
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมือง แบบ ผ.02

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ และบา้รงุรกัษา ถนน สะพาน ทางเทา้ และรางระบายน้้า ใหไ้ด้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง
ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รบั ที่
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต/เสริมเหลก็
1 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 6 ม. 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 80 ประชาชนสัญจร ส่วนโยธา

บา้นนายอดุม เนื้อทอง - โรงปุ๋ยหมกัชีวภาพ ในการเดินทางและขนส่ง  ยาวประมาณ  100 ม. ไปมาได้สะดวก
ระยะทาง 100 เมตร กวา้ง  6 เมตร สินค้าต่างๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

2 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 6 ม. 1,944,000 1,944,000 1,944,000 1,944,000 1,944,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา
บา้นนายหวนั ชัยรัตน-์โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ ในการเดินทางและ ยาวประมาณ 600 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก
ระยะทาง 600 เมตร กวา้ง  6 เมตร ขนส่งสินค้าต่าง ๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

3 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา
บา้นนางล าพวน - ร้านค้าชุมชนนายมี ในการเดินทางและ ยาวประมาณ 40 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก
ระยะทาง 40 เมตร กวา้ง  5 เมตร ขนส่งสินค้าต่าง ๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

4 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 6 ม. 972,000 972,000 972,000 972,000 972,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา
บา้นนายมานะ จ าปาเงิน - นายดี วทิศิริ ในการเดินทางและ   ยาวประมาณ 300 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก
ระยะทาง 300  เมตร กวา้ง  6  เมตร ขนส่งสินค้าต่าง ๆ   หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลโนนคูณ  อ้าเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรสีะเกษ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมือง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ และบา้รงุรกัษา ถนน สะพาน ทางเทา้ และรางระบายน้้า ใหไ้ด้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

5 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 6 ม. 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา

นายบญุเส็ง ชัยรัตน ์- นายมาโนช จ าปาเงิน ในการเดินทางและ   ยาวประมาณ 150 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก

ระยะทาง 150  เมตร กวา้ง  5  เมตร ขนส่งสินค้าต่าง ๆ  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

6 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา

นายอุดม แก้วค า - นายหาญ แสงแก้ว ในการเดินทางและ   ยาวประมาณ 150 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก

ระยะทาง 150  เมตร กวา้ง  5  เมตร ขนส่งสินค้าต่าง ๆ  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

หมู่ 9

7 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา

เส้นบา้นนางทองใบ - อบต. ในการเดินทางและ   ยาวประมาณ 1,000 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก

ระยะทาง 1,000  เมตร กวา้ง  5  เมตร ขนส่งสินค้าต่าง ๆ  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

8 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา

ปา่ช้า - หนองตลาด ระยะทาง 1,000 ม. ในการเดินทางและ   ยาวประมาณ 1,000 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก

ขนส่งสินค้าต่าง ๆ  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมือง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ และบา้รงุรกัษา ถนน สะพาน ทางเทา้ และรางระบายน้้า ใหไ้ด้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

9 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 4 ม. 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา

ถนนเส้นบา้นนางทองแดง - โรงปุ๋ย ในการเดินทางและ   ยาวประมาณ 300 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก

ระยะทาง 300  เมตร กวา้ง  4  เมตร ขนส่งสินค้าต่าง ๆ  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 80 ประชาชนสัญจร ส่วนโยธา

นางหวนั - ส่ีแยก ในการเดินทางและขนส่ง ยาวประมาณ 200 ม. ไปมาสะดวก

กวา้ง 5  เมตร ยาว 200  เมตร สินค้าต่างๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 4 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 80 ประชาชนสัญจร ส่วนโยธา

บา้นนางเม็ง - บา้นนางหนูพา พนัเลิศ ในการเดินทางและขนส่ง ยาวประมาณ 100 ม. ไปมาสะดวก

กวา้ง 4  เมตร ยาว 100  เมตร สินค้าต่างๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 80 ประชาชนสัญจร ส่วนโยธา

บา้นนางเพยีงเพญ็ - บา้นนางเล็ง ในการเดินทางและขนส่ง ยาวประมาณ 500 ม. ไปมาสะดวก

กวา้ง 5  เมตร ยาว 500  เมตร สินค้าต่างๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมือง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ และบา้รงุรกัษา ถนน สะพาน ทางเทา้ และรางระบายน้้า ใหไ้ด้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 80 ประชาชนสัญจร ส่วนโยธา

บา้นนางเล็น - บา้นนางนวล ในการเดินทางและขนส่ง ยาวประมาณ 200 ม. ไปมาสะดวก

กวา้ง 5  เมตร ยาว 200  เมตร สินค้าต่างๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 80 ประชาชนสัญจร ส่วนโยธา

บา้นนายนัน - รพสต.โนนคูณ ในการเดินทางและขนส่ง ยาวประมาณ 200 ม. ไปมาสะดวก

กวา้ง 5  เมตร ยาว 200  เมตร สินค้าต่างๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 80 ประชาชนสัญจร ส่วนโยธา

หน้าวดัเก่า - บา้นนางพวน ในการเดินทางและขนส่ง ยาวประมาณ 200 ม. ไปมาสะดวก

กวา้ง 5  เมตร ยาว 200  เมตร สินค้าต่างๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุก
16 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา

ถนนโนนต้ิว - ผู้ใหญ่นอ้ย อา่งภาษ ีทางเข้านา ในการเดินทางและ   ยาวประมาณ 1,200 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก
ยาว 1,200 เมตร  กวา้ง  5  เมตร ขนส่งสินค้าต่าง ๆ  หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

(งบอบต. /งบอดุหนนุ)

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมือง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ และบา้รงุรกัษา ถนน สะพาน ทางเทา้ และรางระบายน้้า ใหไ้ด้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

17 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 6 ม. 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา

รอบหนองเมี่ยง ในการเดินทางและ   ยาวประมาณ 350 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก

ยาว 350 เมตร  กวา้ง  6  เมตร ขนส่งสินค้าต่าง ๆ  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

18 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 6 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา

นาพอ่ยศ ชัยรัตน์ - หนองตลาด ในการเดินทางและ   ยาวประมาณ 3,000 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก

ยาว 3,000 เมตร  กวา้ง  6  เมตร ขนส่งสินค้าต่าง ๆ  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

19 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 4 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 90 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา

นานายสุริยา เนื้อทอง - นานายหวัง ชัยรัตน์ ในการเดินทางและ   ยาวประมาณ 2,500 ม. สัญจรไปมาได้สะดวก

นานายเฉลิมรัตน์ ชัยรัตน์ ขนส่งสินค้าต่าง ๆ  หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

ยาว 2,500 เมตร  กวา้ง  4  เมตร (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมือง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ และบา้รงุรกัษา ถนน สะพาน ทางเทา้ และรางระบายน้้า ใหไ้ด้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุก

20 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 80 ประชาชนสัญจร ส่วนโยธา

นานายเฉลิมรัตน์ - บา้นหมากมาย ในการเดินทางและขนส่ง ยาวประมาณ 1,500 ม. ไปมาสะดวก

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500  เมตร สินค้าต่างๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

21 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 4 ม. 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 80 ประชาชนสัญจร ส่วนโยธา

คลองอีสานเขียว - นานายสร้อย ในการเดินทางและขนส่ง ยาวประมาณ 2,000 ม. ไปมาสะดวก

กวา้ง 4  เมตร ยาว 2,000  เมตร สินค้าต่างๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

22 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ถนนกว้างเฉล่ีย 5 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 ประชาชนสัญจร ส่วนโยธา

รอบคลอหนองเมี่ยง ในการเดินทางและขนส่ง ยาวประมาณ 350 ม. ไปมาสะดวก

กวา้ง 5 เมตร ยาว 350 เมตร สินค้าต่างๆ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมือง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ และบา้รงุรกัษา ถนน สะพาน ทางเทา้ และรางระบายน้้า ใหไ้ด้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

23 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีที่ระบายน้ า รางระบายน้ า 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 90 ชุมชนสะอาดและ ส่วนโยธา

หน้าบา้นนายมิตร จ าป ี- นางล าพวน ได้สะดวก น้ าไม่ทว่มขัง กว้างเฉล่ีย 0.30 ม. เปน็ระเบยีบ

ชุมชนสะอาดและเปน็ระเบยีบ ยาวประมาณ 150 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

24 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีที่ระบายน้ า รางระบายน้ า 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 90 ชุมชนสะอาดและ ส่วนโยธา

บา้นนายอดุม แกว้ค า - นายหาญ แสงแกว้ ได้สะดวก น้ าไม่ทว่มขัง กว้างเฉล่ีย 0.30 ม. เปน็ระเบยีบ

ชุมชนสะอาดและเปน็ระเบยีบ ยาวประมาณ 150 ม. (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

25 โครงการท าทอ่ระบายน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีที่ระบายน้ า กว้างเฉล่ีย  ม. 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 80 ชุมชนสะอาดและ ส่วนโยธา

ทอ่ขนาดเส้นรอบวง 30 เซนติเมตร ได้สะดวก น้ าไม่ทว่มขัง ยาวประมาณ 200 ม. เปน็ระเบยีบ

ยาว 200 เมตร สินค้าต่างๆ (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

26 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีที่ระบายน้ า รางระบายน้ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 ลดค่าใช้จ่ายในการ ส่วนโยธา

วดัเก่า - บา้นนางพวน ได้สะดวก น้ าไม่ทว่มขัง กว้างเฉล่ีย 0.40 เมตร ผลิตภาคเกษตร

กวา้ง 0.40  เมตร ยาว 100  เมตร ชุมชนสะอาดและเปน็ระเบยีบ ยาว 100 เมตร (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ภาคประชาชนมีราย

ได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมือง
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตบรกิารไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะใหท้ั่วถึง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง

27 โครงการไฟฟา้แสงสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 95 ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา

หนา้บา้นนางสูรณ์ ทองอนิทร์ - ชุมชนนายมี ความสะดวกและปลอดภยั และซ่อมแซม ความสะดวกและ

ในชีวติและทรัพย์สิน (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ปลอดภยัในการ

28 โครงการไฟฟา้แสงสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 95 ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา

นางสาย นามโคตร - นายสลวย เนื้อทอง ความสะดวกและปลอดภยั และซ่อมแซม ความสะดวกและ

ในชีวติและทรัพย์สิน (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ปลอดภยัในการ

29 โครงการไฟฟา้แสงสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 95 ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา

นายอุดม เนื้อทอง - โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ ความสะดวกและปลอดภยั และซ่อมแซม ความสะดวกและ

ในชีวติและทรัพย์สิน (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ปลอดภยัในการ

30 โครงการไฟฟา้แสงสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 95 ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา

นายมิตร จ าป ี- นางสูร ทองอินทร์ ความสะดวกและปลอดภยั และซ่อมแซม ความสะดวกและ

ในชีวติและทรัพย์สิน (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ปลอดภยัในการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมือง
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตบรกิารไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะใหท้ั่วถึง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง

31 โครงการไฟฟา้แสงสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 95 ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา

นายสม เขียวนิล - นางจันทพิย์ ขันด า ความสะดวกและปลอดภยั และซ่อมแซม ความสะดวกและ

ในชีวติและทรัพย์สิน (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ปลอดภยัในการ

ด าเนินชีวติ

32 โครงการขยายไฟฟา้ในชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 95 ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา

ความสะดวกและปลอดภยั และซ่อมแซม ความสะดวกและ

ในชีวติและทรัพย์สิน (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ปลอดภยัในการ

