอถังประปา

ทั่วถึง
9 โครงการก่อสร้างหอถังประปา ประชาชนมีน้้า บ่อบาดาล 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าสะอาด กองช่าง

สะอาดใช้ หมูที่ ๑ - ๑๑ ที่ใช้น้้า ใช้ในครัวเรือน
ทั่วถึง

10 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้้าเพือ่การเกษตร เพือ่ให้ประชาชน คลองส่งน้้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าพอเพยีง กองช่าง
หมู่ที่ 1-11 มีน้้าใช้ใน เพือ่การเกษตร ที่ใช้น้้า ในการเกษคร

การเกษตร หมูที่ ๑ - ๑๑
11 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้าห้วยโพธิ์ เพือ่ให้ประชาชน ฝานกั้นน้้าล้าห้วยโพธิ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าพอเพยีง กองช่าง

มีน้้าใช้ใน ที่ใช้น้้า ในการเกษคร
การเกษตร

12 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชน ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าพอเพยีง กองช่าง
มีน้้าใช้ใน หมูที่ ๑ - ๑๑ ที่ใช้น้้า ในครัวเรือน
การเกษตร

13 โครรงการก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า เพือ่ให้ประชาชน สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน มีน้้าพอเพยีง กองช่าง
มีน้้าใช้ใน ในเขตต้าบลโนนโพธิ์ ที่ใช้น้้า ในการเกษคร



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

การเกษตร

14 โครงการซ่อมแซมคันสระน้้า เพือ่ใหส้ามารถ ซ่อมคันสระน้้าหนองโสกดินแดง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง
หนองโสกดินแดง  หมู่ที่ ๑ เกบ็กกัน้้าได้ น้้าที่เกบ็ เกบ็กกัน้้า

กกัไดเพิม่ขึน้ ได้มากขึน้
15 โครงการขดุลอกคลองระบายน้้า เพือ่ใหส้ามารถ ขดุลอกสระน้้าหนองโสกดินแดง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง

หนองโสกดินแดง  หมู่ที่ ๑ เกบ็กกัน้้าได้ น้้าที่เกบ็ เกบ็กกัน้้า
กกัไดเพิม่ขึน้ ได้มากขึน้
ร้อยละ ๕๐

16 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล เพือ่ใหม้ีน้้า ขดุเจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษคร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
เพือ่การเกษตร   หมู่ที่ ๑๑ ใช้ส้าหรับ  หมูที่ ๑ - ๑๑ ของปริมาณ ส้าหรับ

การเกษตร น้้าที่ใช้ การเกษตร
เพิม่ขึน้

17 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น หมู่ที่ ๑ เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างฝายน้้าล้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
จดุนานายผดุง  งามนางนาค  ใช้ส้าหรับ จดุนานายผดุง  งามนางนาค ของปริมาณ ส้าหรับ

การเกษตร ตามแบบ น้้าที่ใช้เพิม่ขึน้ การเกษตร
18 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น หมู่ที่ ๑ เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างฝายน้้าล้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

จดุนานนายประสพ  ค้าตัน ใช้ส้าหรับ จดุนานนายประสพ  ค้าตัน ของปริมาณ ส้าหรับ
การเกษตร น้้าที่ใช้ การเกษตร



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

เพิม่ขึน้
19 โครงการซ่อมแซมฝายน้้าล้น หมู่ที่ ๑ เพือ่ใหม้ีน้้า ซ่อมแซมฝายน้้าล้น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

นานายพอทักษ ์ มหาโยธี ใช้ส้าหรับ นานายพอทักษ ์ มหาโยธี ของปริมาณ ส้าหรับ
การเกษตร น้้าที่ใช้เพิม่ขึน้ การเกษตร

20 โครงการกอ่สร้างฝาย เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างฝาย ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
ชะลอน้้าจดุนานางทองดี เจริญวงค์ ใช้ส้าหรับ ชะลอน้้าจดุนานางทองดี เจริญวงค์ ของปริมาณ ส้าหรับ

การเกษตร น้้าที่ใช้ การเกษตร
เพิม่ขึน้

21 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้้า  หมู่ที่ ๑ เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างฝาย ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
จดุนานายสุริยา นามจนัทา ใช้ส้าหรับ ชะลอน้้าจดุนานายสุริยา  นามจนัทา ของปริมาณ ส้าหรับ

การเกษตร น้้าที่ใช้เพิม่ขึน้ การเกษตร
22 โครงการขดุลอกหนองมรกต  หมู่ที่ ๒ เพือ่ใหม้ีน้้า โครงการขดุลอกหนองมรกต ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

ใช้ส้าหรับ ลึก    เมตร ปริมาณดินขดุ ของปริมาณ ส้าหรับ
การเกษตร น้้าที่ใช้ การเกษตร

23 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้้า เพือ่ใหใ้ช้การ ซ่อมแซมท่อระบายน้้า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
หนองวงัน้้าเยน็  หมู่ที่ ๑ ได้ปกติ หนองวงัน้้าเยน็ ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ

พงึพอใจ การเกษตร
24 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้้า เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างคลองส่งน้้า ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

ชลประทานจากบา้นนางวฒันา ใช้ส้าหรับ ชลประทานจากบา้นนางวฒันา ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ถงึบา้นดงสวาง หมู่ที่ 7 การเกษตร ถงึบา้นดงสวาง หมู่ที่ 7 เพิม่ขีน้ การเกษตร
25 โครงการขยายเขตประปา ภายใน เพือ่ใหม้ี ขยายเขตประปาในหมู่บา้น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่บา้น น้้าเพบีงพอ พึง่พอใจ เพยีงพอ
26 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล  หมู่ที่ ๒ เพือ่ใหม้ีน้้าใช้ ขดุเจาะบอ่หนองสาธารณะ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

หนองสาธารณะ (หนองคูเปรม) อยา่งพอเพยีง (หนองคูเปรม) พึง่พอใจ เพยีงพอ
27 โครงการขยายเขตคลอง เพือ่ใหม้ีน้้า โครงการขยายเขตคลอง ๓๐๐,๐๐ ๓๐๐,๐๐ ๓๐๐,๐๐ ๓๐๐,๐๐ ๓๐๐,๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

ส่งน้้าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๙ ใช้ส้าหรับ ส่งน้้าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๙ ของปริมาณ ส้าหรับ
จากนางปาริชาติ จตุัรัสไป การเกษตร จากนางปาริชาติ จตุัรัสไป น้้าที่ใช้ การเกษตร
นานางหนูกาล สืบสิงห์ นานางหนูกาล สืบสิงห์ เพิม่ขึน้

28 โครงการกอ่สร้างโรงสูบน้้า  หมู่ที่ ๓ เพือ่ใหม้ีการ หว้ยปลาแดง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง
พลังงานไฟฟา้/พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยดั หว้ยไผ ในการประ ประหยดั

ค่าใช้จา่ย หนองกดุสิม หยดัค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ย
29 โครงการขดุลอกร่องนาโฮง บริเวณ เพือ่ใหม้ีน้้า ขดุลอกร่องนาโฮง บริเวณ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

นานายสมชาย นะดาบตุร  หมูที่ ๙ ใช้ส้าหรับ บริเวณนานายสมชาย  นะดาบตุร ของปริมาณ ส้าหรับ
การเกษตร พร้อมวางท่อ น้้าที่ใช้ การเกษตร

เพิม่ขึน้
30 โครงการ ปรับปรุง ฝายกัน้น้้า เพือ่ใหม้ีน้้า  - จดุที่ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

หว้ยจนัทร์มืด  หมู่ที่ ๓ ใช้ส้าหรับ ฝายหว้ยจนัทร์มืด  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
การเกษตร เพิม่ขีน้ การเกษตร



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

31 โครงการกอ่สร้างฝายกัน้น้้าหว้ย เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างฝายกัน้น้้าหว้ยปลากแดก ช่วงวงัสวนยา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
ปลากแดก ช่วงวงัสวนยา ใช้ส้าหรับ ที่นานางสีไว พรมเหลา  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
ท่ีนานางสีไว พรมเหลา  หมู่ที่ ๓ การเกษตร เพิม่ขีน้ การเกษตร
โครงการกอ่สร้างสถานีสูบน้้าด้วย เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างสถานีสูบน้้าด้วย ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
ไฟฟา้หว้ยปลาแดก (วงัสวนยา)  หมู่ที่ ๓ ใช้ส้าหรับ ไฟฟา้หว้ยปลาแดก (วงัสวนยา)  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ

การเกษตร เพิม่ขีน้ การเกษตร
32 โครงการขยายเขตคลองส่งน้้า เพือ่ใหม้ีน้้า ขยายเขตคลองส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าหว้ยโพธิ์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

อา่งเกบ็น้้าหว้ยโพธิ ์สายตะวนัตก ใช้ส้าหรับ  สายตะวนัตกจากนานาอาภรณ์  โมทอง ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
จากนานาอาภรณ์  โมทอง การเกษตร ไปอา่งเกบ็น้้าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓ เพิม่ขีน้ การเกษตร
ไปอา่งเกบ็น้้าร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓
โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้้า เพือ่ใหม้ีน้้า โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้้า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
ร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓ ใช้ส้าหรับ ร่องนาโฮง  หมู่ที่ ๓ ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ

การเกษตร เพิม่ขีน้ การเกษตร
33 โครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่ เพือ่ใหม้ีน้้า ซ่อมแซมคลองไส้ไกส่่งน้้าอา่งเกบ้น้้าหว้ยโพธิ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

ส่งน้้าอา่งเกบ้น้้าหว้ยโพธิ์ ใช้ส้าหรับ สายตะวนัตก สายบา้น นางนิยม ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
สายตะวนัตก สายบา้น นางนิยม การเกษตร แสวงสุข ไป นานายกระจา่ง จนัภมูี  หมู่ที่ ๙ เพิม่ขีน้ การเกษตร
แสวงสุข ไป นานายกระจา่ง จนัภมูี  หมู่ที่ ๙

34 โครงการซ่อมแซมบล๊อคคอนเวร์ิส เพือ่ให้ ซ่อมแซมบล๊อคคอนเวร์ิส ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง
ขา้มหว้ยวงัหลวง ตอนใต้  หมู่ที่ ๔ ระบายน้้า ขา้มหว้ยวงัหลวง  ตอนใต้ สามารถ ระบายน้้า



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ได้สะดวก ขนาด ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร ระบายน้้าได้ ได้สะดวก
พร้อมลงดินถมปริมาณไม่น้อยกวา่ ๓๘.๔๐ ลบ.ม 
และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓.๖๐ ลบ.ม

35 โครงการซ่อมแซมฝายน้้าล้น เพือ่ใหม้ีน้้า ซ่อมแซมฝายน้้าล้น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
สปริงเวร์ ล้าหว้ยวงัแสง  หมู่ที่ ๔ ใช้ส้าหรับ สปริงเวร์ ล้าหว้ยวงัแสง ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ

การเกษตร เพิม่ขีน้ การเกษตร

36 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นปริงเวร์ เพือ่ควบคุม โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นปริงเวร์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สามารถ ควบคุม กองช่าง
หว้ยวงัหลวง ตอนนบ -ตอนล่าง  หมู่ที่ ๔ ปริมาณน้้า หว้ยวงัหลวง ตอนนบ -ตอนล่าง ควบคุม ปริมาณ

ใหอ้ยูใ่นระยะ ปริมาณน้้า น้้าในระดับ
ปลอดภยั ไม่ใหม้ากเกนิ ปลอดภยั

ไปร้อยละ ๕๐
37 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างฝายน้้าล้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง

ล้าหว้ยโพธิ ์ ตอนใต้  หมู่ที่ ๓ ใช้ส้าหรับ ล้าหว้ยโพธิ ์ ตอนใต้ มีน้้าเพยีงพอ เกบ็กกัน้้า
การเกษตร ใช้ในการ

เกษตร
38 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล เพือ่ใหม้ีน้้า ขดุเจาะบอ่บาดาลสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง

สูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ส้าหรับ เพือ่การเกษตร  หมู่ที่ ๑ - ๑๑ มีน้้าเพยีงพอ เกบ็กกัน้้า



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

เพือ่การเกษตร การเกษตร ใช้ในการเกษตร
39 โครงการวางระบบน้้าประปา เพือ่ใหม้ีการ วางระบบน้้าประปา ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง

หมู่บา้นพลังงานแสงอาทิต ประหยดั หมู่บา้นพลังงานแสงอาทิต ในการประ ประหยดั
ค่าใช้จา่ย  หมู่ที่ ๑-๑๑ หยดัค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ย

40 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลพลังงาน เพือ่มีการ ขดุเจาะบอ่บาดาลพลังงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการประหยดั กองช่าง
แสงอาทิต ประหยดั แสงอาทิต  หมูที่ ๑ -๑๑ มีความพงึพอใจ พลังงาน

41 โครงการขดุลอกหว้ยน้อย  หมู่ที่ ๔ เพือ่ใหม้ีน้้า ขดุลอกหว้ยน้อย ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้า กองช่าง
ใช้ส้าหรับ มีน้้าเพยีงพอ ใช้ส้าหรับ
การเกษตร การเกษตร