ด าเนินชีวติ

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ติดต้ังโคมไฟ 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 80 ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ไฟฟา้แสงสวา่ง  4  จุด สะดวกและปลอดภยัในชีวติ ส่องสว่างและ และปลอดภยัในการ

และทรัพย์สิน ซ่อมแซม (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ด าเนินชีวติ

34 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่งมุมมืด เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ติดโคมไฟส่องสว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 95 ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา

บา้นนายทองแดง - โรงปุ๋ย สะดวกและปลอดภยัในชีวติ และซ่อมแซม ความสะดวกและ

ระยะทาง 1,000 เมตร 10 จุด และทรัพย์สิน (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ปลอดภยัในการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมือง
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตบรกิารไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะใหท้ั่วถึง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง

35 โครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟา้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 80 ชุมชนได้รับความ ส่วนโยธา

ภายในหมู่บา้น ความสะดวกต่อการใช้ สะดวกมากขึ้น

พลังงานอย่างทั่วถึง (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

36 โครงการติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังระบบไฟฟา้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 ชุมชนได้รับความ ส่วนโยธา

สาธารณะภายในหมู่บา้น ความสะดวกต่อการใช้ สะดวกมากขึ้น

พลังงานอย่างทั่วถึง (งบอบต. /งบอดุหนนุ)

37 โครงการปรับปรุงระบบทอ่จ าหน่าย เพื่อใหชุ้มชนมีน้ าใช้ ปรับปรุงทอ่น้ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 95 ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

น้ าประปาหมู่บา้น อย่างทั่วถึง ประปา มากขึ้น

(งบอบต. /งบอดุหนนุ)

หมู่ 9

38 โครงการติดต้ังกระจกส่องถนน เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ ติดต้ังกระจกส่อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา

สัญจรไปมาได้สะดวก

(งบอบต. /งบอดุหนนุ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมือง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรบัปรงุระบบจราจรใหม้ีประสิทธิภาพ

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

39 โครงการติดต้ังปา้ยชื่อถนน/ซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังปา้ยชื่อถนน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ประชาชนสามารถ ส่วนโยธา

ความสะดวกในการสัญจร สัญจรไปมาได้สะดวก

(งบอบต. /งบอดุหนนุ)

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ



แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

40 โครงการไฟฟา้เพื่อการเกษตร เพื่อลดต้นทนุในการผลิต ขยายเขตไฟฟา้ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 95 ลดค่าใช้จ่ายในการ ส่วนโยธา

เพื่อการเกษตร ผลิตภาคเกษตร

ตามประมาณการ (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ภาคประชาชนมีรายได้

ของ กฟภ. เพิ่มขึ้น

41 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร เพื่อลดต้นทนุในการผลิต ขยายเขตไฟฟา้ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 95 ลดค่าใช้จ่ายในการ ส่วนโยธา

รพสต.โนนคูณ - หนองตลาด เพื่อการเกษตร ผลิตภาคเกษตร

ตามประมาณการ (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ภาคประชาชนมีรายได้

42 โครงการไฟฟา้การเกษตรปา่ช้าเก่า เพื่อลดต้นทนุในการผลิต ขยายไฟฟา้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 ลดค่าใช้จ่ายในการ ส่วนโยธา

ยาว 200 เมตร เพื่อการเกษตร (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ผลิตภาคเกษตร

ตามประมาณการ ภาคประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น

43 โครงการไฟฟา้การเกษตร เพื่อลดต้นทนุในการผลิต ขยายไฟฟา้ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 80 ลดค่าใช้จ่ายในการ ส่วนโยธา

เส้นไปโนนทราย ยาว 500 เมตร เพื่อการเกษตร ผลิตภาคเกษตร

ตามประมาณการ (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ภาคประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น

งบประมาณ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด : การเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการผลิตพืชผลทางการเกษตรและเกษตรอินทรยี์ใหม้ีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ โดยยึดปรชัญาเศรษกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 : การเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี



แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

44 ขยายไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชน เกษตรกร ขยายเขตไฟฟา้ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 80 ลดค่าใช้จ่ายในการ ส่วนโยธา

ที่สาธารณะประโยชน์ - นานายสมาน มีไฟฟา้ท าการเกษตรในการ เพื่อการเกษตร ผลิตภาคเกษตร

ระยะทาง 500 เมตร เพาะปลูกและพฒันาเศรษฐกิจ ตามประมาณการ (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ภาคประชาชนมีราย

สร้างรายได้ ของกฟภ. ได้เพิ่มขึ้น

45 ขยายไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชน เกษตรกร ขยายเขตไฟฟา้ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 80 ลดค่าใช้จ่ายในการ ส่วนโยธา

ม.13 - อบต. มีไฟฟา้ท าการเกษตรในการ เพื่อการเกษตร ผลิตภาคเกษตร

ระยะทาง 1,500 เมตร เพาะปลูกและพฒันาเศรษฐกิจ ตามประมาณการ (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ภาคประชาชนมีราย

สร้างรายได้ ของกฟภ. ได้เพิ่มขึ้น

46 โครงการติดกล้องวงจรปดิตามแยก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 80 ลดค่าใช้จ่ายในการ ส่วนโยธา

สะดวกและปลอดภยัในชีวติ ผลิตภาคเกษตร

และทรัพย์สิน (งบอบต. /งบอดุหนนุ) ภาคประชาชนมีราย

ได้เพิ่มขึ้น

47 โครงการเล้ียงววั ส่งเสริมอาชีพใหป้ระชาชน จัดอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 ประชากรมีอาชีพ ส่วนโยธา

สร้างรายได้

(งบอบต. /งบอดุหนนุ)

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 : การเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด : การเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการผลิตพืชผลทางการเกษตรและเกษตรอินทรยี์ใหม้ีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ โดยยึดปรชัญาเศรษกิจพอเพียง

งบประมาณ



แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

48 โครงการฝึกอาชีพท าดอกไม้จันทน์ ส่งเสริมอาชีพใหป้ระชาชน จัดอบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80 ประชากรมีอาชีพ ส่วนโยธา

สร้างรายได้

(งบอบต. /งบอดุหนนุ)

49 โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุท าตะกร้าจักรสาน ส่งเสริมอาชีพใหป้ระชาชน จัดอบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80 ประชากรมีอาชีพ ส่วนโยธา

สร้างรายได้

(งบอบต. /งบอดุหนนุ)

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 : การเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด : การเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการผลิตพืชผลทางการเกษตรและเกษตรอินทรยี์ใหม้ีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ โดยยึดปรชัญาเศรษกิจพอเพียง

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง  - เพื่อเปน็ต้นแบบในการ อบรม ศึกษาดูงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90 ประชาชนมีรายได้ ส านักปลัด

(หมู่  1  -  หมู่  14) ด าเนนิโครงการ และสนบัสนนุวัสดุ เพิ่มขึ้น

โนนคูณนา่อยู่  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม (งบอบต./งบอดุหนนุ)

2 โครงการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์  - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ยเคมี อบรม ศึกษาดูงาน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 90  ประชาชนสามารถลด ส านักปลัด

(หมู่  1  - หมู่  14) และสนบัสนนุวัสดุ (งบอบต./งบอดุหนนุ) ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ

อปุกรณ์

3 โครงการปรับปรุงจุดสาธิตการเกษตร  - เพื่อใหเ้กษตรกรมแีหล่งสาธิต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90  มีจุดสาธติการเกษตร ส านักปลัด

หมู่ 1   -  14 การเกษตรที่ดี สนบัสนนุส่งเสริมศูนย์ ส าหรับหมู่บา้น

เรียนรู้ ม.1 - 14 (งบอบต./งบอดุหนนุ)

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกจิ  - เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกบั อบรม ศึกษาดูงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90  ประชาชนมี ส านักปลัด

พอเพยีงต้นแบบเพื่อขยายผล  เศรษฐกจิพอเพยีง สนบัสนนุวัสดุ ศักยภาพเพิ่มขึ้น

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.25561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนคูณ  อ าเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรสีะเกษ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 : การเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ยท.5 : การเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิการผลิตพืชผลทางการเกษตรและเกษตรอืนทรยี์ใหม้ีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ โดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง



แบบ ผ.02

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

5 โครงการออมทรัพย์เพื่อการผลิต  หมู่ 7,9  - เพื่อใหป้ระชาชนมชีีวิตแบบพอเพยีง ส่งเสริมสนบัสนนุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70  ประชาชนมีการ ส านักปลัด

กลุ่มออมทรัพย์ เก็บออม

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

6 โครงการจัดงานหอมแดง เพื่อส่งเสริมอนรัุกษ ์ประเพณี สนบัสนนุกจิกรรม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 60   ประชาสัมพนัธ์ ส านักปลัด

ทอ้งถิ่น งานหอมแดง ผลผลิตของเกษตรกร

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

7 โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ  - เพื่อพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ อบรมส่งเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 50   คณะกรรมการ ส านักปลัด

หมู่บา้นแกไ้ขปญัหาความยากจน (กขคจ.) หมู่บา้น กจิกรรม หมู่บา้นมี

(งบอบต./งบอดุหนนุ) ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

8 โครงการแกไ้ขปญัหาความยากจน  - เพื่อเปน็การแกป้ญัหาความยากจน อบรมส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80   ลดปญัหาความ ส านักปลัด

แบบบรูณาการ กจิกรรม ยากจน

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 : การเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ยท.5 : การเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิการผลิตพืชผลทางการเกษตรและเกษตรอืนทรยี์ใหม้ีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ โดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

9 โครงการกองทนุพฒันาบทบาทสตรี  - เพื่อพฒันาศักยภาพสตรี อบรมส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90  กลุ่มสตรีมีอาชีพ ส านักปลัด

กจิกรรม เสริมและมี

(งบอบต./งบอดุหนนุ) รายได้เพิ่มขึ้น

10 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ยเคมี อบรมส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90  ประชาชนสามารถ ส านักปลัด

(หมู่  1  -  หมู่  14) กจิกรรม ลดค่าใช้จ่ายใน

(งบอบต./งบอดุหนนุ) การลงทนุ

11 โครงการจัดต้ังสภาเกษตร  - เพื่อพฒันาศักยภาพสภาเกษตร อบรมส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90   สภาเกษตรมี ส านักปลัด

ต าบลโนนคูณ กจิกรรม ทกัษะและมี

 (หมู่ 10) (งบอบต./งบอดุหนนุ) ศักยภาพมากขึ้น

12 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน  - เพื่อส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน อบรมส่งเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 90  ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

(หมู่  1  -  หมู่  14) กจิกรรม เสริม

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการและ  - เพื่อส่งเสริมพฒันาอาชีพใหก้บั อบรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 90  ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

การดูงานการพฒันาเกษตรอนิทรีย์ ประชาชน ศึกษาดูงาน เสริม /เพิ่มรายได้/

(หมู่  1  -  หมู่  14) (งบอบต./งบอดุหนนุ) ลดรายจ่าย

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 : การเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ยท.5 : การเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิการผลิตพืชผลทางการเกษตรและเกษตรอืนทรยี์ใหม้ีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ โดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

14 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงานเกี่ยว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการใช้ อบรม/ศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 95 ประชาชนเข้าใจ ส านักปลัด

กบัเศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง แนวทางการด าเนิน

(งบอบต./งบอดุหนนุ) ชีวติตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีง

15 โครงการแปลงสาธิตต้นแบบ  - เพื่อส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีง อบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80 ประชาชนเข้าใจ ส านักปลัด