42 โครงการขดุลอกหว้ยนาค  เพือ่ใหม้ีน้้า ขดุลอกหว้ยนาค ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้า กองช่าง
ใช้ส้าหรับ มีน้้าเพยีงพอ ใช้ส้าหรับ
การเกษตร การเกษตร

43 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้้าหว้ยโพธิ์ เพือ่ใหส้ามารถ ขดุลอกอา่งเกบ็น้้าหว้ยโพธิ์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้้า สามารถ กองช่าง
เกบ็กกัน้้าได้ น้้าที่เกบ็กกัได้ เกบ็กกัน้้า

เพิม่ขึน้ร้อยละ๕๐ ได้มากขึน้
44 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล เพือ่ใหม้ีน้้าใช้ ขดุเจาะบอ่บาดาลเพือ่จดัท้าน้้าด่ืม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

เพือ่ท้าน้้าด่ืม อยา่งพอเพยีง  หมู่ที่ ๑-๑๑ พึง่พอใจ เพยีงพอ
45 โครงการวางท่อระบบน้้าประปา เพือ่ใหส้ามารถ วางท่อระบบน้้าประปา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้้าไม่ท่วม กองช่าง

รอบหมู่บา้น ระบายน้้า รอบหมู่บา้น หมูที่ ๖ สามารถ ขงั



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ได้ดีไม่ท่วมขงั ระบายน้้าได้ดี
46 โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย ์ เพือ่มีการ ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย ์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการ กองช่าง

ระบบประปาหมู่บา้น ประหยดั ระบบประปาหมู่บา้น  หมูที่ ๑-๑๑ มีความพงึ ประหยดั
พลังงาน พอใจ พลังงาน

47 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าระบบประปา เพือ่ให้ ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าระบบประปา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
มีน้้าสะอาดใช้  หมู่ที่ ๑-๑๑ มีความพงึ มีน้้าสะอาด

พอใจ ใช้
48 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้้าเพือ่การเกษตร เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างคลองส่งน้้าเพือ่การเกษตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี ๗ จากนายสายสมร วงษโ์สภา ใช้ส้าหรับ หมู่ที่ ๗ จากนายสายสมร วงษโ์สภา ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
ไปนาหนองแคน ถงึ หนองม่วง การเกษตร ไปนาหนองแคน ถงึ หนองม่วง เพิม่ขีน้ การเกษตร

49 โครงการวางท่อส่งน้้า ๖๐ ซ.มx๑๐๐  ซ.ม เพือ่ใหม้ีน้้า วางท่อส่งน้้า ๖๐ ซ.มx๑๐๐  ซ.ม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
ไปตามถนนสายขา้มคลองส่งน้้า ใช้ส้าหรับ ไปตามถนนสายขา้มคลองส่งน้้า ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
นานางอาภรณ์ นีระพนัธ ์ไปนานางเพช็ร การเกษตร นานางอาภรณ์ นีระพนัธ ์ไปนานางเพช็ร เพิม่ขีน้ การเกษตร
กองสิน พร้อมลงหนิลูกรัง หมูที่ ๗ กองสิน พร้อมลงหนิลูกรัง

50 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน้้า คลอง เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างประตูระบายน้้า คลอง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
ส่งน้้า หมูที่  ๗ ใช้ส้าหรับ ส่งน้้า ม. ๗ ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ

การเกษตร เพิม่ขีน้ การเกษตร
51 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน้้า เพือ่ใหส้ามารถ กอ่สร้างประตูระบายน้้า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

คลองส่งน้้า พร้อมวางท่อส่งน้้า เกบ็น้้าไว้ คลองส่งน้้า พร้อมวางท่อส่งน้้า ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานายสมร  เอกสุข ม .๗ เพือ่การเกษตร 60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานายสมร เอกสุข เพิม่ขีน้ การเกษตร

52 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน้้า เพือ่ใหส้ามารถ กอ่สร้างประตูระบายน้้า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
คลองส่งน้้า พร้อมวางท่อส่งน้้า เกบ็น้้าไว้ คลองส่งน้้า พร้อมวางท่อส่งน้้า ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานางค้า เพือ่การเกษตร 60 ซ.ม.x100 ซ.ม ช่วงนานางค้า เพิม่ขีน้ การเกษตร
วงศ์จนัทา นายประเสริฐ วงศ์จนัทา หมูที่ ๗ วงศ์จนัทา นายประเสริฐ วงศ์จนัทา

53 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน้้า เพือ่ใหส้ามารถ กอ่สร้างประตูระบายน้้า นายทองค้า  วงศ์จนัทา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
นายทองค้า  วงศ์จนัทา และนายบญุกอง เกบ็น้้าไว้  และนายบญุกอง   บญุมาลี ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
บญุมาลี  หมูที่ ๗ เพือ่การเกษตร ตามแบบ อบต. กา้หนด เพิม่ขีน้ การเกษตร

54 โครงการวางท่อส่งน้้าจากคลองเมตามถนน เพือ่ใหส้ามารถ วางท่อส่งน้้าจากคลองเมตามถนน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
บา้นดงสวาง - ดอนดู่ ไปนานางบวัรม เกบ็น้้าไว้ บา้นดงสวาง - ดอนดู่ ไปนานางบวัรม  บญุภาย ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
บญุภาย  หมู่ที่ ๗ เพือ่การเกษตร ตามแบบ อบต. กา้หนด เพิม่ขีน้ การเกษตร

55 โครงการกอ่สร้างวาล์วปดิ - เปดิ เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างวาล์วปดิ - เปดิ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
(ระบบท่อส่งน้้า) ช่วงนาพทุธา วงษเ์พช็ร หมูที่ ๗ ใช้ส้าหรับ (ระบบท่อส่งน้้า) ช่วงนาพทุธา วงษเ์พช็ร ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ

การเกษตร ตามแบบ อบต. กา้หนด เพิม่ขีน้ การเกษตร
56 โครงการขยายคลองส่งน้้า วางท่อส่งน้้า เพือ่ใหม้ีน้้า ขยายคลองส่งน้้า วางท่อส่งน้้า ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

จากคลองเมนท์ไปตามถนนสาย ใช้ส้าหรับ จากคลองเมนท์ไปตามถนนสาย ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
โนนยาง ถงึ กดุน้้ามอก ไปนา การเกษตร โนนยาง ถงึ กดุน้้ามอก ไปนา เพิม่ขีน้ การเกษตร
นางสาวนุชนาฏ จนัทรเสนา หมูที่ ๗ นางสาวนุชนาฏ จนัทรเสนา



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

57 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้้าบา้น เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างคลองส่งน้้าบา้น ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
ดงสวาง ไปบา้นโนนโพธิ ์หมูที่ ๗ ใช้ส้าหรับ ดงสวาง ไปบา้นโนนโพธิ์ ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ

การเกษตร เพิม่ขีน้ การเกษตร
58 โครงการขดุสระน้้าเพือ่การเกษตร เพือ่ใหม้ีน้้า ขดุสระน้้าเพือ่การเกษตรในนาขา้ว 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

ในนาขา้ว  หมูที่ ๗ ใช้ส้าหรับ  - นานายศรีสวา่ง เขง็กล้า ของผู้ใช้น้้า ส้าหรับ
การเกษตร เพิม่ขีน้ การเกษตร

59 โครงการต่อเติมคลองส่งน้้า เพือ่มีน้้าใช้ คลองส่งน้้า  ขนาดกวา้ง          เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๕๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
อา่งเกบ็น้้าหว้ยโพธิจ์ากนานายอาภรณ์ ในการเกษตร ยาวเมตร ของผู้ใช้น้้า ในการ
โมทอง ถงึ อา่งเกบ็น้้าร่องนาโฮง  หมูที่ ๓ เพิม่ขึน้ เกษตร

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพือ่ใหม้ีการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมูที่ ๓ ประหยดั ภายในหมู่บา้น ในการประ ประหยดั

ค่าใช้จา่ย หยดัค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ย
61 โครงการขดุลอกหว้ยจนัทร์มืด  หมู่ที่ ๓ เพือ่ใหส้ามารถ ขดุลอกหว้ยจนัทร์มืด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้้าที่เกบ็ สามารถ กองช่าง

เกบ็กกัน้้าได้ กกัไดเพิม่ขึน้ เกบ็กกัน้้า
ร้อยละ ๕๐ ได้มากขึน้

62 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้้าร่องนาโฮง  หมูที่ ๓ เพือ่ใหส้ามารถ ขดุลอกอา่งเกบ็น้้าร่องนาโฮง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง
เกบ็กกัน้้าได้ น้้าที่เกบ็ เกบ็กกัน้้า



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

กกัไดเพิม่ขึน้ ได้มากขึน้
ร้อยละ ๕๐

63 โครงการซ่อมแซมและขยายเขตคลองส่งน้้า เพือ่ใหม้ีน้้า  -ซ่อมแซมคลองส่งน้้าและขยายเขต ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ใหม้ีน้้า กองช่าง
จากนานางส้าราญถงึนานายสากล ทัศบตุร ใช้ทางการ จากนานางส้าราญถงึนานายสากล  ทัศบตุร เกดิความ ใช้ทางการ
หมูท่ี ๘ เกษตรได้ทั่วถงึ พงึพอใจ เกษตรได้ทั่วถงึ

64 โครงการกอ่สร้างคลองสูบน้้าพลังงานไฟฟา้ เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างคลองสูบน้้าพลังงานไฟฟา้ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ใหม้ีน้้า กองช่าง
จากนานายอา้คา คงชัย ถงึนานายนิยม ใช้ทางการ จากนานายอา้คา คงชัย ถงึนานายนิยม เกดิความ ใช้ทางการ
เขม็สุข  หมู่ที่ ๘ เกษตรได้ทั่วถงึ เขม็สุข พงึพอใจ เกษตรได้ทั่วถงึ

65 โครงการขดุลอกสระหนองอด่ิอน  หมู่ที่ ๘ เพือ่ใหม้ีน้้าใช้  - ขดุลอกสระหนองอด่ิอน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร มีน้้าใช้ ส้าหรับ

เพิม่ขึน้ การเกษตร
66 โครงการขดุลอกแหล่งน้้า หมูที่ ๑๐ เพือ่ใหม้ีน้้าใช้ ขดุลอกแหล่งน้้าสารธารณะ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง

ในการเกษตร ขดุลอกล้าหว้ยยาง จากจดุนานางสุดใจ มีน้้าใช้ ส้าหรับ
 เนินทราย  ขนาดกวา้ง    เมตร เพิม่ขึน้ การเกษตร

67 โครงการขดุลอกแหล่งน้้า หมูที่ ๑๐ เพือ่ใหม้ีน้้าใช้ ขดุลอกล้าหว้ยยาง จากจดุนานายเปล่ียม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
ในการเกษตร มีน้้าใช้ ส้าหรับ

เพิม่ขึน้ การเกษตร
68 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน เพือ่ใหม้ีน้้าใช้ จดัท้าแหล่งธนาคารน้้าใต้ดิน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

หมูท่ี ๑ -๑๑ ในการเกษตร มีน้้าใช้ ส้าหรับ
เพิม่ขึน้ การเกษตร

69 โครงการขยายเขตส่งน้้าด้วย เพือ่ใหม้ีน้้าใช้  คลองส่งน้้าด้วยท่อPVC  ขนาด 3 นิ้ว ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ มีน้้าใช้ กองช่าง
ท่อ พวีซีี  หมูที่ ๑๐ ในการเกษตร ฝายหว้ยยาง  จากไร่นายประวทิย์ มีน้้าใช้ ส้าหรับ

ถงึถนนสายค้างูเหลือมไปดงมัร เพิม่ขึน้ การเกษตร
70 โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิต หมู่ที่ ๑๐ เพือ่ใช้พลังงานทด ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตหอถงัประปาหมู่บา้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการใช้ กองช่าง

แทน คุ้มหว้ยยาง  ขนาด สามารถ พลังงาน
ประหยดั ทดแทน
ค่าใช้จา่ย

71 โครงการติดต้ัวพลังงานแสงอาทิต  หมู่ที่ ๑๐ เพือ่ใช้พลังงานทด ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตหอถงัประปาหมู่บา้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีการใช้ กองช่าง
แทน คุ้มค้านกกก  ขนาด สามารถ พลังงาน

ประหยดั ทดแทน
ค่าใช้จา่ย

72 โครงการขดุลอกแหล่งน้้าสาธารณะ หมูที่ ๑๑ เพือ่ใหส้ามารถ ขดุลอกแหล่งน้้าสาธารณะ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง
เกบ็กกัน้้าได้  - ขดุลอกหนองโสก น้้าที่เกบ็ เกบ็กกัน้้า

กกัไดเพิม่ขึน้ ได้มากขึน้
ร้อยละ ๕๐

73 โครงการขดุลอกแหล่งน้้าสาธารณะ  หมูที่ ๘ เพือ่ใหส้ามารถ  -ขดุลอกหนองอด่ิอน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้้าที่เกบ็ สามารถ กองช่าง
เกบ็กกัน้้าได้  กกัไดเพิม่ขึน้ เกบ็กกัน้้า



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ร้อยละ ๕๐ ได้มากขึน้
74 โครงการขดุลอกแหล่งน้้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ เพือ่ใหส้ามารถ  - ขดุลอกหนองแคน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณ สามารถ กองช่าง

เกบ็กกัน้้าได้ น้้าที่เกบ็ เกบ็กกัน้้า
กกัไดเพิม่ขึน้ ได้มากขึน้
ร้อยละ ๕๐

75 โครงการกอ่สร้างหอถงัประปา เพือ่ใหม้ีน้้า กอ่สร้างหอถงัประปา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาขน กองช่าง
ใช้อยา่งทั่วถงึ พร้อมถงัเกบ็น้้า ดอนปูต่า ของปริมาณ มีน้้าใช้อยา่ง

ตามแบบ น้้าที่ใช้เพิม่ขึน้ ทั่วถงึ
76 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน เพือ่ใหม้ีการ ติดต้ังระบบพลังงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง

แสงอาทิตยห์อประปาหมู่บา้น ประหยดัค่าใช้จา่ย แสงอาทิตยห์อประปาหมู่บา้น ในการประ ประหยดั
และวดั  หมู่ที่ ๒ และวดั หยดัค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ย

77 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา เพือ่ใหม้ี ปรับปรุงสนามกฬีา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง
กลางบา้น หมูที่ ๒ ออกกา้ลังกาย กลางบา้น ของประชาชน ออกกา้ลังกาย

ที่ใช้บริการ
78 โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม หมูที่ ๑ เพือ่ ซ่อมแซมศาลาประชาคม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

อา้นวยความ ของประชาชน ได้รับความ
สะดวก ที่ใช้บริการ สะดวก

ใหป้ระชาชน
79 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV เพือ่ให้ ติดต้ังกล้อง CCTV ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกดิความ กองช่าง



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ภายในหมู่บา้น มีความ ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ ๑ - 11 มีความ่ปลอด ปลอดภยั
ปลอดภยั ภยัเพิม่ขึน้ ในชีวติ

และทรัพยสิ์น
80 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา เพือ่ใหม้ีที่ ปรับปรุงสนามกฬีาฟตุบอลโรงเรียน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง

ฟตุบอลโรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ออกกา้ลังกาย บา้นโนนโพธิ ์หมูที่ ๓ ของประชาชน ออกกา้ลัง
ที่ใช้บริการ กาย

81 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้้า เพือ่อา้นวย กอ่สร้างหอ้งน้้าวดัโนนยาง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
วดัโนนยาง ความสะดวก ของประชาชน ได้รับ

ใหป้ระชาชน ที่ใช้บริการ ความสะดวก
82 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้้า เพือ่ใหส้ามารถ กอ่สร้างร่องระบายน้้า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้้าไม่ท่วม กองช่าง

ภายในหมู่หบา้น หมู่ที่ ๓ ระบายน้้า  - สายบา้นนายามหมาย พวงทอง สามารถ ขงั
ได้ดีไม่ท่วมขงั    ไปบา้นนางล้าใย รัตนศรี ระบายน้้า

 - สายบา้นนางบญุมี วจิติร ได้ดี
  ไปบา้นนางบรรดิช เครือสิงห์
 - สายบา้นนางกง อปุริวงค์ ไป
  บา้นน.ส.จนัทร์จริา คูณค้้า
 -สายบา้นนายจารึกอตุภกัด์ิ ไป
  บา้นนายธรีะศักด์ิ สารธมิา
 -สายบา้นนายชัยณรงค์ ผิวจนัทร์



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

 ไปถงึศาลหลักบา้น
 -สายบา้นนางเกษร พรมเหลา ไป
  ถงึโรงเรียนบา้นโนนโพธิ์
 - สายบา้นนายปรีชา ไชยบตุร ไป
  บา้นนายวชิัย จนัดีสาร

83 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้้า เพือ่ใหส้ามารถ  -สายบา้นนางกง อปุริวงศ์ ไป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมู่หบา้น หมู่ที่ ๓ ระบายน้้า   บา้นนายขนุเดช คันทะจนัทร์ ระบายน้้าได้ดี ความสะดวก

ได้ดีไม่ท่วมขงั
84 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้้า เพือ่ใหส้ามารถ กอ่สร้างร่องระบายน้้า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

ภายในหมู่หบา้น หมู่ที่๑๑ ระบายน้้า ภายในหมู่หบา้น หมู่ที่๑๑ ระบายน้้า ได้รับ
ได้ดีไม่ท่วมขงั ได้ดี ความสะดวก

85 โครงการกอ่สร้างศาลาประชาคม เพือ่อา้นวย กอ่สร้างศาลาประชาคม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
กลางบา้น หมูที่ ๔ ความสะดวก กลางบา้น ของประชาชน ได้รับ

ใหป้ระชาชน ที่ใช้บริการ ความสะดวก
86 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ เพือ่อา้นวย กอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หมูท่ี ๔ ความสะดวก ของประชาชน ได้รับ
ใหป้ระชาชน ที่ใช้บริการ ความสะดวก



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

87 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ ประชาชน กองช่าง
ระบบเสียตามสาย (หอกระจา่ยขา่ว) หมู่ที่ ๑๑ ได้รับขา่วสาร ระบบเสียตามสาย (หอกระจา่ยขา่ว) มีความพงึพอใจ ได้รับขา่ว

อยา่งทั่วถงึ สารทั่วถงึ

88 โครงการขดุลอกร่องระบายน้้า เพือ่ใหน้้้า ขดุลอกร่องระบายน้้าภายในหมู่บา้น โดยใช้แรงงาน 	๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ๓๑,๖๑๑ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมูที่ ๑๑ สามารถระบาย ขนาดกวง้ ๐.๓๐  เมตร  ลึก ๐.๓๐ เมตร สามารถ ระบายน้้า

ได้สะดวก  ยาว ๗๔๒เมตร ระบายน้้าได้ ได้สะดวก
89 โครงการซ่อมแซมสะพานขา้ม เพือ่ใหส้ามารถ ซ่อมแซมสะพานขา้ม ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

หว้ยโพธิ ์หมู่ ๕ เดินทาง หว้ยโพธิ ์ หมู่ ๕ ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พงึพอใจ สะดวก

90 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้้า เพือ่ใหส้ามารถ กอ่สร้างร่องระบายน้้า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้้าไม่ท่วม กองช่าง
ระบายน้้า จดุบา้นนายค้าใส สามารถ ขงั

ได้ดีไม่ท่วมขงั ระบายน้้าได้ดี
91 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้้า เพือ่ใหส้ามารถ กอ่สร้างร่องระบายน้้า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สามารถ กองช่าง

จากบา้นนางประภสัรินทร์ ระบายน้้า จากบา้นนางประภสัรินทร์ เกดิความ แกป้ญัหา
ถงึบา้นนายประชิต ได้ดีไม่ท่วมขงั ถงึบา้นนายประชิต พงึพอใจ ท้าท่วมขงั

92 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้้า เพือ่อา้นวย กอ่สร้างหอ้งน้้า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ศาลาประชาคม และต่อเติม ความสะดวก ศาลาประชาคม และต่อเติม ของประชาชน ได้รับ
ศาลาประชาคม ใหป้ระชาชน ศาลาประชาคม ที่ใช้บริการ ความสะดวก

93 โครงการวางท่อระบายน้้า (ท่อผ่าซีก) วางท่อระบายน้้า(ท่อผ่าซีก) ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ สามารถ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ ๙ ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ ๙ เกดิความ แกป้ญัหา

พงึพอใจ ท้าท่วมขงั
94 โครงการกอ่สร้างสนามฟถตบอล พร้อม เพือ่ใหม้ีที่ กอ่สร้างสนามฟถตบอล พร้อม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง

โดมขนาดใหญ่ ออกกา้ลัง โดมขนาดใหญ่ ของประชาชน ออกกา้ลัง
กาย ขนาดกวา้ง    เมตร  ยาว    เมตร ที่ใช้บริการ กาย

95 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้้าภายใน เพือ่ใหส้ามารถ โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้้าภายใน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้้าไม่ท่วม กองช่าง
หมู่บา้น หมู่ที่ ๗ ระบายน้้า หมู่บา้น หมู่ที่ ๗ สามารถ ขงั

ได้ดีไม่ท่วมขงั ระบายน้้าได้ดี
96 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้้าจาก เพือ่ใหส้ามารถ โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้้าจาก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้้าไม่ท่วม กองช่าง

บา้นนายหน่วย บญุมาลี ถงึบา้น ระบายน้้า บา้นนายหน่วย บญุมาลี ถงึบา้น สามารถ ขงั
นางสาวล้าเทือง สมบรูณ์ ได้ดีไม่ท่วมขงั นางสาวล้าเทือง สมบรูณ์ ระบายน้้า

ได้ดี
97 โครงการวางท่อระบายน้้าขา้มถนน เพือ่ใหส้ามารถ วางท่อระบายน้้าขา้มถนน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ น้้าไม่ท่วม กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ม. ๗ ระบายน้้า ภายในหมู่บา้น ม. ๗ สามารถ ขงั
ได้ดีไม่ท่วมขงั ระบายน้้าได้ดี



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

98 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม เพือ่อา้นวย ต่อเติมศาลาประชาคม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
บา้นดงสวาง หมูที่ ๗ ความสะดวก บา้นดงสวาง มีความพงึ ได้รับ

ใหป้ระชาชน พอใจ สะดวก
99 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้้าสาธารณะ เพือ่อา้นวย กอ่สร้างหอ้งน้้าสาธารณะ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง

ศาลาประชาคม หมู่ ๗ ความสะดวก ศาลาประชาคม หมู่ ๗ มีความพงึ ได้รับ
ใหป้ระชาชน พอใจ สะดวก

100 โครงการปรับปรุง /ต่อเติมซุ้มประตูหมู่บา้น เพือ่เปน็ ปรับปรุงซุ้มประตูหมู่บา้น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีความเปน็ กองช่าง
หมูท่ี๙ เอกลักษ์ ตามแบบ อบต. กา้หนด มีความพงึ เอกลักษ์

ของหมู่บา้น พอใจ
101 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้้า หมูที่ ๙ เพือ่แกไ้ข ซ่อมแซมท่อระบายน้้าตามส่ีแยก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ สามารถแก้ กองช่าง

ปญัหาน้้า สามารถ ไขน้้าท่วมขงั
ท่วมขงั แกไ้ขน้้า ได้

ท่วมขงั
102 โครงการติดต้ังกระจกมองมุม เพือ่ให้ ติดต้ังกระจกมองมุม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกดิความ กองช่าง

มีความ ตามส่ีแยกภายในหมู่บา้น มีความ่ปลอด ปลอดภยั
ปลอดภยั  หมูที่ ๑ -๑๑ ภยัเพิม่ขึน้ ในชีวติ

และทรัพยสิ์น
103 โครงการวางท่อระบายน้้า เพือ่ใหน้้้า วางท่อระบายน้้า ภายในหมู่บา้น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สมารถ กองช่าง



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ภายในหมู่บา้น หมูที่ ๙ สามารถระบาย (ท่อผ่าซีก) จากบา้นนางสุกใส อมัถาวร สามารถ ระบายน้้า
ได้สะดวก ถงึ รพสต. โนนโพธิ ์๒ ฝ่ังถนน ระบายน้้าได้ ได้สะดวก

108 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล . เพือ่ใหส้ามารถ กอ่สร้างสะพาน คสล . ขา้มหว้ยโพธิ์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง จากหมู่  11 ไป หมู่ 5 ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พงึพอใจ สะดวก

109 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ เพือ่ใหส้ามารถ ซ่อมแซมสะพานไม้ ขา้มหว้ยโพธิ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
เดินทาง จากหมู่ 11 ไป หมู่ 5 ของผู้ใช้ถนน เดินทางได้
ได้สะดวก พงึพอใจ สะดวก

110 โครงการขดุลอกร่องระบายน้้า เพือ่แกไ้ข ขดุลอกร่องระบายน้้าภายในหมู่บา้น ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ๕๒,๖๘๕ ร้อยละ ๖๐ สามารถแก้ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมูที่ ๔ ปญัหาน้้า  โดยใช้แรงงาน  ขนาดกวา้ง๐.๓๐เมตร สามารถ ไขน้้าท่วมขงั

ท่วมขงั ลึก ๐.๓๐ยาว ๑,๒๒๔ เมตร แกไ้ขน้้า ได้
หรือมีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ ๑๑๐.๑๖ ลบ.ม.