เศรษฐกจิพอเพยีง ปลูกพชื แนวทางการด าเนิน

(งบอบต./งบอดุหนนุ) ชีวติตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีง

16 โครงการศึกษาดูงานและส่งเสริม   เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนปลูกพชื อบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 ประชาชนเข้าใจ ส านักปลัด

การผลิตพชืปลอดภยัจากสารเคมี ปลอดภยัจากสารเคมี ศึกษาดูงาน อันตรายของ

(งบอบต./งบอดุหนนุ) สารเคมี

17 โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยอนิทรีย์   เพี่อลดการใช้สารเคมแีละลด ใหค้วามรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 การใช้สารเคมี ส านักปลัด

และน้ าหมกัชีวภาพ ต้นทนุการผลิด ฝึกปฏบิติั ลดลง ประชาชนมี

(งบอบต./งบอดุหนนุ) รายได้เพิ่มขึ้น

18 โครงการส่งเสริมผักสวนครัวร้ัวกนิได้ เพื่อส่งเสริมการปลูกพชื/ปลูกผัก อบรมและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 95 ประชาชนมีรายได้เสริม ส านักปลัด

ปลอดสารพษิ ใหพ้ึ่งพาตัวเองได้ ใหค้วามรู้ มีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

(หมู่  1   -   หมู่   14) ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง (งบอบต./งบอดุหนนุ)

******************

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 : การเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ยท.5 : การเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิการผลิตพืชผลทางการเกษตรและเกษตรอืนทรยี์ใหม้ีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ โดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

19 โครงการกอ่สร้างศูนย์ฝึกอาชีพและ   เพื่อเปน็ศูนย์ฝึกอาชีพ แสดงสินค้า กอ่สร้าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 สร้างงาน สร้างอาชีพ ส านักปลัด

แสดงสินค้า OTOP  ประจ าต าบล พื้นบา้นและจุดจ าหนา่ย ศูนย์ สร้างรายได้

OTOP (งบอบต./งบอดุหนนุ) ชุมชนเข้มแข็ง

1  แหง่

20 โครงการอดุหนนุเกษตรกรผู้เล้ียงกบ เพื่อใหป้ระชาชนมรีายได้เสริม ประชาชนทั้ง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 80 ประชาชนมี ส านักปลัด

12 หมู่ ความเข้มแข็ง

หมู่ 1 หมู่ 14 (งบอบต./งบอดุหนนุ)

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิการผลิตพืชผลทางการเกษตรและเกษตรอืนทรยี์ใหม้ีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ โดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 : การเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ยท.5 : การเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

21 โครงการปูองกันและควบคุม  เพือ่ปูองกันและควบคุม อบรมใหค้วามรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50  ชุมชนปลอดจาก ส านักปลัด
โรคเอดส์ในชุมชน ปัญหาโรคเอดส์ เกีย่วกบัโรคเอดส์ โรคเอดส์

(งบอบต./งบอดุหนุน)

22 โครงการดูแลใส่ใจห่วงใยผู้พิการ  เพือ่ให้ชมรมผู้พิการต าบลโนนคูณ อบรมใหค้วามรู้ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50   ผู้พิการได้รับการ ส านักปลัด
มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แกผู้่พกิาร ดูแลเอาใจใส่
มีทุนหมุนเวียนในกลุ่ม ในพืน้ที่ (งบอบต./งบอดุหนุน)

23 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้พิการ  เพือ่ให้ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ สนับสนุนเบีย้ยงัชีพ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 50  ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ/ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยโรคเอดส์ ผู้พกิาร/ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์

ช่วยเหลือตัวเอง ผู้ปวุยเอดส์ (งบอบต./งบอดุหนุน) ได้รับเบีย้ยังชีพ
ในด้านการครองชีพได้ ในพืน้ที่

24 โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ  เพือ่ให้มีกองทุน จดักจิกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 95  ผู้สูงอายุได้รับการ ส านักปลัด
ต าบลโนนคูณ ช่วยเหลือสมาชิก ส่งเสริมชมรม จัดสวัสดิการ

ชมรมผู้สูงอายุต าบลโนนคูณ ผู้สูงอายุ (งบอบต./งบอดุหนุน)
ในพืน้ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การเสริมสร้างความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ยท. 6 : การเสริมสร้างสุขภาพและการพัฒนาการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ

งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

25 โครงการปูองกันและควบคุม เพือ่ปูองกันและแก้ไข จดัอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90 ในชุมชนปลอดภัย ส านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ท ากจิกรรม จากโรคพิษสุนัขบ้า

(งบอบต./งบอดุหนุน)

26 โครงการปูองกันและควบคุม เพือ่ปูองกันและแก้ไข จดัอบรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90 ในชุมชนปลอดภัย ส านักปลัด

โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดนก ท ากจิกรรม จากโรคไข้หวัดนก

(งบอบต./งบอดุหนุน)

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและทัว่ถึง

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

27 โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  เพือ่เยียวยาญาติผู้เสียชีวิต สนับสนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90  มีสมาคมฌาปนกิจ ส านักปลัด

สงเคราะห์ (งบอบต./งบอดุหนุน) ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

28 โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS  เพือ่ให้บริการประชาชน จดัหารถและ 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 90  ประชาชนในต าบล ส านักปลัด

อบต.โนนคูณ โดยทีม อปพร.บริการ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เจา้หน้าที่ โนนคูณได้รับบริการ

ประชาชน เพือ่บริการ (งบอบต./งบอดุหนุน) จากหน่วย EMS

ประชาชน

29 โครงการสมทบกองทุนหลัก  เพือ่สมทบกองทุน สปสช. ส่งเสริมสนับสนุน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 100  ประชาชนมี ส านักปลัด

ประกันสุขภาพ กองทุน สุขภาพดีขึน้

หลักประกนั (งบอบต./งบอดุหนุน)

สุขภาพ

30 โครงการส่งเสริมดูแลใส่ใจ  เพือ่ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุน 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 90   ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ห่วงใยผู้สูงอายุ กจิกรรม (งบอบต./งบอดุหนุน) ได้รับการดูแล

ผู้สูงอายุ

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและทัว่ถึง

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

31 โครงการสนับสนุนชมรม  เพือ่จัดสวัสดิการช่วยเหลือ อสม.ในพืน้ที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90  อสม.ได้รับการ ส านักปลัด

อสม.ต าบลโนนคูณ อสม. ต าบลโนนคูณ (งบอบต./งบอดุหนุน) จัดสวัสดิการ

32 โครงการส่งเสริมพัฒนาหัวหน้าคุ้ม  เพือ่พัฒนาความรู้ความ หวัหน้าคุ้ม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 90  หัวหน้าคุ้มได้รับ ส านักปลัด

สามารถหัวหน้าคุ้ม ทุกหมู่ (งบอบต./งบอดุหนุน) การพัฒนาศักยภาพ

33 โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC  เพือ่ด าเนินการตามโครงการ ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

ในพืน้ที่ เพิม่มากขึน้

(งบอบต./งบอดุหนุน)

34 โครงการสนับสนุนศูนย์  เพือ่ด าเนินการตามโครงการ ศพค.ในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 มีการพัฒนา ส านักปลัด

ศพค.ต าบลโนนคูณ พืน้ที่ ศักยภาพ

ต.โนนคูณ (งบอบต./งบอดุหนุน) การท างานมากขึน้

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและทัว่ถึง

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

35 โครงการบ้านเทิดไทย์  เพือ่ด าเนินการตามโครงการ ประชาชนที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 ประชาชนมี ส านักปลัด

ยากจน (งบอบต./งบอดุหนุน) ก าลังใจในการ

ด าเนินชีวิต

36 โครงการคลินิคแก้จนแบบบูรณาการ  เพือ่เพิม่ทักษะการบริหารจัดการ อบรม/ส่งเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80  ปัญหาความ ส านักปลัด

ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน   14  หมูบ่้าน ๆ ละ 9 คน กจิกรรม ยากจนลดลง

(งบอบต./งบอดุหนุน)

37 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ  เพือ่ประชุมสัมมนา ส่งเสริม/สนับสนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80  ศูนย์ ศอช.ต.มี ส านักปลัด

กรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน คณะกรรมการบริหาร กจิกรรม ศักยภาพเพิม่ขึน้

องค์กรชุมชนระดับต าบล ศอช.ต.ง ปีละ 6 คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนุน)

(ศอช.ต.) จ านวน 25 คน

38 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  สนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ พืน้ที่ม. 1 - 14 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80  ปัญหาความ ส านักปลัด

แบบบูรณาการครัวเรือนยากจน อุปกรณ์ครัวเรือน ยากจนลดลง

ละ 5,000 บาท (งบอบต./งบอดุหนุน)

จ านวน 23 ครัวเรือน

งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

39 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ   เพือ่ถ่ายโอนภารกิจการศึกษา สนับสนุน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 80  รองรับการถ่ายโอน กองการศึกษา

บุคลากรและอุปกรณ์รองรับ ภารกิจด้านการศึกษา

ภารกิจการถ่ายโอนการศึกษา (งบอบต./งบอดุหนุน)

40 โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน  เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม ส่งเสริม/สนับสนุน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 100 เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

เพือ่ส่งเสริมการศึกษา ของโรงเรียน กจิกรรม ศักยภาพเพิม่ขึน้

ปลีะ  1  คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนุน)

41 โครงการถ่ายโอนเงินอุดหนุนด้านการ เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม อดุหนุน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 100 นักเรียนมีพัฒนา กองการศึกษา

ศึกษาให้ทุก ศพด. ของโรงเรียน งบประมาณ การที่ดีขึน้ใน

(งบอบต./งบอดุหนุน) ทุกๆ ด้าน

42 โครงการจัดหาวัสดุ/  เพือ่ให้มีวัสดุ สนับสนุนวสัดุ/ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100  โรงเรียนมีวัสดุ กองการศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ทางการศึกษา อปุกรณ์ ทางการศึกษา

ทางการศึกษา (งบอบต./งบอดุหนุน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  
ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  เพือ่ซ่อมแซมอาคารศูนย์ ปรับปรุงซ่อมแซม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100  ศพด. มีโรงอาหาร กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็ก ศูนยเ์ด็กเล็ก ที่เหมาะสม

(งบอบต./งบอดุหนุน) รองรับเด็กเพิม่

44 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 1.เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ครูและเด็ก 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 80 ได้ประสิทธิภาพใน กองการศึกษา
ให้สวยงาม ศูนยเ์ด็กเล็ก การท างาน

ศูนย์เด็กเล็ก 2.เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอย (งบอบต./งบอดุหนุน)

เป็นแหล่งเรียนรู้
45 โครงการสร้างร้ัว 1.เพือ่ปูองกันไม่ให้เด็กออกนอก ครูและเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ได้ประสิทธิภาพใน กองการศึกษา

บริเวณโรงเรียน ศูนยเ์ด็กเล็ก การท างาน
ศูนย์เด็กเล็กบ้านหอย 2.เพือ่ให้ดูสวยงามเป็นสัดส่วน (งบอบต./งบอดุหนุน)

46 โครงการต่อเติมอาคารสภานที่และ เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ครูและเด็ก 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 70 ได้ประสิทธิภาพใน กองการศึกษา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มร่ืน ศูนยเ์ด็กเล็ก การท างาน
ศูนย์เด็กเล็กบ้านหอย เป็นแหล่งเรียนรู้ มีอาคาร (งบอบต./งบอดุหนุน)

สถานที่ในสภาพมัน่คงแข็งแรง 
มีสถานที่ที่พร้อมใน
ด้านการแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  
เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เช่น  เพือ่อ านวยความ ครูและศูนยพ์ฒันา 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 80  อาคารสถานที่สะอาด กองการศึกษาฯ
ไฟฟูา,ประปา,เล้ียงรับรอง ฯลฯ สะดวกและพร้อม เด็กเล็กบา้นโนนคูณ เด็กปลอดโรค
เพือ่ท าความสะอาด จัดท าการเรียน บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอน บา้นโนนต้ิว

48 โครงการน้ าด่ืมปลอดภัย  เพือ่ให้บุคลากร ครูและศูนยพ์ฒันา 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 80  บุคลากรและนักเรียน กองการศึกษาฯ
และเด็กมีน้ าด่ืม เด็กเล็กบา้นโนนคูณ ร้อยละได้ด่ืมน้ า

ที่สะอาด บา้นหอยโนนดู่ ที่สะอาด
 เพือ่อ านวยความ บา้นโนนต้ิว (งบอบต./งบอดุหนุน)
สะดวกกับบุคลากร

49 โครงการอาหารกลางวัน  เพือ่ให้เด็กมีร่างกาย เด็กศูนยพ์ฒันา 690,791 690,791 704,423 758,952 786,217 80  เด็กมีสุขพลานามัย กองการศึกษาฯ
และอาหารเสริม (นม) แข็งแรง เจริญเติบโต เด็กเล็กบา้นโนนคูณ ที่สมบูรณ์แข็งแรง

ตามวัย บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน) เต็มตามช่วงวัย
บา้นโนนต้ิว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  
เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เช่น  เพือ่อ านวยความ ครูและศูนยพ์ฒันา 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 80  อาคารสถานที่สะอาด กองการศึกษาฯ
ไฟฟูา,ประปา,เล้ียงรับรอง ฯลฯ สะดวกและพร้อม เด็กเล็กบา้นโนนคูณ เด็กปลอดโรค
เพือ่ท าความสะอาด จัดท าการเรียน บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอน บา้นโนนต้ิว

51 โครงการน้ าด่ืมปลอดภัย  เพือ่ให้บุคลากร ครูและเด็กศูนยพ์ฒันา 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 80  บุคลากรและนักเรียน กองการศึกษาฯ
และเด็กมีน้ าด่ืม เด็กเล็กบา้นโนนคูณ ร้อยละได้ด่ืมน้ า

ที่สะอาด บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน) ที่สะอาด
 เพือ่อ านวยความ บา้นโนนต้ิว
สะดวกกับบุคลากร

52 โครงการพัฒนาครู  เพือ่เสริมสร้าง ขา้ราชการครูและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80  ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ
และบุคลากรทางการศึกษา ความเข้มแข็งทางด้าน บคุลากรทางการ  สามารถน าความรู้

การบริหาร   ศึกษาองค์การ (งบอบต./งบอดุหนุน)  มาประยุคใช้
  บริหารส่วนต าบล

  โนนคูณ
53 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน  เพือ่จัดหาส่ือ  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80  เพือ่เป็นแหล่งพัฒนา กองการศึกษาฯ

การสอน ศพด. โนนคูณ อุปกรณ์ การเรียน  เคร่ืองพมิพ์ เด็กปฐมวัยภายใน
การสอน (งบอบต./งบอดุหนุน) พืน้ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  
เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการติดต้ัง เคร่ืองปรับ  เพือ่สร้างบรรยากาศ เด็กนักเรียนอาย ุ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 80  เด็กมรบรรยากาศใน กองการศึกษาฯ
อากาศห้องปฐมวัย การเรียน ของนักเรียน 3-4 ปี การเรียน ที่มีประสิทธิ
ศพด. บ้านโนนคูณ ปฐมวัย (งบอบต./งบอดุหนุน) ภาพ

55 โครงการส่งเสริมและพัฒนา  เพือ่ให้มีส่ือในการ ครูและศูนยพ์ฒันา 175,100 175,100 188,700 195,500 202,300 80  เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ
การเรียนรู้และผลิตส่ือ(รายหัว) เรียนรู้เพิม่ขึน้ เด็กเล็กบา้นโนนคูณ  สมวัย

บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน) เด็กมีความรู้เหมาะสม
บา้นโนนต้ิว กับวัย

56 โครงการก่อสร้างที่แปรงฟัน  เพือ่ลดปัญหาของ ครูและศูนยพ์ฒันา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80  ได้รับการแปรงฟัน กองการศึกษาฯ
ส าหรับเด็กปฐมวัย ศพด.โนนคูณ การเกิดโรคฟันผุ เด็กเล็กบา้นโนนคูณ อย่างสม่ า เสมอ

(งบอบต./งบอดุหนุน)

57 โครงการปรับปรุง  เพือ่ปรับปรุง เด็กศูนยพ์ฒันา 123,900 123,900 123,900 123,900 123,900 80 ศูนย์เด็กมีสภาพ กองการศึกษาฯ
สภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนา สภาพแวดล้อมให้ เด็กเล็กบา้นโนนคูณ แวดล้อมที่น่าอยู่
เด็กเล็ก    สวยงาม บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน)

บา้นโนนต้ิว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการน่าอยู ่น่าเรียน  เพือ่ให้นักเรียน  เด็กปฐมวยัเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 80  อาคารสถานที่ กองการศึกษาฯ

ได้เรียนอย่างมีความสุข อยา่งมีความสุข เด็กปลอดโรค

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (งบอบต./งบอดุหนุน)

บา้นหอยโนนดู่

59 โครงการสร้างร้ัว  เพือ่ปูองกันไม่ให้  เด็กปฐมวยัใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80  เด็กปฐมวัยได้รับ กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กออกนอกบริเวณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ความปลอดภัย

ของศูนย์พัฒนา บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน)

เด็กเล็ก

60 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้  เพือ่ให้เด็กมีที่นั่ง  เด็กปฐมวยัใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80  เด็กมีที่นั่งรับประทาน กองการศึกษาฯ

รับประธานอาหารส าหรับเด็ก รับประทานอาหาร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาหารเพียงพอ

เพียงพอ บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน)

61 โครงการวัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน  เพือ่ให้ศูนย์เด็กมี  เด็กปฐมวยัภายใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80  เด็กมีสุขพลานามัย กองการศึกษาฯ

งานครัว เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ที่สมบูรณ์แข็งแรง

ที่ทันสมัย และมี บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน) เต็มตามช่วงวัย

ประสิธิภาพ และมี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  
เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น วัสดุอุปกรณ์ใช้  เด็กปฐมวยัภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80  เด็กมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
สนามเด็กเล่น อย่างเพียงพอ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ร่างกายที่แข็งแรงขึน้
ส าหรับเด็กปฐมวัย  เพือ่เสริมสร้าง บา้นหอยโนนดู่ และมีความสุข

พัฒนาการทางด้าน (งบอบต./งบอดุหนุน) สนุกสนาน
ร่างกาย อารมณ์

สังคม และสติปัญญาเด็ก
63 โครงการจัดซ้ือส่ือวิทัศน์  เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้  เด็กปฐมวยัภายใน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 80  เด็กได้เรียนรู้ส่ิง กองการศึกษาฯ

สมาร์ททีวีเพือ่การศึกษา ที่แปลกใหม่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แปลกใหม่ท าให้ได้
และหลากหลาย บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน) ความรู้และสนใจ

ส าหรับเด็ก เรียนมากขึน้

64 โครงการผักสวนครัวของหนู  เพือ่ส่งเสริมการมี  เด็กปฐมวยัภายใน 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 80  เด็กมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
สุขพลานามัยที่สมบูรณ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ร่างกายแข็งแรง

แข็งแรง บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน)
บา้นโนนต้ิว

65 โครงการกินไข่วันละฟอง  เพือ่ส่งเสริมการมี  เด็กปฐมวยัภายใน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 80  เด็กมีสุขพลานามัย กองการศึกษาฯ
สุขพลานามัยที่สมบูรณ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ที่สมบูรณ์แข็งแรง
แข็งแรงแก่เด็กปฐมวัย บา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน) เต็มตามช่วงวัย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  
เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  เพือ่ใช้เป็นกิจกรรม ผู้ปกครองและเด็ก 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 80 ผู้ปกครองเกิดความ กองการศึกษาฯ
ก่อให้เกิดความร่วมมือ ในศูนยพ์ฒันาเด็ก ตระหนักร่วมกันใน

ระหว่างศูนย์ฯกับผู้ เล็กบา้นหอยโนนดู่ (งบอบต./งบอดุหนุน) การส่งเสริมเล้ียงดู
ปกครอง และเด็ก บุตรหลาน

67 โครงการวันส าคัญ ปฐมวัยในศูนย์ฯ ศูนยม์ีการสอดแทรก 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 80 เด็กได้รับ กองการศึกษาฯ
เพือ่ให้ทุกภาคส่วน กจิกรรมเนื่องใน ประสบการณ์ตรง

ในสังคมได้ตระหนักใน วนัส าคัญในหน่วย จากการเข้าร่วม
การมีส่วนร่วมพัฒนา การเรียนรู้ (งบอบต./งบอดุหนุน) กิจกรรม
เด็กปฐมวัยในพืน้ที่ ศพด.บา้นหอยโนนดู่

ศพด.บา้นโนนต้ิว
68 โครงการจัดการเรียนรู้ เพือ่ให้เด็กเกิดจิตส านึก ทางศูนย ์ศพด.บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 เด็กเกิดความภูมิใจ กองการศึกษาฯ

นอกสถานที่ รักและหวงแหน หอยโนนดู่,บา้นโนนต้ิว และหวงแหนท้องถิน่
ในท้องถิน่ท้องถิน่ มีการน าเด็ก (งบอบต./งบอดุหนุน) ของตน

ของตน ออกนอกสถานที่
69 โครงการต่อเติมอาคารสถานที่ เพือ่จัดปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80 เด็กปฐมวัยมีความ กองการศึกษาฯ

และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บา้นหอย, บา้นโนนต้ิว ปลอดภัยและมี
 -ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ให้เกิดความ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สภาพแวดล้อมเอือ้

ปลอดภัยแก่เด็ก มีความปลอดภยั (งบอบต./งบอดุหนุน) ต่อการเรียนรู้
ต่อเด็ก
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70 โครงการประชุมผู้ปกครอง  เพือ่น ามาพัฒนาได้ ผู้ปกครองและเด็ก      -      -      -      -      - 80  ผู้ปกครองให้ความ กองการศึกษาฯ
ศพด.บา้นโนนคูณ ส าคัญในการท า
บา้นหอยโนนดู่ กิจกรรมร่วมกัน 
บา้นโนนต้ิว  เพือ่เป็นแหล่งพัฒนา

71 โครงการเยียมบ้านสานรัก  เพือ่น ามาพัฒนาได้ ผู้ปกครองและเด็ก       -       -       -       -       - 80 เด็กในศูนย์ กองการศึกษาฯ
ศพด.บา้นโนนคูณ  ผู้ปกครองเกิดความ
บา้นหอยโนนดู่ ตระหนักร่วมกัน 
บา้นโนนต้ิว ในการพัฒนาศูนย์ฯ

72 กิจกรรมเคล่ือนไหว เพื่อส่งเสริมการกล้า เด็กปฐมวยัภายใน       -       -       -       -       - 80 เด็กมีพฒันาการ กองการศึกษาฯ
และจงัหวะ แสดงออกและใหเ้ด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ด้านสังคมที่ดี

สามารถปรับตัวเข้ากับ หอยโนนดู่ ได้รับ
เด็กและคนอืน่ๆได้ การพฒันาด้าน

73 โครงการตรวจสุขภาพ  เพือ่ส่งเสริมการมี  เด็กปฐมวยัภายใน      -      -      -      -      - 80  เด็กมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
สุขพลานามัยที่สมบูรณ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ร่างกายแข็งแรง