111 โครงการขดุลอกร่องระบายน้้า เพือ่แกไ้ข ขดุลอกร่องระบายน้้าภายในหมู่บา้น โดยใช้แรงงาน 	๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ๔๔,๖๖๘ ร้อยละ ๖๐ สามารถแก้ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมูที่ ๘ ปญัหาน้้า จาก ศาลากลางบา้น ถงึ บา้นนายเหม บรุมย์ สามารถ ไขน้้าท่วมขงั

ท่วมขงั ขนาดกวา้ง ๐.๙๐ เมตร ลึก๐.๓๐ ยาว ๑๗ เมตร แกไ้ขน้้า ได้
หรือมีประมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ ๔๕.๙๐ ลบ.ม ท่วมขงั

112 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา เพือ่ใหม้ีที่ ปรับปรุงสนามกฬีา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง
ประจา้หมู่บา้น  หมู่ที่ ๒ ออกกา้ลังกาย ประจา้หมู่บา้น ของประชาชน ออกกา้ลัง



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที่ใช้บริการ กาย
113 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกกา้ลังกาย เพือ่ใหม้ีที่ ติดต้ังเคร่ืองออกกา้ลังกาย ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีสถานที่ กองช่าง

ออกกา้ลัง ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ของประชาชน ออกกา้ลัง
กาย ที่ใช้บริการ กาย

114 โครงการขยายเขตฟา้แรงสูง/แรงต้่า เพือ่ใหม้ี ขยายเขตฟา้แรงสูง/แรงต้่า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟา้ กองช่าง
ไฟฟา้  -  จาก หมู่ที่ 1 ไปหนองโสกดินแดง มีไฟฟา้ ใช้อยา่ง

ใช้อยา่งทั่วถงึ  - จากหมู่ที่ 1 ไป บา้นโนนโพธิ ์หมู่ 9 ใช้เพิม่ขึน้ ทั่วถงึ
เพือ่ใหม้ี  - จากหมู่ที่ 1 ไปบา้นดงสวาง หมู่ 7
ไฟฟา้  - จากหมู่ที่ 1 ไปถงึสามแยก สปก

ใช้อยา่งทั่วถงึ    หนองผักบุง้
 - จากนานางเบญจมาศ ถงึ โนนทราย
 - จากหมู่ 1 ไปปา่สาธารณะ (ปา่ช้า)

115 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง เพือ่ให้ โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกดิความ กองช่าง
สาธารณะภายในหมู่บา้น มีความ สาธารณะภายในหมู่บา้น หมู่ที่ ๑ มีความ่ปลอด ปลอดภยั

ปลอดภยั ภยัเพิม่ขึน้ ในชีวติ
และทรัพยสิ์น

116 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง เพือ่ให้ ขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ ๖๐ เกดิความ กองช่าง



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

สาธาณะจากบา้นสองคอน มีความ สาธาณะจากบา้นสองคอน มีความ่ปลอด ปลอดภยั
ถงึขนส่งอา้นาจเจริญ ปลอดภยั ถงึขนส่งอา้นาจเจริญ ภยัเพิม่ขึน้ ในชีวติ

และทรัพยสิ์น
117 โครงการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ  หมูที่ ๙ เพือ่ให้  - ถนนเขา้หมู่บา้น ถงึบา้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกดิความ กองช่าง

มีความ ค้าเพิม่ มีทอง มีความ่ปลอด ปลอดภยั
ปลอดภยั  - ศาลากลางบา้นถงึ นางลวน คงไชย ภยัเพิม่ขึน้ ในชีวติ

 -บา้นนางเกษร  พรมเหลา ถงึบา้น และทรัพยสิ์น
  นางสายใจ บญุเจริญ

118 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหม้ี  - จากบา้นนายสนธยา แพงมี ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟา้ กองช่าง
แรงต้่า หมูที่ ๓ ไฟฟา้ ไปฝายหว้ยโพธิ์ มีไฟฟา้ ใช้อยา่ง

ใช้อยา่งทั่วถงึ  - จากหอน้้าประปานานางเจยีมไป ใช้เพิม่ขึน้ ทั่วถงึ
บา้นนายอทุธยาน

119 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟา้ส่อง เพือ่ให้ ซ่อมแซมระบบไฟฟา้ส่อง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกดิความ กองช่าง
สวา่งสาธารณะ มีความ สวา่งสาธารณะ หมู่ที่ ๑ -๑๑ มีความ่ปลอด ปลอดภยั

ปลอดภยั ภยัเพิม่ขึน้ ในชีวติ
และทรัพยสิ์น

120 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ใหม้ี  -ขยายเขตไฟฟา้ จากถนนอรุณประเสริฐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟา้ กองช่าง
แรงสูง/แรงต้่า หมู่ที่ ๙ ไฟฟา้   ขา้มคลองชลประทาน มีไฟฟา้ ใช้อยา่ง

ใช้อยา่งทั่วถงึ  - -ขยายเขตไฟฟา้ จากบา้นแม่ทองจนัทร์ ใช้เพิม่ขึน้ ทั่วถงึ



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

 - จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไปถงึบา้นนาหว้ยยาง
 - จากบา้นนางลา โฉมเฉลา ถงึบา้น
    นายสมจติ   จนัทบตุร
 - จาก บา้นนายเทพนิรันทร์
     ถงึนายบวักนั อยูเ่ยน็

121 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะบา้น เพือ่ให้  - ช่วงบา้นนายกติติวฒัน์ ศรีเจริญ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกดิความ กองช่าง
ดงสวาง หมู่ที่ ๗ มีความ  - บา้นดงสวางไป บา้นโนนโพธิ ์จดุ มีความ่ปลอด ปลอดภยั

ปลอดภยั    บา้นนางบวัลา มีดี ภยัเพิม่ขึน้ ในชีวติ

122 โครงการขยายเขตไฟฟา้ แรงสูง เพือ่ใหม้ีการ  - จากบา้นนายสังวรณ์ บญุภาย ไปนา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ สามรถ กองช่าง
/แรงต้่า หมู่ที่ ๗ ประหยดั    นางสอน  เหม็จนัทร์ ในการประ ประหยดั

ค่าใช้จา่ย  - จากบา้นดงสวสง ไปบา้นนาหว้ยยาง หยดัค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ย
123 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง/ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้  - จากครองชลประทานถงึถนนสาย ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟา้ กองช่าง

แรงต้่า  หมู่ที่ ๘ ใช้อยา่งทั่วถงึ     ภจูา้ปา ผู้ใช้ไฟฟา้ ใช้ทั่วถงึ
เพิม่ขึน้

124 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ เพือ่ให้ จดุ บา้นนางลา  โฉมเฉลา ถงึบา้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกดิความ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมูที่ ๙ มีความ      นายประเชิญ  โฉมเฉลา มีความ่ปลอด ปลอดภยั

ปลอดภยั จดุ บา้นนางพยอม ทองอาจ ถงึ ศูนย์ ภยัเพิม่ขึน้ ในชีวติ



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

    พฒันาเด็กเล็ก
125 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ เพือ่ให้ จดุ ทางเขา้หมู่บา้นถงึบา้นนายเดชา สาขวตัร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๖๐ เกดิความ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น หมูที่ ๙  (ต่อ) มีความ จดุ บา้นนายเริญ  แกว้ประเสริฐ มีความ่ปลอด ปลอดภยั
ปลอดภยั จดุ บา้นนายกนัต์  อกนิฐ ภยัเพิม่ขึน้ ในชีวติ

จดุ บา้นนาย ไฟศาล โครตรอาสา
126 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง/ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้  ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง/แรงต้่า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๕๐ มีไฟฟา้ กองช่าง

แรงต้่า หมู่ที่ ๑๐ ใช้อยา่งทั่วถงึ   จดุ ซุ้มประตูหมู่บา้นถงึอา่งเกบ็น้้าโหว้ยโพธิ์ ผู้ใช้ไฟฟา้ ใช้ทั่วถงึ
  จดุ ถนนสายดงมันถงึล้าหว้ยยาง เพิม่ขึน้

127 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วาง เพือ่ให้ ขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วงสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๖๐ เกดิความ กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ มีความ  -  ดอนปูต่า มีความ่ปลอด ปลอดภยั

ปลอดภยั  -  ในหมู่บา้น ภยัเพิม่ขึน้ ในชีวติ
และทรัพยสิ์น

128 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหม้ี ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง/แรงต้่า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ มีไฟฟา้ กองช่าง
/แรงต้่า หมูที่ ๔ ไฟฟา้  จดุ จากคลองชลประทานไปนานางอรอนิทร์ มีไฟฟา้ ใช้อยา่ง

ใช้อยา่งทั่วถงึ      สายแวว ใช้เพิม่ขึน้ ทั่วถงึ
จดุ จากหมู่ 4 ไปนานาง

129 โครงการปรับปรุงหอ้งน้้าส้านักงาน เพือ่ใหส้ามารถ ปรับปรุงหอ้งน้้าส้านักงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๖๐ หอ้งน้้า กองช่าง
ใช้การได้ปกติ ที่ได้รับ สามารถ

การปรับปรุง ใช้การได้ปกติ



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

130 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หน้าอาคาร เพือ่ใหเ้กดิความ ปรับปรุงภมูิทัศน์หน้าอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๕๐ ประชาขน กองช่าง
ส้านักงาน สะดวกใหแ้ก่ ส้านักงาน เกดิความ มาติดต่อ

ผู้มาติดต่อราชการ สะดวก ได้รับความ
สะดวก

131 โครงการเทพืน้คอนกรีตบริเวณเสาธง เพือ่ปรับปรุง เทพืน้คอนกรีตบริเวณเสาธง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ มีพืน้ที่ กองช่าง
พืน้ที่ใหส้ามารถ สามารถ ใช้ประโยชน์

ใช้ประโยชน์ ใช้ได้เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้

เพิม่ขึน้

132 โครงการกอ่สร้างปา้ยคัดเอา้ เพือ่ประชาสัมพนัธุ์ กอ่สร้างปา้ยคัดเอา้ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ประชาสัมพนัธ์ ขา่วสาร ประชาสัมพนัธ์ ได้มีการ ได้รับ

ติดปา้ย ขา่วสาร
ประชาสัมธ์

133 โครงการกอ่สร้างบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เพือ่ประชาสัมพนัธุ์ กอ่สร้างบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ประชาชน กองช่าง
ขา่วสาร ได้มีการ ได้รับ

ติดปา้ย ขา่วสาร
ประชาสัมธ์

134 โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ เพือ่รองรับการ กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ ๕๐ สามารถ กองช่าง



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

บริเวณสนามกฬีา ใหบ้ริการประชาชน บริเวณสนามกฬีา สามารถ รองรับ
บริการ การให้

ได้เพิม่ขึน้ บริการ

42,549,964 42,549,964 42,549,964 42,549,964 42,499,964



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมส่งเสริมการจดัการน้้าตาม เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนหมูท่ี ่1 -11 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชน ส้านักปลัด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (ธนาคารน้้าใต้ดิน) สามารถประกอบอาชีพเพิม่ สามารถประกอบ

อาชีพเพิม่

2 โครงการเศรษฐกจิพอเพียง เพือ่ใหป้ระชาชนรู้จกั ประชาชนหมูท่ี ่1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนรู้จกั ส้านักปลัด

ประหยดัพอเพียง ประหยดัพอเพียง

ในการใช้จา่ย ในการใช้จา่ย

และเพิม่รายได้ และเพิม่รายได้

3   โครงการฝึกอบรมการท้าน้้ายาท้าความ เพือใหป้นระชาชนลดรายจา่ยใน ประชาชนหมูท่ี ่1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม สามารถลดรายจา่ย ส้านักปลัด

    สะอาดในครัวเรือน ครัวเรือน ในครัวเรือน

4 โครงการแกษตรเพือ่อาหารกลางวัน เพือ่เป็นอาหารกลางวัน นักเรียนในเขตต้าบลโนนโพธิ์ 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวนโรงเรียน นักเรียนได้ ส้านักปลัด

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง ส้าหรับนักเรียนในเขต รับอาหารกลางวัน

ต้าบลโนนโพธิ์

5 โครงการเล้ียงปลาในบ่อพลายสติก เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนหมูท่ี ่1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชน ส้านักปลัด

มปีลาไว้บริโภค มรีายได้เพิม่

และมไีว้จ้าหน่าย และมปีลาไว้บริโภค

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ป็นสังคมเมอืงน่าอยู่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธุรกจิการค้าและเพิม่มลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล

          ยทุธศาสตร์การ  การพัฒนาเศรษฐกจิ 



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ป็นสังคมเมอืงน่าอยู่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธุรกจิการค้าและเพิม่มลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล

          ยทุธศาสตร์การ  การพัฒนาเศรษฐกจิ 

ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง

6 โครงการจดัฝึกอบรมเศรษฐกจิพอเพียง เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนหมูท่ี ่1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนมศุีนเรียนรู้ ส้านักปลัด

 (ศูนยเ์รียนรู้) ได้มศูีนยก์ารเรียนรู้ ด้นการเกษตร

ด้านการเกษตร

7 โครงการส่งเสริมฝึกอบรมเกษตรตามปรัชญา เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนหมูท่ี ่1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนมคีวามรู้ ส้านักปลัด

เศรษฐกจิพอเพียง มคีวามรู้ความเขา้ใจ ความเขา้ใจเกีย่วกบั

เกีย่วกบัเศรษฐกจิ เศรษฐกจิพอเพียง

พอเพียง

8 โครงการส่งเสริมการใช้ปุย๋พืชสด เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนหมูท่ี ่1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชน ส้านักปลัด

ปรับปรุงบ้ารุงดิน มคีวามรู้ความเขา้ใจ มคีวามรู้ความเขา้ใจ

 ในการบ้ารุงดิน

9 โครงการส่งเสริมการใช้สารอนิทรียเ์พือ่ลดการ เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนหมูท่ี ่1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชน ส้านักปลัด