แข็งแรง บา้นหอยโนนดู่ 
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74 โครงการออกก าลังกายทุกวัน  เพือ่ส่งเสริมการมี  เด็กปฐมวยัภายใน       -      -      -      -      - 80  เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ
สุขภาพแข็งแรงใน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ที่สมบูรณ์แข็งแรง

เด็กปฐมวัย บา้นหอยโนนดู่ 
บา้นโนนต้ิว
บา้นโนนคูณ

75 โครงการกระทงของหนู  เพือ่พัฒนาด้าน  เด็กปฐมวยัภายใน       -       -       -       -       - 80  เด็กมีสมาธิและ กองการศึกษาฯ
 อารมณ์แก่เด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สุขภาพจิตที่ดี

บา้นหอยโนนดู่ 

76 โครงการพัฒนาผู้เรียน เพือ่ให้เด็กมีเจตคติ เด็กปฐมวยัในศูนย์       -       -       -       -       - 80 เด็กมีเจตคติที่ดีและ กองการศึกษาฯ
ที่ดีในการแต่งกาย บา้นหอยโนนดู่ ค่านิยมที่พึง

มีเคร่ืองแบบ ประสงค์
นักเรียนทุกคน

77 โครงการส่งเสริมและปลูกฝัง เด็กปฐมวัยในศูนย์ เด็กปฐมวยัภายใน       -       -       -       -       - 80 การจัดกิจกรรม กองการศึกษาฯ
ให้เด็กรักการอ่าน เพือ่พัฒนา บ้านหอยโนนดู่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การเรียนรู้ภายในชัน้
สติปัญญา ได้รับการพัฒนาด้าน หอยโนนดู่ ได้รับ เรียนมีประสิทธิภาพ

สติปัญญา การพฒันาด้าน

สติปญัญา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02
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78 โครงการนิทานสอนหนู เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝัง เด็กปฐมวยัภายใน       -       -       -       -       - 80 การจัดกิจกรรม กองการศึกษาฯ
ให้เด็กรักการอ่าน ศูนยไ์ด้รับการพฒันา การเรียนรู้ภายในชัน้

เพือ่พัฒนาสติปัญญา ด้านสติปญัญา เรียนมีประสิทธิภาพ
ศพด.หอยโนนดู่

79 โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพือ่ให้เด็กเกิดจิตส านึก ทางศูนยศ์พด.หอยโนนดู่       -       -       -       -       - 80 เด็กเกิดความภูมิใจ กองการศึกษาฯ
ของเรา รักและหวงแหน ศพด.โนนต้ิวมีการน าเด็ก รักและหวงแหนท้องถิน่

ในท้องถิน่ท้องถิน่ เขา้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่อยูอ่าศัยของตน
ของตน ภายในท้องถิน่

80 ออกก าลังกายทุกวัน เพือ่ให้เด็กเกิดความ ครูและเด็กศูนยพ์ฒันา       -       -       -       -       - 80 เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ
สนุกสนาน เด็กเล็กบา้นโนนต้ิว ที่แข็งแรงสมบูรณ์

สุขภาพร่างกาย มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ที่แขง็แรง

81 โครงการเล่านิทานก่อนนอน เพือ่ให้เด็กเกิดความ ครูและเด็กศูนยพ์ฒันา       -       -       -       -       - 80 เด็กมีความสุขและ กองการศึกษาฯ
คิดสร้างสรรค์ เด็กเล็กบา้นโนนต้ิว ได้คิดตาม

เกดิความคิด
สร้างสรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี
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82 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพือ่ส่งเสริมการจัดการ เด็กภายในศูนย์       -       -       -       -       - 80 เด็กมีหนังสือเรียน กองการศึกษาฯ
บริหารสถานศึกษา การศึกษาแก่เด็ก บา้นโนนต้ิวได้รับ ประกอบการจัด
ค่าหนังสือเรียน ก่อนวัยเรียน ประสบการณ์ตาม ประสบการณ์เรียนรู้

เพือ่ให้เด็กมีหนังสืออ่าน ความเหมาะสม ได้อย่างเหมาะสมและ
ที่เหมาะสมกับวัย มีคุณภาพ

83 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพื่อส่งเสริมการจดั เด็กนักเรียนมีความรู้       -       -       -       -       - 80 เด็กนักเรียนมีความรู้ กองการศึกษาฯ
การบริหาร สถานศึกษา การศึกษาแก่เด็ก พืน้ฐานที่จ าเปน็ พื้นฐานที่จ าเปน็ต่อ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย ต่อการด ารงชีวติ การด ารงชีวิต

ประจ าวนั ประจ าวัน
84 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพือ่ให้เด็กนักเรียนมี เด็กนักเรียนมี       -       -       -       -       - 80 เด็กนักเรียนได้รับส่ิง กองการศึกษาฯ

การบริหาร สถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนที่ อปุกรณ์การเรียน อ านวยความสะดวก
ค่าอุปกรณ์การเรียน เหมาะสม ใช้ตามความ ในการเรียนที่ดี

เหมาะสม และเหมาะสมกับวัย
85 โครงการสนามเด็กเล่น เพือ่ให้เด็กมีสนามเด็ก เด็กนักเรียนศูนยพ์ฒันา       -       -       -       -       - 80 เด็กนักเรียนมีสนาม กองการศึกษาฯ

เสริมปัญญา เล่นที่เป็นธรรมชาติและ เด็กเล็กบา้นโนนต้ิวมี เด็กเล็กที่เหมาะแก่
ท ากิจกรรมได้เหมาะ สนามเด็กเล่นที่ การเรียนรู้ที่

สมกับวัย ปลอดภยัและ เหมาะสมกับวัย
เหมาะสมกบัวยั
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86 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพื่อใหน้ักเรียนมีเคร่ือง เด็กนักเรียนศูนยพ์ฒันา       -       -       -       -       - 80 เด็กนักเรียนได้ใส่ กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา แบบนักเรียนที่เหมาะสม เด็กเล็กบา้นโนนต้ิวมี เคร่ืองแบบนักเรียนที่
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และเพือ่เพิม่โอกาสทาง เคร่ืองแบบนักเรียน ถูกต้องตามระเบยีบ

การศึกษาและแบ่งเบา ที่มีคุณภาพ
ภาระของผู้ปกครอง

87 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปน็การเสริมสร้าง ครูใช้วธิกีารสอนโดย       -       -       -       -       - 80 เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
ในชัน้เรียน คุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกคุณธรรม บา้นโนนต้ิวได้รับ

ภายในชัน้เรียน จริยธรรมในหน่วย การส่งเสริมคุณธรรม
การเรียนรู้ต่างๆ จริยธรรม

88 โครงการปูกระเบือ้งโรงอาหาร เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ เด็กนักเรียนศูนย์ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 80 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนต้ิว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็ก บ้านโนนต้ิวมีสภาพ

เพือ่สร้างบรรยากาศให้ บา้นโนนต้ิว (งบอบต./งบอดุหนุน) แวดล้อมที่น่าอยู่
น่าอยูแ่ละสะอาด โรงอาหารที่สะอาด

เพือ่เป็นการกระตุ้น สะดวกและปลอดภัย
ให้เด็กเข้ามารับประทาน เหมาะแก่การใช้งาน

อาหารมากยิง่ขึน้ มากยิง่ขึน้
89 โครงการพัฒนาคุณภาพครู เพือ่ให้ครูพัฒนา ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 80 ครูมีคุณภาพในการ กองการศึกษาฯ

การเรียนรู้เพิม่ บา้นโนนต้ิวเขา้ร่วม เพิม่ศักยภาพการพัฒนา
เพือ่ให้ครูได้หา การอบรมเกีย่วกบัการ (งบอบต./งบอดุหนุน) เรียนรู้ของเด็ก
ความรู้เพิม่เติม พฒันาทักษะและ ครูได้พัฒนาคุณภาพ

ความรู้คนละ 2 คร้ัง/ปี ทางการเรียนรู้

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
90 โครงการพัฒนาหลักสูตร/ เพือ่ให้ครูมีความรู้ ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 80 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กองการศึกษาฯ

แผนการ จัดประสบการณ์ ความเข้าใจในหลักสูตร มีความรู้ความเขา้ใจ หลักสูตรสถานศึกษา
และส่ือนวัตกรรม สามารถวางแผนการสอน ในหลักสูตรสามารถ (งบอบต./งบอดุหนุน) มีแผนการจัด

และจัดกระบวน วางแผนการสอน ประสบการณ์ทุกคน
การเรียนรู้ได้อย่าง ผลิตส่ือภาคเรียน
มีประสิทธิภาพ ละ 1 ชิน้

91 โครงการค่ายหรรษาวิชาการ เพือ่ให้ผู้เรียนได้รับ นักเรียนโรงเรียน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 80 ผู้เรียนมีความ กองการศึกษาฯ
ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ ประสบการณ์ที่หลากหลาย บา้นหอยโนนดู่ สามารถคิดอย่าง

ค้นพบความสนใจ ความถนัด ระดับประถมศึกษา (งบอบต./งบอดุหนุน) เป็นระบบ
พัฒนาความสามารถพิเศษ ปทีี่ 1 - 6 คิดสร้างสรรค์

จ านวน 55 คน
92 โครงการกีฬาหนูน้อยสานรักสาน เพือ่ส่งเสริมความรัก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 ผู้เรียนมีความ กองการศึกษาฯ

สัมพันธ์สร้างเสริมสุขภาพ ความสามัคคีของเด็ก ต าบลโนนคูณ สามัคคีและ
นักเรียน (งบอบต./งบอดุหนุน) สุขภาพแข็งแรง

93 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพือ่ให้เด็กได้รับการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนนคูณ กระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้อง ต าบลโนนคูณ ได้รับการกระตุ้น

ตามวัย (งบอบต./งบอดุหนุน) พัฒนาการที่ดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94 โครงการจัดงานวันเด็ก เพือ่สนับสนุนการจัดงาน ส่งเสริมสนับสนุน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 80 เด็กๆ มีคุณภาพชีวิต กองการศึกษาฯ

วันเด็ก กจิกรรม ที่ดีขึน้
ปลีะ 1 คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนุน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  :   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยและดูแลความปลอดภัยและทรัพสินของประชาชน

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

95 โครงการฝึกทบทวนอาสา  เพือ่ทบทวนอาสาสมัครปูองกัน ฝึกอบรมทบทวน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 95   อปพร. มี ส านักปลัด

สมัครปูองกันภัย ภัยฝุายพลเรือน อปพร. สมาชิกเกา่ ศักยภาพเพิม่ขึน้

(งบอบต./งบอดุหนุน)

96 โครงการฝึกอบรมความปลอดภัย  เพือ่ให้ลดอุบัติเหตุในชุมชน อบรมด้านวนิัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 95   อปพร. มีศักยภาพ ส านักปลัด

ด้านการจราจรในชุมชน น้อยลง จราจรประชาชน (งบอบต./งบอดุหนุน) เพิม่ขึน้

จ านวน 100 คน

97 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์   เพือ่จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ จดัหาเคร่ืองมือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 95   อปพร. มีอุปกรณ์ ส านักปลัด

ในการส่งเสริมการปูองกันภัย ให้กับอาสาสมัคร อปุกรณ์ ส านักงานใช้

และเพือ่ศักยภาพอาสาสมัคร ปูองกันภัยฝุายพลเรือน ปลีะ  1  คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนุน)

ฝุายพลเรือน (อปพร.) เพือ่เพิม่ศักยภาพ

98 โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชน  เพือ่บริการประชาชน กอ่สร้างปอูมยาม 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 95   ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ในวันส าคัญ ในงานเทศกาลต่าง ๆ (งบอบต./งบอดุหนุน) ความปลอดภัย

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยและดูแลความปลอดภัยและทรัพสินของประชาชน

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

99 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก   เพือ่ให้ผู้ประสบภัยลดความ อบรม/รณรงค์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 80  ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

สาธาณภัยต่าง ๆ สูญเสียน้อยลง เขา้ค่ายประชาชน ความช่วยเหลือ

ม. 1 -  14 (งบอบต./งบอดุหนุน)

100 โครงการก่อสร้างอาคารงานปูองกัน  เพือ่ให้การบริหารงานและการ กอ่สร้างอาคาร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 100 การปูองกันและ ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ งานปูองกันฯ งานปอูงกนัฯ บรรเทาสาธารณภัย

มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 หลัง (งบอบต./งบอดุหนุน) ในพืน้ที่มี

ประสิทธิภาพ

101 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง   เพือ่ให้การบริหารงานและ กอ่สร้าง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 100 การปูองกันและ ส านักปลัด

รถเก็บขยะ/ รถ EMS การปฏิบัติหน้าที่ งานปูองกันฯ โรงจอดรถ บรรเทาสาธารณภัย

มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 หลัง (งบอบต./งบอดุหนุน) ในพืน้ที่มี

ประสิทธิภาพ

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

3.5 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

102 โครงการจัดกิจกรรมอบรม  เพือ่ให้ประชาชนห่างไกล จดัอบรม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 80  ชุมชนปลอดจาก ส านักปลัด

ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด พืน้ที่ ม. 1 - 14 ยาเสพติด

ยาเสพติด (25 ตาสับปะรด) (งบอบต./งบอดุหนุน)

103 โครงการอบรมคุณธรรมปูองกัน   เพือ่ให้เยาวชนห่างไกล อบรม/ส่งเสริม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 95  ลดปัญหายาเสพติด ส านักปลัด

ต้านยาเสพติด ยาเสพติด กจิกรรม (งบอบต./งบอดุหนุน) ในชุมชน

104 โครงการรณรงค์เฝูาระวัง  เพือ่เฝูาระวังและบ าบัดผู้ติดยา อบรม/ส่งเสริม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 95  ลดปัญหายาเสพติด ส านักปลัด

บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กจิกรรม ในชุมชน

และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง (งบอบต./งบอดุหนุน)

105 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม  เพือ่ส่งเสริมการจัดต้ังกองุทุน ส่งเสริมสนับสนุน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 95 ประชาชนเกิด ส านักปลัด

จัดต้ังกองทุนแม่แม่ของแผ่นดิน แม่ของแผ่นดิน กจิกรรม ความรัก สามัคคี

(งบอบต./งบอดุหนุน)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. 02

3.5 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

106 โครงการเยาวชนต้านยาเสพติด เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

(หมู ่ 3  ,  หมู ่ 8) ยาเสพติด ม. 3 ม. 8 เพิม่มากขึน้

(งบอบต./งบอดุหนุน)

107 โครงการอุดหนุนศูนย์อ านวย เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัย อดุหนุนกจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ชุมชนปลอดภัยจาก ส านักปลัด

การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในชีวิตและทรัพย์สินเยาวชน ปลีะ 1  คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนุน) ยาเสพติด

จังหวัดศรีสะเกษ ห่างไกลยาเสพติด

108 โครงการด าเนินงานตาม  เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัย สนับสนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100 ชุมชนปลอดภัย ส านักปลัด

นโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด ในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการตาม เยาวชนห่างไกล

เยาวชนห่างไกล นโยบายรัฐบาล (งบอบต./งบอดุหนุน) ยาเสพติด

ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

3.6 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน กลุม่ องค์กรในชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการพัฒนาท้องถ่ิน การเมืองและการปกครอง แบบ ผ. 02

ตามระบอบประชาธิปไตย

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

109 โครงการสนับสนุนกิจกรรมหมูบ่้าน   สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของ พืน้ที่ 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 80  พัฒนาศักยภาพ ส านักปลัด

หมูบ่้านละ  20,000   บาท หมูบ่้าน ม. 1 - 14 ของชุมชน

(งบอบต./งบอดุหนุน)

110 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพือ่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม จดัเวทีประชาคม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100 ประชาชนมีมีความรู้ ส านักปลัด

ชุมชน(การจัดเวทีประชาคมเพือ่จัดท า แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิน่ ม. 1 - 14 เข้าใจบทบาท

แผนพัฒนาท้องถิน่) (งบอบต./งบอดุหนุน) มากขึน้

111 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพือ่ส่งเสริมชุมชนในการพัฒนา ส่งเสริมด้าน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 100 ชุมชนได้รับการ ส านักปลัด

ด้านประชาธิปไตย ประชาธปิไตย (งบอบต./งบอดุหนุน) พัฒนากล้าคิด

กล้าแสดงออก

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.7 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

112 โครงการจัดแข่งขันกีฬา  เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามัย จดัแขง่ขนักฬีา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 70  ประชาชน เยาวชน กองการศึกษาฯ

เยาวชนต้านยาเสพติด มีสุขภาพอนามัยสมบรูณ์ ปลีะ 1 คร้ัง มีสุขภาพ

มีความสามัคคีในหมู่คณะ (งบอบต./งบอดุหนุน) ร่างกาย แข็งแรง

113 โครงการสนับสนุนการแข่งกีฬา  เพือ่สนับสนุนการจดัแขง่ขนักฬีา จดัแขง่ขนักฬีา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 95  ประชาชน เยาวชน กองการศึกษาฯ

เยาวชนทุกระดับ ทุกระดับ ปลีะ 1 คร้ัง มีสุขภาพ

(งบอบต./งบอดุหนุน) ร่างกาย แข็งแรง

114 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย กอ่สร้างลาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 95  ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
 ลานกีฬา กฬีาพร้อมอปุกรณ์ แข็งแรง

หมู่ 1 - 14 (งบอบต./งบอดุหนุน)

115 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพือ่มีอุปกรณ์การเล่นกีฬา จดัซ้ืออปุกรณ์ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 95  ประชาชนในหมู่ กองการศึกษาฯ
ให้ทุกหมูบ่้านและศูนย์กีฬาต าบล กฬีา บ้านมีมีอุปกรณ์

หมู่  1  -  14 (งบอบต./งบอดุหนุน) กีฬาในการ

ออกก าลังกาย

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02
3.7 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
116 โครงการจัดการแข่งขัน  เพือ่สนับสนุนการแข่งขันกีฬา จดัการแขง่ขนั 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80  ประชาชนได้ กองการศึกษาฯ

กีฬามวลชนสัมพันธ์ กฬีา ออกก าลังกาย
ปลีะ 1  คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนุน)

117 โครงการกีฬาชุมชน เพือ่ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ร่วมกจิกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 เกิดความรัก กองการศึกษาฯ
(บ้านหอย  หมู ่ 3  , หมู ่ 8) และสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกัน นันทนาการ ความสามัคคี

ปลีะ 2 คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนุน) ในหมูค่ณะ

118 โครงการจัดงานหอมแดงกระเทียมดี เพือ่สืบสานวัฒนธรรม จดักจิกรรม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 80 ชุมชนเกิด กองการศึกษาฯ
ท้องถิน่ ปลีะ 1 คร้ัง ความสามัคคี

(งบอบต./งบอดุหนุน) ในหมูค่ณะ

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.8  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและท านุบ ารุงศาสนา

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

119 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา  เพือ่ให้ประชาชนอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80  ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ ปลีะ 1 คร้ัง อนุรักษ์วัฒนธรรม 

(งบอบต./งบอดุหนุน) ประเพณี

120 โครงการจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ  เพือ่ให้ประชาชนอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80  ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ ปลีะ 1 คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนุน) อนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณี

121 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เพือ่ให้ประชาชนอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80  ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ ปลีะ 1 คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนุน) อนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณี

122 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เพือ่ให้ประชาชนอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 80 ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ ปลีะ 1 คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนุน) อนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณี

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ. 02

3.8  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและท านุบ ารุงศาสนา

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

123 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพือ่แสดงออกถงึความจงรักภกัดี สนับสนุนกจิกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100 ประชาชนได้ ส านักปลัด

ปลีะ 1 คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนุน) แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

124 โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุง  เพือ่เสริมสร้างท านุ สนับสนุนกจิกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100  ประชาชนร่วมกัน กองการศึกษาฯ

พุทธศาสนาในวันส าคัญ บ ารุงพุทธศาสนา ปลีะ 1 คร้ัง ท านุบ ารุง

(งบอบต./งบอดุหนุน) พระพุทธศาสนา

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การเสริมสร้างสังคมทีเ่ข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ี แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

125 โครงการศรีสะเกษพัฒนาตาม เพือ่ให้ประชาชน จดักจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ประชาชนมี ส านักปลัด

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตที่ดี อบรม คุณภาพชีวิตที่ดี

(งบอบต. /งบอดุหนุน)

126 โครงการส่งเสริมครอบครัว เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ ประชาชนและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 95 ผู้ร่วมโครงการมีความ ส านักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนน าแนวคิดปรัชญา เยาวชนในชุมชน รู้ความเข้าใจปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ใน ท ากจิกรรม (งบอบต. /งบอดุหนุน) เศรษฐกิจพอเพียง

ชีวิตประจ าวัน

ความรู้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การเสริมสร้างสังคมทีเ่ข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ี แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา เพือ่ให้ประชาชนได้รับ จดัอบรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80 ประชาชนได้ความรู้ ส านักปลัด

ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลโนนคูณ ความรู้ ท ากจิกรรม น ามาใช้

(งบอบต. /งบอดุหนุน) ในชีวิตประจ าวัน

128 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา เพือ่ให้ประชาชนได้รับ จดัอบรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80 ประชาชนได้ความรู้ ส านักปลัด

ศักยภาพผู้พิการต าบลโนนคูณ ความรู้ ท ากจิกรรม น ามาใช้

(งบอบต. /งบอดุหนุน) ในชวิตประจ าวัน

129 โครงการปูองกันและควบคุม เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหา จดักจิกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 ในชุมชนปลอดภัย ส านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า อบรม จากโรคพิษสุนัขบ้า

(งบอบต. /งบอดุหนุน)

130 โครงการปูองกันและควบคุม เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหา จดักจิกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 ในชุมชนปลอดภัย ส านักปลัด

โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดนก อบรม จากโรคไข้หวัดนก

(งบอบต. /งบอดุหนุน)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

131 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา เพือ่ให้ประชาชน จดักจิกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 ประชาชนมี ส านักปลัด

และฟืน้ฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตที่ดี อบรม คุณภาพชีวิตที่ดี

และคนพิการต าบลโนนคูณ (งบอบต. /งบอดุหนุน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การเสริมสร้างสังคมทีเ่ข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การเสริมสร้างสังคมทีเ่ข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ี แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

132 โครงการศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เพือ่ให้ประชาชน จดักจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

คุณภาพชีวิตที่ดี อบรม ชีวิตที่ดี

(งบอบต. /งบอดุหนุน)

133 โครงการจัดการขยะเพือ่สุขภาวะ เพือ่ให้บ้านเมือง จดักจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

และส่ิงแวดล้อม สะอาดมากขึน้ อบรม ชีวิตที่ดี

(งบอบต. /งบอดุหนุน)

134 โครงการลดขยะ ลดโรค เพือ่ให้บ้านเมือง จดักจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม สะอาดมากขึน้ อบรม ชีวิตที่ดี