ใช้สารเคมทีางการเกษตร มคีวามรู้ความเขา้ใจ มคีวามรู้ความเขา้ใจ

ในการบ้ารุงดิน ในการบ้ารุงดิน

ในการใช้ปุย๋ ในการใช้ปุย๋



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ป็นสังคมเมอืงน่าอยู่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธุรกจิการค้าและเพิม่มลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล

          ยทุธศาสตร์การ  การพัฒนาเศรษฐกจิ 

10 โครงการกจิกรรมการตรวจวัดค่าวิเคราะหดิ์น เพือ่สร้างความเขา้ใจ ประชาชนหมูท่ี ่1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม มงีความเขา้ใจ ส้านักปลัด

และมกีารตรวจสอบ และมกีารตรวจสอบ

คุณภาพดิน คุณภาพดิน

11 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้การเล้ียงสัตว์ตามแนว เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนหมูท่ี ่1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนมศุีนเรียนรู้ ส้านักปลัด

ทางเศรษฐกจิพิเพียง ได้มศูีนยก์ารเรียนรู้ ด้นการเกษตร

ด้านการเกษตร

12 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนหมูท่ี ่1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม มแีหล่งอาหารใหสั้ตว์เล้ียง ส้านักปลัด

การใช้ปุย๋อนิทรีย์ มคีวามรู้ความเขา้ใจ เพิม่มากขึน้

ในการบ้ารุงดิน

ในการใช้ปุย๋

โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการอบรม  -  - 300,000  300,000  300,000  ร้อยละ ประชากร ส้านักปลัด
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ให้ราษฏร ให้ความรู้และศึกษา จ้านวน มีอาชีพเสริม

สามารถเพิ่มพูน ดูงานกลุ่มอาชีพ ครัวเรือน และมีรายได้
รายได้ให้แก่ ทั้ง๑๑ หมู่บ้าน ที่มีรายได้ เพิ่มขึ้น
ครองครัว เพิ่ม



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ป็นสังคมเมอืงน่าอยู่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธุรกจิการค้าและเพิม่มลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล

          ยทุธศาสตร์การ  การพัฒนาเศรษฐกจิ 

2 โครงการสนับสนุนเกษตรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการ สนับสนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ของ เกษตรกร ส้านักปลัด
เกษตร ลดต้นทุน กลุ่มเกษตร เกษตรกร ร่วมกันแก้ไข

ในการเกษตร หมู่ 1 -12 ที่น้าไปปฏิบัติ ปัญหาด้านการเกษตร
3 โครงการไถกลบตอซังในนาข้าว เพื่อส่งเสริมการ สนับสนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ของ เกษตรกร ส้านักปลัด

เกษตร ลดต้นทุน เกษตรกร เกษตรกร ร่วมกันแก้ไข
ในการเกษตร หมู่ 1 -12 ที่น้าไปปฏิบัติ ปัญหาด้าน

การเกษตร
4 โครงการสนับสนุนกลุ่มผลิต เพื่อให้ประชาชนมีพันธุ์ เกษตรกร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ของ เกษตรกร ส้านักปลัด

เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวที่ดีในการท้านา ในเขตต้าบล เกษตรกร ร่วมกันแก้ไข
โนนโพธิ์ ที่น้าไปปฏิบัติ ปัญหาด้าน

หมู่ที่ 1 -11 การเกษตร
5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อสนองพระราช พื้นที่ป่าชุมชน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีจ้านวน ส้านักปลัด

ด้าริโครงการอนุรักษ์ ในเขตต้าบล พืชพรรณและ
พันธุกรรมพืชอัน ความหลากหลาย

เนื่องมาจากพระราช ทางชีวภาพ
ด้าริฯ (อพ.สธ.)



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ป็นสังคมเมอืงน่าอยู่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธุรกจิการค้าและเพิม่มลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล

          ยทุธศาสตร์การ  การพัฒนาเศรษฐกจิ 

6 โครงการจัดต้ังตลาดชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ตลาดชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนตลาด มีตลาดชุมชน กองช่าง
ชุมชน หมู่ที่ 1 -11 ชุมชน ในหมู่บ้าน

7 โครงการส่งเสริมการปลูก เพื่อให้ประชาชน ประชาชน 20,000 20,000     20,000    20,000    20,000    จ้านวนคัวเรือน ประชาชน ส้านักปลัด
พืชผักสวนครัว มีสุขภาพดี หมู่ที่ 1 -11 ที่ปลูกผัก ปลูกผักปลอด
ปลอดสารพิษ ปลอดสารพิษ สารพิษ

ในครัวเรือน
8 โครงการเล้ียง กบ เล้ียงปลา เพื่อลดรายจ่ายเพิ่ม ประชาชน 20,000 20,000     20,000    20,000    20,000    จ้านวนคัวเรือน ประชาชน ส้านักปลัด

 ในบ่อซีเมน รายได้ในครัวเรือน หมู่ที่ 1 -11 ที่เล้ียง ลดรายจ่าย

9 โครงการสนับสนุนพันธ์ข้าว เพื่อให้ประชาชน ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน ประชาชน ส้านักปลัด
ได้รับเมล็ดพันธ์ หมู่ที่ 1 -11 ประชากร ลดรายจ่าย

ข้านทีดีเหมาะสม ที่ได้รับสนับสนุน
กับพื้นที่

10 โครงการอบรมเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน สามารถ ส้านักปลัด
เพาะพันธ์ปลา เล้ียงปลาน้้าจืด หมู่ที่ 1 -11 ผู้ได้รับ ส่งเสริมให้

การสนับสนุน ประชาชน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่อนุรักษ์ ทีส่าธารณะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ทรัพยากรทาง ส านักปลัด
และส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร หมูท่ี ่๑ -๑๑ ป่าสาธารณะ ธรรมชาติ

ให้คงอยู่ ยงัคนอยู่

2 โครงการปลูกป่าตามแนวล าห้วยโพธิ์ เพือ่ปลูกป่าทดแทน ห้วยโพธิ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนป่า มีการปลูกป่าทดแทน ส านักปลัด
และป้องกันล าห้วย เพิม่ขัน้ และป้องกันล าห้วย

จาการปุกรุก จาการปุกรุก

3 โครงการปลูกป่าตามแนวล าห้วยปลาแดก เพือ่ปลูกป่าทดแทน ห้วยปลาแดก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนป่า มีการปลูกป่าทดแทน ส านักปลัด
และป้องกันล าห้วย เพิม่ขัน้ และป้องกันล าห้วย

จาการปุกรุก จาการปุกรุก

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน เพือ่ดูแลอ่างเก็บน้ า อ่างเก็บน้ า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ภูมิทัศ อ่างเก็บน้ า ส านักปลัด
อ่างเก็บน้ าร่องนาโฮง ให้สวยงาน ร่องนาโฮง ดีขึน้ ให้สวยงาน

ได้รับการดูแลรักษา

          แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

          แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5 โครงการอนุรักษ์พันธุก์รรมพืช เพือ่ส่งเสริมสนับ ป่าชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป่าชุมชน เกิดการ ส านักปลัด
สนุนให้เกิดการ หมูที ่๑ -๑๑ อนุรักษ์พันชืพ
อนุรักษ์พันชืพ ให้มีความอุดม

สมบูรณ์
6 โครงการส่งเสริมปล่อยปลา เพือ่ให้ปลาในแล่งน้ า แหล่งน้ า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แหล่งน้ า จ านวนปลา ส านักปลัด

ในแหล่งน้ าธรรมชาติ ธรรมชาติ สาธารณะ ในแล่งน้ าเพิม่ขึน้
เพิม่ขึน้ หมูท่ี ่๑ -๑๑

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศ ศพด. เพือ่ปรับปรุงภูมิทัสน์ ศูนยพ์ัฒนาเด็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนศูย์ ภูมิมิทัศสูนยเ์ด็ก ส านักปลัด
ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สวยงาม พัฒนาเด็ก ได้รับการปรับรุง
โนนโพธิ์ ทีไ่ด้รับการ

ปรับปรุง
8 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพือ่ป้องกันป่าชุมชน ทีสาธารณะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ป่าชุมชน ป่าชุมชน ส านักปลัด

ให้คงอยูแ่ละ หมูที ่๑ -๑๑ ให้คงอยูแ่ละ
ป้องก้นการปุกรุก ป้องก้นการปุกรุก

9 โครงการน้ าคือชีวติ เพือ่สนับสนุน ทีสาธารณะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป่าชุมชน ป่าชุมชน ส านักปลัด
ประชาชน หมูท่ี ่๑ -๑๑ ให้คงอยูแ่ละ

ตามศาสตร์พระราชา ป้องก้นการปุกรุก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

          แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศภายใน เพือ่ดูแลดอนปูต่า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนหมูบ่้าน ทีส่าธารณะ ส านักปลัด
หมูบ่้าน ให้สวยงาน  หมูท่ี ่๑ -๑๑ ทีไ่ด้รับการ ได้รับการปรับปรุง

ปรับปรุง

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศทีท่ าการ เพือ่ปรับปรุงภูมิทัสน์  ทีท่ าการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทีท่ าการ ทีท่ าการ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ ให้สวยงาม อบต. โนนโพธิ์ อบต.โนนโพธิ์ อบตงโนนโพธิ์

ได้รัการปรับปรุง

12 โครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เพือ่เป็นการเฉลิม สวนเฉลิมพระ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใน ประชาชนมี กองช่าง
พระเกียรติฯ เกียรติฯ ของประชาชน สวนสาธารณะ

ตามแบบ ในพืน้ที่ เป็นทีพ่ักผ่อน
อบต. ก าหนด หยอ่นใจ

13 โครงการธนาคารขยะ เพือ่ลดปริมาณขยะ หมูที ่๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข
รีไซเคิลในชุมชน ในชุมชน

14 โครงการหนึง่หมูบ่้าน เพือ่ให้จัดท า หมูที ่๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนถนน ถนนเกิดความ กองสาธารณสุข



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

          แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หนึง่ถนนสวยงาม ถนนต้นแบบ สวยงาน
สวยงาน

15 โครงการแก้ปัญหาขยะ เพือ่ลดปริมาณขยะ หมูที ่๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข
คัดแยกขยะก าจัดขยะ ในชุมชน

16 โครงการอบรมวนิัย เพือ่ลดปริมาณขยะ หมูที ่๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข
ในการทิง้ขยะ ในชุมชน

17 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลด เพือ่ลดปริมาณขยะ หมูที ่๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข
และการคัดแยกขยะ ในชุมชน

18 โครงการมูลฝอยทุกครัวเรือน เพือ่ลดปริมาณขยะ หมูที ่๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข
ในชุมชน

19 โครงการปุย๋หมักชีวภาพ เพือ่ลดปริมาณขยะ หมูที ่๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

          แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จากขยะอินทรีย์ และน าขยะให้ และน าขยะให้
เกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์

20 โครงการธนาคารขยะ เพือ่ให้นักเรียน โรงเรียนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข
ได้คัดแยกขยะ ต าบลโนนโพธิ์ ครัวเรือน และน าขยะให้

ทีเ่ข้าร่วมงาน เกิดประโยชน์
21 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพือ่ลดปริมาณขยะ หมูที ่๑ -๑๑ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้เข้าร่วม ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข

การจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน
(การบริหารจัดการขยะมูลฝอย)

22 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพือ่บ ารุงรักษา หมูที ่๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เขตต าบล ทรัพยากรธรรมชาติ ส านักปลัด
แหล่งน้ า โนนโพธิ์ ได้รับการดูแลรักษา
ป่าไม้ 

23 โครงการหนึง่ต าบลถนนสวยงาม เพือ่ปรับปปรุง หมูที ่๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เขตต าบล ทรัพยากรธรรมชาติ ส านักปลัด
ถนนให้สวยงาม โนนโพธิ์ ได้รับการดูแลรักษา

24 โครงการธนาคารขยะ เพือ่ลดปริมาณขยะ บ้านโพธิศิ์ลา  หมูท่ี ่๔ , ๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ปริมาณขยะ กองสาธารณสุข



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

          แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน ในชุมชน ๕๐ ลดลง
ลดปริมาณ

ขยะ
25 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน เพือ้ให้มีระบบ หมูบ่้านในเขตต าบลโนนโพธิ ์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ระบบ กองสาธารณสุข

และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สุขาภิบาลทีดี่ ๑๑ หมูบ่้าน ๕๐ สุขาภิบาล
สยามบรมราชกุมารี ระบบสุขาภิบาล ดีขึน้

ดีขึน้



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมประชาชน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของความ ประชาชนได้ ส านักปลัด
ให้มีจิตส านึก พึงพอใจของผู้ แสดงออกถึง กองการศึกษา

จงรักภัคดีต่อชาติ เข้าร่วมงาน ความจงรักภัคดี
ศาสนา พระมหากษตริย์

2 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมประชาชน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของความ ประชาชนได้ ส านักปลัด
ให้มีจิตส านึก พึงพอใจของผู้ แสดงออกถึง กองการศึกษา