(งบอบต. /งบอดุหนุน)

135 โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจ เพือ่ให้ประชาชน จดักจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

แยกขยะในครัวเรือน คุณภาพชีวิตที่ดี อบรม ชีวิตที่ดี

(งบอบต. /งบอดุหนุน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การเสริมสร้างสังคมทีเ่ข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ี แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

136 โครงการสร้างจิตส านึก เพือ่เสริมสร้างค่านิยมในการ ประชาชนในพืน้ที่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 95 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

และความตระหนักใน ต่อต้านการทุจริต ความเข้าใจและ

การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการ (งบอบต. /งบอดุหนุน) ตระหนักร่วมกัน

เฝูาระวังการทุจริต

ให้แก่ประชาชน

137 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพือ่เป็นการเทิดทูน เด็ก  เยาวชน 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 95 เด็ก เยาวชน ส านักปลัด

เนื่องในโอกาสมหามงคล สถาบันชาติศาสนา และประชาชน และประชาชนทุกหมู่

พระราชพิธีบรมราชาพิเษก และพระมหากษัตริย์ (งบอบต. /งบอดุหนุน) เหล่าได้รับความรู้

138 โครงการขอรับการสนับสนุนงบ เพือ่สร้างภูมิคุ้มกัน การด าเนินการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 95 ผลการด าเนินการ ส านักปลัด

ประมาณการปูองกัน เฝูาระวัง ความเข้าใจรณรงค์ให้ผู้เสพ การปอูงกนั เฝูาระวงั ปูองกัน เฝูาระวัง และ

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดเข้ารับการ และแกไ้ขปญัหา (งบอบต. /งบอดุหนุน) แก้ไขปัญหายาเสพติด

จังหวัดศรีสะเกษ บ าบัด ให้ตระหนัก ยาเสพติด เป็นไปตามเจตนารม

ถึงคุณค่าของคน ของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : การรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการป้องกันแก้ไขปัยหายาเสพติด

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

139 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่ให้ประชาชนได้รับความรู้ จดัต้ังศูนย์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80 ประชาชนมีผลผลิต ส านักปลัด

ทางการเกษตร จากการท าเกษตร ถา่ยทอดเทคโน ทางการเกษตร

หมู ่1 - หมู ่14 โลยี (งบอบต. /งบอดุหนุน) มีคุณภาพ

140 โครงการ Application เพือ่ให้ประชาชนได้รับข้อมูล จดัท า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 80 การเผยแพร่ข้อมูล ส านักปลัด

ข่าวสารได้ดี แอฟฟเิคชั่น ข่าวสารมี

(งบอบต. /งบอดุหนุน) ประสิทธิภาพขึน้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทค การสือ่สารและระบบข้อมูลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
141 โครงการต่อเติม,ซ่อมแซม,ทาสี เพือ่ให้ อบต. ปรับปรุง อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80 ที่ท าการ อบต ส่วนโยธา

อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน สะอาดมากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิความ สวยงาม สะอาด
ต าบลโนนคูณ สวยงาม (งบอบต. /งบอดุหนุน)

142 โครงการล้อมร้ัว เพือ่ให้ อบต. ปรับปรุง อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 80 ที่ท าการ อบต ส่วนโยธา
ที่ท าการ สะอาดมากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิความ สวยงาม สะอาด
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ สวยงาม (งบอบต. /งบอดุหนุน)

143 โครงการปรับปรุง ต่อเติม เพือ่ให้ อบต. ปรับปรุง อบต. 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 80 ที่ท าการ อบต ส่วนโยธา
ที่จอดรถพนักงานและผู้มาติดต่อ สะอาดมากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิความ สวยงาม สะอาด
ราชการที่ท าการองค์การบริหาร สวยงาม (งบอบต. /งบอดุหนุน)
ส่วนต าบลโนนคูณ

144 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC เพือ่จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ซ้ือเคร่ืองพมิพ์ 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 80 การปฏิบัติงานมี ส่วนโยธา
ส าหรับการบริการ จ านวน 2 เคร่ือง ศักยาพมากขึน้
งานราชการส่วนโยธา จ านวน 2 เคร่ือง
ส าหรับประมาณการแผนที่ 1 (งบอบต. /งบอดุหนุน)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน กลุม่ องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค

ประชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
145 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน เพือ่ให้ อบต. ปรับปรุง อบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 80 ที่ท าการ อบต ส่วนโยธา

ที่ท าการองค์การบริหาร สะอาดมากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิความ สวยงาม สะอาด
ส่วนต าบลโนนคูณ สวยงาม (งบอบต. /งบอดุหนุน)

146 โครงการปรับปรุงแก้ไขปูาย เพือ่ให้ อบต. ปรับปรุง อบต. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 80 ที่ท าการ อบต ส่วนโยธา
หน้าที่ท าการอบต.โนนคูณ สะอาดมากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิความ สวยงาม สะอาด

สวยงาม (งบอบต. /งบอดุหนุน)

147 โครงการถมที่ขยายพืน้ที่ใช้สอยบริเวณ เพือ่ให้ อบต. ปรับปรุง อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 80 ที่ท าการ อบต ส่วนโยธา
ที่ท าการ อบต. โนนคูณ สะอาดมากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิความ สวยงาม สะอาด

สวยงาม (งบอบต. /งบอดุหนุน)

148 โครงการส ารวจรังวัดตรวจสอบ เพือ่ให้ประชาชน จดัท าโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 80 มีการแบ่งเขต ส่วนโยธา
ที่สาธารณะประโยชน์ภายในต าบล มีที่สาธารณะใช้ท า ตรวจสอบรางวดั ที่สาธารณะ

ประโยชน์ (งบอบต. /งบอดุหนุน)
149 โครงการปรับปรุงแก้ไข เพือ่ให้มีระบบไฟฟูา แกไ้ขระบบไฟฟาู 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 80 มีระบบไฟฟูา ส่วนโยธา

ระบบไฟฟูาภายใน ที่ดีขึน้ ทั้งส านักงาน (งบอบต. /งบอดุหนุน) ในส านักงานที่ดีขึน้
ที่ท าการ อบต. โนนคูณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน กลุม่ องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค

ประชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

150 โครงการท าถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ เพือ่ให้ถนนสะอาด จดัท าโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80 ประชาชน ส่วนโยธา

ภายในเขตต าบลโนนคูณ และสวยงาม เดินทางสะดวกมากขึน้

(งบอบต. /งบอดุหนุน)

151 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ าดับเพลิง เพือ่ให้ชุมชนมีความ จดัท าโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 80 มีรถดับเพลิงพร้อม ส่วนโยธา

ปลอดภัยมากขึน้ จดัซ้ือรถดับเพลิง เพือ่ควบคุมเหตไฟไหม้

(งบอบต. /งบอดุหนุน)

152 โครงการต่อเติมอาคารเพือ่ท ากันสาด เพือ่ให้ อบต. จดัท าโครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 80 ที่ท าการ อบต ส่วนโยธา

และที่จอดรถที่ท าการ อบต.โนนคูณ สะอาดมากขึน้ (งบอบต. /งบอดุหนุน) สวยงาม สะอาด

153 โครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพือ่มีอุปกรณ์ใช้ จดัซ้ือวสัดุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80 เพือ่ให้ในการปรับปรุง ส่วนโยธา

ในการก่อสร้าง ภูมิทัศน์

(งบอบต. /งบอดุหนุน)

ประชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน กลุม่ องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
154 โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม เพือ่ให้มีสถานที่ที่ใช้ใน จดัท าโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 80 มีสถานที่ท า ส่วนโยธา

อเนกประสงค์ การประชุม กิจกรรม
(งบอบต. /งบอดุหนุน)

155 โครงการจัดหาวัสดุไฟฟูา เพือ่ใช้ในส านักงาน จดัซ้ือวสัดุ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 80 มีอุปกรณ์ใช้ในการ ส่วนโยธา
แก้ไขซ่อมแซม

(งบอบต. /งบอดุหนุน)

156 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ส านักงาน เพือ่ใช้ในส่วนราชการ จดัท าโครงการ 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 80 มีความสะดวก ส่วนโยธา
ขนาด 4 ประตู ในการเดินทาง
จ านวน 1 คัน (งบอบต. /งบอดุหนุน) และท ากิจกรรม

157 โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ า เพือ่ให้มีน้ าใช้สะอาด จดัสร้างระบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 80 ประชาชนมีน้ า ส่วนโยธา
ผิวดินภายในต าบลโนนคูณ กรองน้ า ใช้สะดวกและ

(งบอบต. /งบอดุหนุน) สะอาดมากขึน้

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน กลุม่ องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค

ประชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี



 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที่ ยท. 6 : การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แบบ ผ. 02

ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

158 โครงการส่งเสริมการประชาคมเพื่อให้   เพื่อใหป้ระชาชนและองค์กรเข้ามามี จัดเวทปีระชาคม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100  ประชาชนมส่ีวน ส านกัปลัด

ประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ เข้ามามี ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น ม. 1  -  14 ร่วมในการ

บทบาทและมส่ีวนร่วมในการพฒันา (งบอบต./งบอดุหนนุ) ท าแผนชุมชน

ทอ้งถิ่น

159 โครงการกอ่สร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์  เพื่อกอ่สร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์ จัดท าปา้ย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100  มปีา้ย ส านกัปลัด

จ านวน 50 ปา้ย ประชาสัมพนัธ์

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

160 โครงการศึกษาดูงานและ  เพื่อพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน ศึกษาดูงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 90  ผู้น าชุมชนมี ส านกัปลัด

พฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน อบรมประชาชน มศัีกยภาพ

ม. 1 - 14 (งบอบต./งบอดุหนนุ)

161 โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้กบับคุลากร  เพื่อเพิ่มทกัษะความรู้กบั อบรมส่งเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100   บคุลากรมศัีกยภาพ ส านกัปลัด

บคุลากรในทอ้งถิ่น บคุลากรใน (งบอบต./งบอดุหนนุ) เพิ่มขึ้น

หนว่ยงาน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจดัการที่ดี

งบประมาณ

4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจดัการและการใหบ้ริการประชาชนอยา่งมปีระสทิธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภบิาล



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจดัการที่ดี แบบ ผ. 02

4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจดัการและการใหบ้ริการประชาชนอยา่งมปีระสทิธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภบิาล

ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

162 โครงการศึกษาดูงานและพฒันาศักยภาพ  เพื่อใหบ้คุลากรมคีวามรู้ อบรมศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 80  บคุลากรมศัีกยภาพ ส านกัปลัด

ของบคุลากร มาพฒันาทอ้งถิ่น พนกังานและ เพิ่มขึ้น

พนกังานจ้าง (งบอบต./งบอดุหนนุ)

163 โครงการจัดหาอปุกรณ์เคร่ืองมอืในการ  เพื่อจัดใหม้อีปุกรณ์เคร่ืองมอืที่ใช้ใน อบรม/ส่งเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 80  การปฎบิติังานมี ส านกัปลัด

เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการ จัดซ้ืออปุกรณ์ ศักยภาพมากขึ้น กองคลัง

ในส านกังาน (งบอบต./งบอดุหนนุ) ส่วนโยธา

ส่วนศึกษา

164 โครงการจัดหารถยนต์ประจ า อบต.  เพื่อให ้อบต. ม ีรถยนต์ในการ ซ้ือรถยนต์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 95  การปฏบิติังานมี ส านกัปลัด