จงรักภัคดีต่อชาติ เข้าร่วมงาน ความจงรักภัคดี
ศาสนา พระมหากษตริย์

3 โครงการวันปิยะมหาราช เพื่อส่งเสริมประชาชน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของความ ประชาชนได้ ส านักปลัด
ให้มีจิตส านึก พึงพอใจของผู้ แสดงออกถึง กองการศึกษา

จงรักภัคดีต่อชาติ เข้าร่วมงาน ความจงรักภัคดี
ศาสนา พระมหากษตริย์

4 โครงการงานราชพิธีต่างๆ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมประชาชน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของความ ประชาชนได้ ส านักปลัด
ให้มีจิตส านึกจงรักภักดี พึงพอใจของผู้ แสดงออกถึง กองการศึกษา

จงรักภัคดีต่อชาติ เข้าร่วมงาน ความจงรักภัคดี
ศาสนา พระมหากษตริย์

5 อุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลโนนโพธิ์ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของความ โรงเรียน ส านักปลัด

          แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

          แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

ผู้สูงอายุ พึงพอใจของ ผู้สูงอายุ กองการศึกษา
นักเรียนผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุน

6 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของผู้บริหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ของผู้บริหาร ส านักปลัด
ของผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน ในการปฏิบัติงาน สมาชิกอบต. พนักงาน ผู้เขาอบรม สมาชิกอบต. พนักงาน กองการศึกษา
ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ ลูกจ้าง ได้รับการพัฒนา ลูกจ้าง

ได้รัพการพัฒนา
7 โครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบลเพื่อออกรับฟังความ หมู่ที่ 1 -11 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ ประชาชนได้ ส านักปลัด

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คิดเห็นของประชาชน ความพึงพอใจ แสดงความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วม

8 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี(ภาษีที่ดิน จัดท าแผนที่ภาษี(ภาษีที่ดิน พื้นที่ต าบลโนนโพธิ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 40 มีการจัดท า กองคลัง
และส่ิงปลูกสร้าง) และส่ิงปลูกสร้าง) มีการจัดท า แผนที่ภาษี

แผนที่ภาษี
9 โครงการ อบต.โนนโพธิ์เคล่ือนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการประชาชน หมู่ที่ 1 -11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ประชาชนในพื้นที่

อย่างทั่วถึง ความพึงพอใจ ได้รับบริการ
ของผู้เข้าร่วม อย่างทั่วถึง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

          แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

10 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนในเขต 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียน ส านักปลัด
และนักเรียนในเขตต าบล ต าบล นักเรียนที่ ให้มีอาหารกลางวัน
โนนโพธิ์ได้รับอาหารเสริมนม ได้รับอารหารเสริม(นม)

11 โครงการเลือกต้ัง เพื่อจัดให้มีการเลือกต้ัง หมู่ที่ 1 -11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละในการเลือกต้ัง จัดให้มีการเลือกต้ัง ส านักปลัด
เรียบร้อย  ส. อบต.
สมบูรณ์ ได้ทุกเขต

12 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่ออุดหนุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกัน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละในการ กองทุนหนักประกัน ส านักปลัด
สุขภาพ อุดหนุน สุขภาพ กองคลัง

ได้รับการอุดหนุน
๑๒ โครงการ อุดหนุนส่วนราชการ ฯลฯ เพื่ออุดหนุน ๑ สนง.ท้องถิ่นจังหวัด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ จ านวนหน่วยงาน ส านักปลัด

หน่วยงานต่างๆ ๒.ศพส.จังหวัด หน่วยงาน ต่างๆได้รับการ
๓. ปกครองจังหวัดฯ ที่ได้รับอุดหนุน อุดหนุน
๔.กาชาดจังหวัดฯ
๕.ที่ท าการปกครองอ าเภอฯ
๖. เกษตรจัหวัด
๗. โรงเรียนในเขต



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

          แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

ต าบลโนนโพธิ์
๘.ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด
๙.สภาวัฒนธรรม
จังหวัดฯ
10.อุดหนุนเหล่า
กาชาด
๑๑.อุดหนุนโรง
เรียนในเขตต าบล
๑๒.ศูนย์ข้อมูลการ

บริหารงานบุคคล
๑๓. ส่วนราชการอื่น

 ฯลฯ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

          แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

๑๓ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริม โรงเรียนในเขต 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ คณะกรรมการ ส านักปลัด
ส าหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน เด็กนักเรียน ต าบล นักเรียนที่ ได้รับการสนับสนุน

ให้มีอาหารกลางวัน ได้รับอารหาร
กลางวัน

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70,000  70,000   70,000   70,000   70,000   จ านวนศูนย์ ศูนย์พัฒนา กองการ
สถานศึกษา อุปกรณ์การเรียน ในเขตต าบล พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ศึกษาฯ

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โนนโพธิ์ ได้รับการสนับสนุน
และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

๑๕ โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุน หมูที่ ๑ -๑๑ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียน ส านักปลัด
คณะกรรมการ หมู่ทบ้าน ให้มีอาหารกลางวัน

หมู่บ้าน ที่ได้รับการ
สนับสนุน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

          แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

16 โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่ออุดหนุนหน่วยงานรายการ อบต. ปลาค้าว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ หน่วยงาน ส านักปลัด
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของผู้ที่รับบริการ ราชการได้รับ
ศูนย์ปฏิการร่วมในการช่วยเหลือ การอุดหนุน
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสังคม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละในการ มีการสบทบเงินประกัน กองคลัง
น าส่งเงินประกันสังคม สังคม

18 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลโนนโพธิ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลโนนโพธิ์500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 5๐ ผู้สูงอายุ กองการศึกษาฯ
ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา ส านักปลัด

19 โครงการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพื่อความโปร่งใส คณะผู้บริหาร สมาชิก สอบต. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ สามารถ ส านักปลัด
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในการท างาน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง น าความรู้ น ามาใช้

ผู้น าชุมชน มาใช้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน
20 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ เพื่อป้องกัน คณะผู้บริหาร สมาชิก สอบต. 25,000  25,000   25,000   25,000   25,000   ร้อยละ ๘๐ สามารถ ส านักปลัด

ปราบปรามการทุจริต การทุจริต พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง น าความรู้ น ามาใช้
ผู้น าชุมชน มาใช้ปฏิบัติ ในการปฏิบัติ

งาน งาน
21 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภัคดี จัดงานวันปิยมหาราช 50,000  50,000   50,000   50,000   500,000 ร้อยละ100 ได้แสดงออก ส านักปลัด

แสดงออกถึงความจงรัก ถึงความจงรักภัคดี
ภัคดี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

          แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

22 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภัคดี จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา50,000  50,000   50,000   50,000   500,000 ร้อยละ100 ได้แสดงออก ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แสดงออกถึงความจงรัก ถึงความจงรักภัคดี

ภัคดี
23 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาท เพื่อแสดงความจงรักภัคดี จัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาท50,000  50,000   50,000   50,000   500,000 ร้อยละ100 ได้แสดงออก ส านักปลัด

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงออกถึงความจงรัก ถึงความจงรักภัคดี
รัชการที่ 10 ภัคดี

24 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท เพื่อแสดงความจงรักภัคดี จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท50,000  50,000   50,000   50,000   500,000 ร้อยละ100 ได้แสดงออก ส านักปลัด
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบษร มหาภูมิพล สมเด็จพระบรมชนกาธิเบษร มหาภูมิพล แสดงออกถึงความจงรัก ถึงความจงรักภัคดี
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภัคดี

๒๖ โครงกมรปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอ านาจเจริญ เพื่ออุดหนุนองค์การบริหาร ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 เพื่ออุดหนุนองค์การบริหาร กองช่าง
ส่วนจังหวัด อ านาจเจริญ ได้รับการอุดหนุน ส่วนจังหวัด



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรค เพือ่ปอ้งกนัการ ประชาชนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ไม่มีการ กองสาธาฯ
COVID - ๑๙ แพร่ระบาด เขตต าบลโนนโพธิ์ สามารถลด ระบาดของ

การะบาดของ โรค
โรค

2 โครงการอดุหนุนขอรับเงินอดุหนุน เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กองสาธาฯ
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ประชาชน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ด้านสาธารณสุข

3 โครงการขอรับเงินอดุหนุนส าหรับ เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ไม่การแพร่ระบาด กองสาธาฯ
ขบัเคล่ือนโครงการสัตวป์ลอดโรค ประชาชน ในการปอ้งกนั ของโรค
คนปลอดภยั จากโรคพาสุนัขบา้ โรคพษิสุนัขบา้

4 โครงการขอรับเงินอดุหนุนส าหรับ เพือ่ส ารวจขอ้มูลสัตวย์ หมู่ที่ 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ สามารถ กองสาธาฯ
ส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตวแ์ละขึน้ทะเบยีนสัตว์ ในพืน้ที่ ในการขึน้ทะเบยีน ขึน้ทะเบยีน

สัตวย์ สัตวไ์ด้ครบถว้น
5 โครงการฉดัพน่หมอกควนัก าจดัยงุลาย เพือ่ก าจดัลูกน้ ายงุลาย หมู่ที่ ๑ -๑๑ หมู่บา้น จ านวนลูกน้ ายงุลาย กองสาธารณสุข

ลดลง

          แผนงาน  สาธารณสุข
งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พฒันาคุรภาพชีวติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกจิการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพฒันาคนและสังคม



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน  สาธารณสุข
งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พฒันาคุรภาพชีวติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกจิการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพฒันาคนและสังคม

6 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เพือ่ปอ้งการการ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บา้น สามารถปอ้งการการ กองสาธารณสุข
แพร่ระบาดของโรค แพร่ระบาดของโรค

7 โครงการควบคุมปอ้งกนัโรคพษิสุนัขบา้ เพือ่ปอ้งการการ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บา้น สามารถปอ้งการการ กองสาธารณสุข
แพร่ระบาดของโรค แพร่ระบาดของโรค

8 โครงการสนับสนุนส่งเสิรม การรณรงค์ปอ้งกนั เพือ่ปอ้งการการ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บา้น สามารถปอ้งการการ กองสาธารณสุข
โรคฉีห่นู แพร่ระบาดของโรค แพร่ระบาดของโรค

9 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค มือ เท้า เพือ่ปอ้งการการ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้น สามารถปอ้งการการ กองสาธารณสุข
ปาก และโรคติดต่อ แพร่ระบาดของโรค แพร่ระบาดของโรค

10 โครงการจดัซ้ือยาก าจดัลูกน้ า ยุง่ลาย เพือ่ก าจดัลูกน้ ายงุลาย หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้น จ านวนลูกน้ ายงุลาย กองสาธารณสุข
ลดลง



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน  สาธารณสุข
งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พฒันาคุรภาพชีวติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกจิการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพฒันาคนและสังคม

11 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพือ่ส่งเสริมการ หมูที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้น ประชาชนออกก าลังกาย กองสาธารณสุข
 บริเวณศาลาประชาคม หมู่บา้น ออกก าลังกาย เพิม่มากขึน้

12 โครงการฉดีวคัซีนปอ้งกนัโรคติดต่อ เพือ่ปอ้งการการ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้น สามารถปอ้งการการ กองสาธารณสุข
แพร่ระบาดของโรค แพร่ระบาดของโรค

13 โครงการกองทุนยา เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่บา้น ประชาชน กองสาธารณสุข
ประชาชน มีสุขภาพดี

14 โครงการปอ้งกนัโรคระบาดของสัตว์ เพือ่ปอ้งการการ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้น สามารถปอ้งการการ กองสาธารณสุข
แพร่ระบาดของโรค แพร่ระบาดของโรค

15 โครงการพนัาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพือ่พฒันาบคุลากร หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วม บคุลากร กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข

ได้รับการพฒันา

16 โครงการหน้าบา้นสวย หลังบา้นสวน เพือ่ใหห้มู่บา้น หมู่ที่ ๑ -๑๑ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เขา้ร่วม หมู่บา้น กองสาธารณสุข
ครัวเรือน ครังเรือน มีความ
สวยงาน เปน็ระเบยีบ สวยงาม



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน  สาธารณสุข
งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พฒันาคุรภาพชีวติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกจิการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพฒันาคนและสังคม

17 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มประชาชน เพือ่พฒันาบคุลากร หมู่ที่ ๑ -๑๑ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เขา้ร่วม บคุลากร กองสาธารณสุข
ท่ีใหบ้ริการด้านสาธารณสุขเกีย่วกบัการควบคุม ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข
การปอ้งกนัโรค ได้รับการพฒันา

18 โครงการอนามัยเจริญพนัธุ์ เพือ่ใหม้ีความรู้ความ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เขา้ร่วม มีความรู้ความ กองสาธารณสุข
เขา้ใจในวยัเจริญพนัธุ์ เขา้ใจในวยัเจริญพนัธุ์

19 โครงการส ารวจกจิการที่เปน็อนัตรายต่อสุขภาพ เพือ่ความคุมดูแล หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้น กจิการที่เปน็อนัตราย กองสาธารณสุข
กจิการที่เปน็อนัตราย ต่อสุขภาพ

ต่อสุขภาพ มีการควบคุม
20 โครงการ จดัระบบแพทยฉ์กุเฉนิ เพือ่ใหก้ารบริหาร จนท. แพทยท์ฉกุเฉนิ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพงึ มีการบริหาร กองสาธารณสุข

ได้รวมเร็ว พอใจ ได้รวมเร็ว
ของประชาชน

21 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้น ประชาชน กองสาธารณสุข
 -โรคเบาหวาน ประชาชน มีสุขภาพดี
 -ความดันโลหติสูง
 -โรคหลอดเลือดในสมอง
 -โรคหวัใจ



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน  สาธารณสุข
งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พฒันาคุรภาพชีวติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกจิการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพฒันาคนและสังคม

22 โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หมู่บา้น ประชาชน กองสาธารณสุข
ของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี ประชาชน มีสุขภาพดี

23 โครงการพฒันาต าบลจดัการสุขภาพแบบยัง่ยนื เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้น ประชาชน กองสาธารณสุข
ประชาชน มีสุขภาพดี

24 โครงการพฒันาวดัส่งเสริมสุขภาพ เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้น ประชาชน กองสาธารณสุข
ประชาชน มีสุขภาพดี

25 โครงการพฒันาชุมชนนมผู้สูงอายุ เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บา้น ประชาชน กองสาธารณสุข
ประชาชน มีสุขภาพดี

26 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพติด เพือ่แกไ้ขปญัหายาเสพติด หมู่ที่ ๑ -๑๑ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หมู่บา้น ประชาชน กองสาธารณสุข
To BE NUMBERONE (ศูนยเ์พือ่นใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ในกลุ่มเยาวชน มีสุขภาพดี
ทูลกระหม่อมหญงิ อบุลรัตร์ราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี หา่งไกลยาเสพติด



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน  สาธารณสุข
งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พฒันาคุรภาพชีวติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกจิการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพฒันาคนและสังคม

27 โครงการควบมุโรคขาดสารไอโดดีนของสมเด็จ เพือ่แกไ้ขปญัหา หมู่ที่ ๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บา้น ประชาชน กองสาธารณสุข
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การขาดสารไอโอดีน มีสุขภาพดี
สยามบรมราชกมุารี

28 โครงการต้ังครรภก์อ่นวยัอนัควร เพือ่ปอ้งการการต้ังครรภ์ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วม มีการปอ้ง กองสาธารณสุข
 -ปอ้งกนัโรคเอดส์ กอ่นวยั การต้ังครรภก์อ่นวยั

29 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วม ผู้พกิารสามารถ กองสาธารณสุข
แม่แลละเด็กของพระกนิษฐาธริาชเจา้ อนามัยแม่และเด็ก ช่วยเหลือตัวเอง
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี

30 โครงการส่งเสริมสุขภาพจติในชุมชน เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บา้น ประชาชน กองสาธารณสุข
ประชาชน มีสุขภาพดี

31 โครงการอบรมพฒันาคุณภาพชีวติ เพือ่ดูแลคุณภาพชีวติ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เขาร่วม คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ ส านักปลัด
ผู้สูงอาย ุ ผู้พกิาร ผู้ด้วยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ ประชาชน ผู้พกิาร ผู้ด้วยโอกาส

ผู้ปว่ยเอดส์
ดีขึน้



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน  สาธารณสุข
งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พฒันาคุรภาพชีวติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกจิการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพฒันาคนและสังคม

32 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูช้ีพกูภ้ยั เพือ่ดูแลคุณภาพชีวติ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ได้รับการ สามารถดูแล ส านักปลัด
ประชาชน ช่วยเหลือ คุณภาพชีวติประชาชน

จากกูช้ีพ

33 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่ดูแลคุณภาพชีวติ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ผู้ได้รับการ สามารถดูแล ส านักปลัด
/ผู้พกิาร/ผู้ด้อยโอกาส /ผู้ปว่บเอดส์ ประชาชน ช่วยเหลือ คุณภาพชีวติประชาชน

จากกูช้ีพ

34 โครงการอดุหนุนขอรับเงินอดุหนุน เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กองสาธาฯ
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ประชาชน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ด้านสาธารณสุข

35 โครงการขอรับเงินอดุหนุนส าหรับ เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ไม่การแพร่ระบาด กองสาธาฯ
ขบัเคล่ือนโครงการสัตวป์ลอดโรค ประชาชน ในการปอ้งกนั ของโรค
คนปลอดภยั จากโรคพาสุนัขบา้ โรคพษิสุนัขบา้



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน  สาธารณสุข
งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พฒันาคุรภาพชีวติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกจิการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ   การพฒันาคนและสังคม

36 โครงการขอรับเงินอดุหนุนส าหรับ เพือ่ส ารวจขอ้มูลสัตวย์ หมู่ที่ 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ สามารถ กองสาธาฯ
ส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตวแ์ละขึน้ทะเบยีนสัตว์ ในพืน้ที่ ในการขึน้ทะเบยีน ขึน้ทะเบยีน

สัตวย์ สัตวไ์ด้ครบถว้น



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปอ้งกนัยาเสพติดและลดอบุติัเหตุเมาไม่ขบั เพือ่ลอดอบุติัเหตุ หมูที่ ๑ -๑๑ 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เขา้ร่วม อบุติัหตุลดลง ส านักปลัด

2 โครงการเยาวชนหา่งไกลยาเสพติด เพือ่สนันสนุน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เขา้ร่วม ประชาชน กองการศึกษา
ใหป้ระชาชน ใช้เวลาวา่ง
ใช้เวลาวา่ง ใหเ้กดิประโยชน์

ใหเ้กดิประโยชน์
3 โครงการเขา้ค่ายละลายพฤติกรรมสู่ทางธรรม น าความดี เพือ่สนันสนุน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วม ประชาชน กองการศึกษา

ใหป้ระชาชน ใช้เวลาวา่ง
ใช้เวลาวา่ง ใหเ้กดิประโยชน์

ใหเ้กดิประโยชน์
4 โครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพือ่ปอ้งกนัการระบาด หมู่ที่ ๑ -๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เขา้ร่วม สามารถปอ้งกนั ส านักปลัด

ของยาเสพติด การระบาด
ของยาเสพติด

5 โครงการปอ้งกนั ปราบปราม การทุจริต เพือ่ลดการทุจริต พนักงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เขา้ร่วม ลดการทุจริต ส านักปลัด
ในหน่วยงานภาครัฐ ลูกจา้ง ในหน่วย

          แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พฒันาคุรภาพชีวติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกจิการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  การพฒันาคนและสังคม



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พฒันาคุรภาพชีวติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกจิการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  การพฒันาคนและสังคม

6 โครงการเพิม่ประสิทธพิาพการปฏบิติังาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ เพิม่ประสิทธภิาพ ส านักปลัด
อาสาสมัครปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร) (อปพร) ผู้เขา้ร่วมโครงการ (อปพร)

7 โครงการต้ังจดุตรวจสกดั เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั หมู่ที่ ๑ -๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เกดิความปลอดภยั ส านักปลัด
การเขา้เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อย ในการจราจร ในการลดอบุติัเหตุ ในการจราจร

8 โครงการปอ้งกนัอบุติัเหตุ เพือ่ลดอบุติัเหตุที่เกดิขึน้ หมู่ที่ ๑ -๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เกดิความปลอดภยั ส านักปลัด
ในการลดอบุติัเหตุ ในการจราจร

9 โครงการฝึกอบรมจดัต้ัง อปพร . เพือ่จดัต้ังทดแทนก าลังพล หมู่ที่ ๑ -๑๑ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ก าลังพลล อปพร. ส านักปลัด
 อปพร. จ านวน อปพร. เพิม่ขึน้

เพิม่ขึน้
10 โครงการฝึกอบรมปอ้งกนัอคัคีภยัในสถานศึกษา เพือ่ฝึกอบรมปอ้งกนั หมู่ที่ 1 -11 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ บคุลาการใน ก านักปลีด

อคัคีภยัในสถานศึกษา ของสถานศึกษา สถานศึกษา
ที่ได้รับความรู้ มีความรู้เกีย่วกบัอคัสคีภยั

11 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วง เพือ่ลดอตัราการเกดิ หมู่ที่ 1 -11 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ อตัราการเกดิ ส านักปลัด
เทศกาลปใีหม่ อบุติัเหตุทางถนน การเกดิอบุติัเหตุ อบุติัเหตุลดลง

ลดลง



2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิน่ แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พฒันาคุรภาพชีวติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกจิการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  การพฒันาคนและสังคม

12 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วง เพือ่ลดอตัราการเกดิ หมู่ที่ 1 -11 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ อตัราการเกดิ ส านักปลัด
เทศกาลวนัสงกรานต์ อบุติัเหตุทางถนน การเกดิอบุติัเหตุ อบุติัเหตุลดลง

ลดลง
13 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูช้ีพกูภ้ยั เพือ่ช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 1 -11 600,000    600,000  600,000  600,000  ร้อยละ80สามารถ สามารถช่วย ส านักปลัด

ใหท้ันท่วงที ช่วยเหลือประชาชน ประชาชนได้
ได้ทันท่วงที



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพือ่สร้างจติส านึก ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ สร้างจติส านึก ส านักปลัด
เด็กและเยาชน ด้านคุณธรรม ประชาชน เด็กนักเรียน ผู้เข้าอบรม ด้านคุณธรรม กองการศึกษาฯ

จริยธรรม ม.1-11 จริยธรรม กองสาธารณสุขฯ
2 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพือ่ให้เกิดความ ณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ เกิดความ ส านักปลัด

ปลอดภัยในการ  ม.1-11 ผู้เข้าอบรม ปลอดภัยในการ กองการศึกษาฯ
ใช้รถใช้ถนน ใช้รถใช้ถนน กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพือ่ช่วยเหลือ เพือ่ช่วยเหลือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ช่วยเหลือ ส านักปลัด
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ของผู้ได้รับ ผู้ประสบภัย กองการศึกษาฯ

 ม.1-11 ความช่วยเหลือ ธรรมชาติ กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนผู้ยากไร้ เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ ส่งเสริม ส านักปลัด
ให้ผู้ยากไร้ นักเรียนผู้ยากไร้ ผู้เข้าอบรม ให้ผู้ยากไร้ กองการศึกษาฯ

ได้รับการศึกษา ได้รับการศึกษา กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการสนัยสนุน อปพร. กลุ่มสตรี เพือ่สนับสนุน สนัยสนุน อปพร. กลุ่มสตรี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ สนับสนุน ส านักปลัด
 คณะกรรมการหมู่บ้าน ต ารวจบ้าน กลุ่มผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน ต ารวจบ้าน ผู้เข้าอบรม กลุ่มผู้น าชุมชน กองการศึกษาฯ

ม. 1-11 กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการจดัหาแวน่สายต าส าหรับ เพือ่ให้ผู้สูงอายุ จดัหาแวน่สายต าส าหรับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ผู้สูงอายุ ส านักปลัด
ผู้สูงอาย ุผู้ยากไร้ และผู้ยากไร้ ผู้สูงอาย ุผู้ยากไร้ ของผู้ได้รับ และผู้ยากไร้ กองการศึกษาฯ

สามารถมองเห็น ม 1-11 สามารถมองเห็น กองสาธารณสุขฯ

          แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  การพัฒนาคนและสังคม



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  การพัฒนาคนและสังคม

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน ให้เป็นคนดี เพือ่สร้างจติส านึก ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ สร้างจติส านึก ส านักปลัด
คนเก่ง คนมีฝีมือ  ให้เป็นคนดี ผู้เข้าอบรม กองการศึกษาฯ

คนเก่ง คนมีฝีมือ กองสาธารณสุขฯ
ม. 1-11

8 โครงการช่วยเหลือสงเคราะหผู้์สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ยากจน เพือ่ให้ความช่วยเหลือ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ความช่วยเหลือ ส านักปลัด
ผู้ติดเชื้อ ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้ยากจน/ผู้ติดเชื้อ ของผู้ได้รับ ผู้สูงอายุ กองการศึกษาฯ

ผู้ด้วยโอกาส ม.1--11 ความช่วยเหลือ ผู้ด้วยโอกาส กองสาธารณสุขฯ
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ

9 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน เพือ่สนับสนุน พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุน ส านักปลัด
ด้านสาธารณะสุขมูลฐาน ม.1-11 ได้รับการสนับสนุน ด้านสาธารณะสุข กองการศึกษาฯ

มูลฐาน กองสาธารณสุขฯ
10 โครงการป้องกันเด็กจมน้ ากับ เพือ่ส่งเสริม ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เด็กสามารถวา่ย ส านักปลัด

ให้เด็กวา่ยน้ าอยา่งปลอดภัย  ม.1-11 ของเด็ก น้ าได้ กองการศึกษาฯ
ที่สามารถวา่ยน้ า กองสาธารณสุขฯ

ได้
11 โครงการป้องกันเด็กติดรถ เพือ่ป้องกัน ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ สามารถแก้ปัญญา ส านักปลัด

ปัญหาเด็กติดในรถยนตื  ม.1-11 ของเด็กติดใน เด็กติดในรถยนต์ กองการศึกษาฯ
ลดลง กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการฝึกอบรม เรียนรรู้ภาษาต่างประเทศ เพือ่ส่งเสริม ฝึกอบรม เรียนรรู้ภาษาต่างประเทศ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ส่งเสริม ส านักปลัด
ให้สามารถ ส าหรับประชาชน ผู้เข้าอบรม ให้สามารถ กองการศึกษาฯ
เรียนร้ภาษา ม.1--11 เรียนร้ภาษา กองสาธารณสุขฯ
ต่างประเทศ ต่างประเทศ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  การพัฒนาคนและสังคม

13 โครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด เพือ่ส่งเสริม ฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ส่งเสริม ส านักปลัด
ให้ดูแลห่วยใย ม.1--11 ผู้เข้าอบรม ให้ดูแลห่วยใย กองการศึกษาฯ

สุขภาพ สุขภาพ กองสาธารณสุขฯ
14 โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรผู้สูงอายุ เพือ่ให้ผู้ด้อยโอกาส ก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรผู้สูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัด

 ,ผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือ  ,ผู้ด้อยโอกาส ได้รับความ กองการศึกษาฯ
ม.1--11 ช่วยเหลือ กองสาธารณสุขฯ

15 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองห่มกันหนาว เพือ่ให้ผู้ด้อยโอกาส จดัซ้ือเคร่ืองห่มกันหนาว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัด
ได้รับความช่วยเหลือ ส าหรับประชาชน ของประชาชา ได้รับความ กองการศึกษาฯ

ม.1--11 ที่ได้รับ ช่วยเหลือ กองสาธารณสุขฯ

16 โครงการการเตรียมความพร้อมแม่ เพือ่เตรียมความพร้อม ตรียมความพร้อมแม่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ แม่มีความพร้อม ส านักปลัด
และเด็กหลังคลอด ส าหรับแม่หลังคลอด และเด็กหลังคลอด ผู้เข้าอบรม หลังคลอด กองการศึกษาฯ

ม.1--11 กองสาธารณสุขฯ

17 โครงการชวนผู้เฒ่าเข้าโรงเรียน เพือ่สนับสนุน ชวนผู้เฒ่าเข้าโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้า สนับสนุน ส านักปลัด
ให้ผู้สูงอายุ ส าหรับประชาชน ร่วมโครงการ ให้ผู้สูงอายุ กองการศึกษาฯ
ใช้เวลาวา่ง ม.1--11 ใช้เวลาวา่ง กองสาธารณสุขฯ

ให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์
18 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้งอาย ุผู้พิการ เพือ่สนับสนุน รส่งเสริมศักยภาพผู้งอาย ุผู้พิการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้า สนับสนุน ส านักปลัด

ผู้ด้วยโอกาส ต าบลโนนโพธื ให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาส ต าบลโนนโพธื ร่วมโครงการ ให้ผู้สูงอายุ กองการศึกษาฯ
เกิดการเรียนรู้ ส าหรับประชาชน ม. ๑-๑๑ เกิดการเรียนรู้ กองสาธารณสุขฯ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยทุธศาสตร์จงัหวดั พัฒนาคุรภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพิม่มูลค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยทุธศาสตร์การ  การพัฒนาคนและสังคม

19 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพือ่ให้ผู้ดูแล อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้า ให้ผู้ดูแล ส านักปลัด
ในการดูแลของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ในการดูแลของผู้สูงอายุ ร่วมโครงการ ผู้สูงอายุ กองการศึกษาฯ

มีประสิทธภิาพ ม.1--11 มีประสิทธภิาพ กองสาธารณสุขฯ

20 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน เพือ่ส่งเสริมเด็ก ส่งเสริมเด็กและเยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้า ส่งเสริมเด็ก ส านักปลัด
เยาวชน ม.1--11 ร่วมโครงการ เยาวชน กองการศึกษาฯ

กองสาธารณสุขฯ

21 โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ เพือ่ส่งเสริม ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้า ส่งเสริม ส านักปลัด
ต าบลโนนโพธิ์ สรรถภาพผู้พิการ กลุ่มอาชีพ ต าบลโนนโพธิ์ ร่วมโครงการ สรรถภาพผู้พิการ กองการศึกษาฯ

กองสาธารณสุขฯ
๒๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพจติในชุมชน เพือ่ส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพจติในชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ส่งเสริม ส านักปลัด

สุขภาพจติประชาชน ม.1-11 ของประชาชา สุขภาพจติประชาชน กองการศึกษาฯ
ให้ดีขึ้น ที่ได้รับ ให้ดีขึ้น กองสาธารณสุขฯ

23 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพือ่ให้ผู้ดูแล เบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ส านักปลัด
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผุ้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ของประชาชา ผู้พิการ/ผุ้ป่วยเอดส์ กองการศึกษาฯ

มีประสิทธภิาพ ม.1-11 ที่ได้รับ มีประสิทธภิาพ กองสาธารณสุขฯ



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุงานประเพณี เพื่อสืบสานประ ประเพณี 600,000 600,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ มกีารสืบสาน กองการศึกษา
(ฮีตสิบสองครองสิบส่ี) เพณีอนัดีงาน ฮีตสิบสอง ความพงึพอใจ ประเพณี

ใหค้งอยู่ ม. 1-11 ของประชาชน อนัดีงาม
ที่ร่วมงาน

2 โครงการงานประเพณีปใีหม่ เพื่อสืบสานประ ประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ มกีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี งานปใีหม่ พงึพอใจ ประเพณี

ม. 1-11 ของประชขาชน อนัดีงาม
ที่ร่วมงาน

3 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานประ ประเพณี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความ มกีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี ลอยกระทง พงึพอใจ ประเพณี

ม. 1-11 ของประชขาชน อนัดีงาม
ที่ร่วมงาน

4 โครงการประเพณีบญุเบกิบา้น เพื่อสืบสานประ ประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ มกีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี บญุเบกิบา้น  พงึพอใจ ประเพณี

ม. 1-11 ของประชขาชน อนัดีงาม
ที่ร่วมงาน

          แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมอืงนา่อยู่
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดพฒันาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและภมูปิญํญาทอ้งถิ่น



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมอืงนา่อยู่
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดพฒันาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและภมูปิญํญาทอ้งถิ่น

5 โครงการประเพณีรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ เพื่อใหต้ระหนกั สืบสาน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความ มกีารสืบสาน กองการศึกษา
ถึงความคัญของ งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณี

ผู้สูงอายุ รดน้ าด าหวั ของประชขาชน อนัดีงาม
และแสดง ม.1-11 ที่ร่วมงาน

ความเรารพรัก

6 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการ เพื่อเปน็การอนรัุกษ์ อบรมส่งเสริม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ มกีารสืบสาน กองการศึกษา

เรียนรู้สู่ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ภมูปิญัญา เรียนรู้ถึงวฒันธรรม พงึพอใจ ภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่น ม. 1-11 ของประชขาชน ทอ้งถิ่น
ที่ร่วมงาน

7 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อปลูกจิตส านกึ ปลูกฝังคุณธรรม 20,000 20,000 200,000 20,000 20,000 ร้อยละความ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
จริยธรรมเด็กและเยาวชน ใหเ้ด็กและ จริยธรรมเด็ก พงึพอใจ มจีิดส านกึ

เยาวชน และเยาวชน ของประชขาชน ที่ดี
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

8 โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด เพื่อปลูกจิตส านกึ เด็กและเยาวชน 20,000 20,000 200,000 20,000 20,000 ร้อยละความ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมอืงนา่อยู่
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดพฒันาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและภมูปิญํญาทอ้งถิ่น

ใหเ้ด็กและ มจีิตส านกึที่ดี พงึพอใจ มจีิดส านกึ
เยาวชน ม. 1-11 ของประชขาชน ที่ดี

ที่ร่วมงาน
9 โครงการประเพณีบญุผะเวต เพื่อสืบสานประ สืบสาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ ไมม่กีารสืบสาน กองการศึกษา

เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม
อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

10 โครงการประเพณีคลิสมาสต์ เพื่อสืบสานประ สืบสาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ ไมม่กีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม

อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

11 โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เพื่อปลูกจิตส านกึ สืบสาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ ไมม่กีารสืบสาน กองการศึกษา
ใหเ้ด็กและ งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม
เยาวชน อนัดีงาม ของประชขาชน

 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน
12 โครงการประเพณีบญุคูนลาน เพื่อสืบสานประ สืบสาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ ไมม่กีารสืบสาน กองการศึกษา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมอืงนา่อยู่
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดพฒันาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและภมูปิญํญาทอ้งถิ่น

เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม
อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

13 โครงการประเพรณีบญุปั้งไฟ เพื่อสืบสานประ สืบสาน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละความ ไมม่กีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม

อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

14 โครงการประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อสืบสานประ สืบสาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ ใหม้กีารสืบสาน กองการศึกษา
เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม

อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

15 โครงการอดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อสืบสานประ สืบสาน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละความ ใหม้กีารสืบสาน กองการศึกษา
จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม

อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน

16 โครงการอดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อสืบสานประ สืบสาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ ใหม้กีารสืบสาน กองการศึกษา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่ค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 256๖ -25๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด พฒันาคุรภาพชีวิตของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมอืงนา่อยู่
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดพฒันาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมลูค่าการค้าชาขแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์การ   การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและภมูปิญํญาทอ้งถิ่น

จัดงานบญุประเพณีต่าง ๆ เพณี งานประเพณี พงึพอใจ ประเพณีอนัดีงาม
อนัดีงาม ของประชขาชน
 ม. 1-11 ที่ร่วมงาน



แบบ ผ 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครูภณัฑ์) หลัก

1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานครัว เคร่ืองกรองน้้าขนาดใหญ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด
 ม. 1-11 กองช่าง

2 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานครัว โครงการจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้้า 50,000 50,000 50,000 50,000 ส้านักปลัด
ส้าหรับนักเรียน

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองเสียงส้าหรับ 150,000 150,000 150,000 150,000 ส้านักปลัด
ออกก้าลังกาย ม.1-11

4 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพ 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษา

การศึกษาด้วยเทค

โนโลยีสารสนเทศ DLTV

ส้าหรับเด็กเล็กในเขตต้าบลโนนโพธิ์

จ้านวน 4 ศูนย์ 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร(เคร่ืองสูบน้้า)
300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง

ประจ้าระบบกระจายน้้าหว้ยโพธิ ์บา้นโนนโพธิ์

หมู่ที่ 3

6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 ส้านักปลัด

อเนกประสงค์

(Smart card Reader)
7 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ครุภณัฑ์งานครัว โครงการจัดซ้ือถังขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสาธารณสุข

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 )

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนโพธิ์

งบประมาณ



8 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน โครงการจัดซ้ือเต็นท ์โต๊ะ เก้าอี้ ครุภณัฑ์ต้างๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 ส้านักปลัด
กองช่าง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

9 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานครัว โครงการจัดซ้ือถังบรรจุน้้า ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด

10 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานครัว โครงการจัดซ้ือภาชนะรองรับน้้าฝน 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด

11 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ โครงการจัดซ้ือรถส่วนกลาง 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด
และขนส่ง

12 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน โครงการจัดซ้ือตู้จัดเก็บเอกสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด
กองคลัง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

13 บริหารการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน โครงการจัดซ้ือชั้นวางของ 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

14 บริหารการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน โครงการจัดซ้ือชั้นวางกระเปา๋ 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

15 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน โครงการจัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด
กองคลัง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

16 บริหารการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา โครงการจัดซ้ือเเตียงนอน 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

17 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา โครงการจัดซ้ือโต๊ะอาหารหน้าขาว 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา

18 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา โครงการจัดซ้ือโต๊ะญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา



19 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เก้าอี้ส้านักงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการศึกษา

20 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดซ้ือ โทรทศัน์ แอล อี ดี 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการศึกษา

21 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท้าน้้าเย็น 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด
กองคลัง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

22 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด
กองคลัง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

23 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  (เคร่ืองปร้ินเตอร์) 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด
กองคลัง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

24 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด
กองคลัง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

25 บริหารงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้ารวจ โครงการจัดซ้ือเทปวัดระยะ 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง

26 บริหารงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้ารวจ โครงการจัดซ้ือล้อวัดระยะ 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

27 บริหารงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ โครงการจัดซ้ือรถกระเช้า 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 กองช่าง
และขนส่ง

28 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เครีองปรับอากาศส้านักงาน 100,000         100,000         100,000         100,000         ส้านักปลัด
กองคลัง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

29 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน โต๊ะอนุบาล 100,000         100,000         100,000         100,000         ส้านักปลัด
กองคลัง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข



30 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล้าโพงช่วยสอน 100,000         100,000         100,000         100,000         ส้านักปลัด
กองคลัง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

31 บริหารงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง

รวม โครงการ 5,745,000 5,745,000 5,745,000 5,745,000



 
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารวส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
************************************ 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๑๗  ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนโพธิ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น 

  ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ วันที่ ๒๑  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

                
                          (นายอุดร  มุระศรี) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