ปฏบิติังาน  1  คัน (งบอบต./งบอดุหนนุ) ประสิทธิภาพขึ้น

165 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์และ   เพื่อจัดหาวัสดุคอมพวิเตอร์ ซ้ือคอมพวิเตอร์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100  การปฏบิติังานมี ส านกัปลัด

การปรับปรุงระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ จ านวน  4 เคร่ือง ศักยภาพมากขึ้น กองคลัง

(งบอบต./งบอดุหนนุ) ส่วนโยธา

ส่วนศึกษา

งบประมาณ



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจดัการที่ดี แบบ ผ. 02

ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

166 โครงการสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ   เพื่อสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ บนัทกึข้อมลู 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 100 สะดวกรวดเร็ว ส านกัปลัด

บคุลากร ในการค้นหา

ในหนว่ยงาน (งบอบต./งบอดุหนนุ)

167 โครงการสมทบประกนัสังคม  เพื่อสมทบกองทนุประกนัสังคม เพื่อสวัสดิการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100 เพิ่มศักยภาพในการ ส านกัปลัด

ของบคุลากร พฒันาบคุลากร

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

168 โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษาบคุลากร   เพื่อสนบัสนนุการศึกษาของบคุลากร บคุลากรใน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 95  บคุลากรได้รับ ส่วนคลัง

หนว่ยงาน (งบอบต./งบอดุหนนุ) การศึกษาใน ส่วนโยธา

ระดับสูงขึ้น ส่วนศึกษา

169 โครงการเงินประโยชนต์อบแทนอื่นของ   เพื่อใหบ้คุลากรมศัีกยภาพ บคุลากรใน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 95 มปีระสิทธิภาพในการ ส านกัปลัด

พนกังานและลูกจ้าง ในการท างานเพิ่มขึ้น หนว่ยงาน ปฏบิติังานมากขึ้น กองคลัง

(งบอบต./งบอดุหนนุ) ส่วนโยธา

ส่วนศึกษา

4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจดัการและการใหบ้ริการประชาชนอยา่งมปีระสทิธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภบิาล

งบประมาณ



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจดัการที่ดี แบบ ผ. 02

4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจดัการและการใหบ้ริการประชาชนอยา่งมปีระสทิธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภบิาล

ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

170 โครงการเดินทางไปราชการ เพื่อใหบ้คุลากรเดินทางไปราชการ บคุลากรใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 80 มปีระสิทธิภาพการ ส านกัปลัด

หนว่ยงาน ท างานเพิ่มขึ้น กองคลัง

(งบอบต./งบอดุหนนุ) กองช่าง

ส่วนศึกษา

171 โครงการจัดหาครุภณัฑ์,งานบา้น,งานครัว เพื่อใหเ้กดิความพร้อมในการ ผู้มาติดต่อราชการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90 เพื่อพฒันาศักยภาพ ส านกัปลัด

ต้อนรับในองค์กร ส.อบต. การต้อนรับ

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

172 โครงการจัดซ้ือน้ ามนั พื้นที่  ม. 1  -  14 ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 ประชาชนได้รับ ส านกัปลัด

ม. 1  -  14 (งบอบต./งบอดุหนนุ) ความสะดวก กองช่าง

173 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 ประชาชนได้รับ ส่วนการคลัง

จัดเกบ็รายได้ ม. 1  -  14 (งบอบต./งบอดุหนนุ) ความสะดวก

งบประมาณ



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจดัการที่ดี แบบ ผ. 02

ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

174 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่ เพื่อพฒันาระบบการท างาน บคุลากร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 สามารถรู้ข้อมลู กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน (งบอบต./งบอดุหนนุ) ในพื้นที่

175 โครงการลดขั้นตอนการปฏบิติัราชการ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ลดขั้นตอน ระยะเวลา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100 ลดขั้นตอนการให้ ส านกัปลัด

และระยะเวลาการใหบ้ริการประชาชน รวดเร็วในการรับบริการ บริการ

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

176 โครงการพสัดุโปร่งใส เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการ ประชาสัมพนัธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100 ประชาชนได้รับรู้ กองคลัง

จัดซ้ือจัดจ้าง ใหท้กุหนว่ยทราบ (งบอบต./งบอดุหนนุ) ข้อมลูข่าวสาร

มากขึ้น

177 โครงการใหบ้ริการประชาชนเวลา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก ใหบ้ริการประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100 ประชาชนได้รับ ส านกัปลัด

พกัเที่ยงและนอกเวลาราชการ รวดเร็วในการรับบริการ พกัเที่ยงและนอก ความสะดวก

เวลา  365 วัน (งบอบต./งบอดุหนนุ)

งบประมาณ

4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจดัการและการใหบ้ริการประชาชนอยา่งมปีระสทิธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภบิาล



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจดัการที่ดี แบบ ผ. 02

ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

178 โครงการกจิกรรม  5  ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จัดกจิกรรม 5 ส. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 95 สถานที่ท างานมี ส านกัปลัด

(Big Cleaning  Day) ทกุวันศุกร์ ความเปน็ระเบยีบ

สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนนุ) เรียบร้อย

179 โครงการส ารวจความพงึพอใจในการให้ เพื่อพฒันาการบริการประชาชนให้ ส ารวจปลีะ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 การบริการประชาชน ส านกัปลัด

บริการประชาชน มปีระสิทธิภาพ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

180 โครงการปรับสภาพภมูทิศันอ์งค์การ   เพื่อให ้อบต.โนนคูณ สะดวกในการ ปรับปรุง อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 95  ที่ท าการ อบต. ส านกัปลัด

บริหารส่วนต าบลโนนคูณ ติดต่องานสะดวกขึ้น เพื่อใหเ้กดิความ (งบอบต./งบอดุหนนุ) สวยงาม

สวยงาม สะอาด และปลอดภยั

181 โครงการค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า , ค่าไฟ  เพื่อจ่ายค่าอปุโภค-บริโภค ทกุส่วน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 100  การปฏบิติัราชการ ส านกัปลัด

และ  ค่าอนิเตอร์เนต็) (งบอบต./งบอดุหนนุ) มปีระสิทธิภาพขึ้น ส่วนโยธา

ส่วนศึกษา

งบประมาณ

4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจดัการและการใหบ้ริการประชาชนอยา่งมปีระสทิธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภบิาล



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจดัการที่ดี แบบ ผ. 02

ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

182 โครงการจัดท าเว็บไซต์ อบต.โนนคูณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท า จ้างเหมาจัดท า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100 การเผยแพร่ข้อมลู ส านกัปลัด

งานและประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เว็บไซต์ อบต. ข่าวสารมปีระสิทธิ

ของ อบต. จ านวน 1 คร้ัง (งบอบต./งบอดุหนนุ) ภาพมากขึ้น

183 โครงการโนนคูณนา่อยู่ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม   เพื่อใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนบัสนนุ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 90  ประชาชนมคุีณภาพ ส านกัปลัด

กจิกรรมพฒันา ชีวิตที่ดีขึ้น

หมู่บา้น (งบอบต./งบอดุหนนุ)

184 โครงการหนว่ยบริการเคล่ือนที่เพื่อจัดเกบ็   เพื่อจัดเกบ็รายได้ได้ตามเปา้หมาย ออกจัดเกบ็ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 70 ประชาชนได้รับ กองคลัง

ภาษแีละประชาสัมพนัธ์ภาษทีอ้งถิ่นของ เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน ภาษี ความสะดวกมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ม. 1  - ม. 14 (งบอบต./งบอดุหนนุ)

185 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่และ  เพื่อใหม้ขี้อมลูแผนที่และทะเบยีน คัดลอกโฉนด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 70 ท าใหก้ารจัดเกบ็ กองคลัง

ทะเบยีนทรัพย์สิน ทรัพย์สินเปน็ปจัจุบนั ที่ดินเพื่อน ามา ภาษเีปน็ไปอย่างมี

ปรับปรุง (งบอบต./งบอดุหนนุ) ประสิทธิภาพ

ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

งบประมาณ

4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจดัการและการใหบ้ริการประชาชนอยา่งมปีระสทิธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภบิาล



แบบ ผ. 02

ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

186 โครงการจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ใน   เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ที่  จัดซ้ือครุภณัฑ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 70 ท าใหม้อีปุกรณ์ใน กองคลัง

ส านกังาน เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน ส านกังาน การปฏบิติังาน

(งบอบต./งบอดุหนนุ) อย่างเพยีงพอ

187 โครงการระบบอนิเตอร์เนต็   เพื่อด าเนนิการตามโครงการ ประชาชนในเขตพื้นที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80 ประชาชนมแีหล่ง ส านกัปลัด

ต าบลครอบคลุมทั้งต าบล ข้อมลูเพิ่มมากขึ้น

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

188 โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน (AEC)   เพื่อด าเนนิการตามโครงการ อบรม/ส่งเสริม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 ประชาชนมแีหล่ง ส านกัปลัด

สนบัสนนุ ข้อมลูเพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ (งบอบต./งบอดุหนนุ)

189 โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของ  เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะใหม่ๆ อบรม ศึกษาดูงาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 100 ประชาชนมแีหล่ง ส านกัปลัด

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนกังาน ในการปฏบิติังานและการใหบ้ริการ (คณะผู้บริหาร) ข้อมลูเพิ่มมากขึ้น

ส่วนต าบล/พนกังานจ้าง (พนกังาน/ส.อบต.) (งบอบต./งบอดุหนนุ)

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจดัการที่ดี

งบประมาณ

4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจดัการและการใหบ้ริการประชาชนอยา่งมปีระสทิธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภบิาล



แบบ ผ. 02

ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

190 โครงการจัดท าปา้ย จัดท าปา้ยบอกทาง หมู่ 1 - 14 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 เพื่อความสะดวก ส านกัปลัด

บอกทางเข้า - ออก หมู่บา้น ในการสัญจร

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

191 โครงการประชาคมหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้มส่ีวนร่วม ส่งเสริมด้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 ชุมชนได้รับการ ส านกัปลัด

แกไ้ขปญัหาและพฒันาทอ้งถิ่น ประชาธิปไตย พฒันากล้าคิด

(งบอบต./งบอดุหนนุ) กล้าแสดงออก

192 โครงการประชาคมต าบล เพื่อใหป้ระชาชนได้มส่ีวนร่วม ส่งเสริมด้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 ชุมชนได้รับการ ส านกัปลัด

แกไ้ขปญัหาและพฒันาทอ้งถิ่น ประชาธิปไตย พฒันากล้าคิด

(งบอบต./งบอดุหนนุ) กล้าแสดงออก

193 โครงการ 1 ต าบล 1 อตุสาหกรรมพลังงาน เพื่อชุมชนสามารถ การจัดหาพลังงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 80 ประชาชนยกระดับ ส านกัปลัด

พึ่งพาตนเองได้ ใหเ้พยีงพอต่อความ สินค้าเกษตร

ต้องการ มคีวาม (งบอบต./งบจังหวัด/งบกรม) การค้าและการทอ่งเที่ยว

มั่นคง

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจดัการที่ดี

4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจดัการและการใหบ้ริการประชาชนอยา่งมปีระสทิธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภบิาล

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

194 โครงการส่งเสริมวัตกรรมพลังงานระดับ พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ จัดหาพลังงานให้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 80 เพื่อพฒันานวัตกรรม ส านกัปลัด

ชุมชนส าหรับการแปรรูปผลผลิตการ ยกระดับสินค้าเกษตร เพยีงพอต่อความ ที่ชุมชนมอียู่แล้ว

เกษตร การค้าและการทอ่งเที่ยว ต้องการ (งบอบต./งบจังหวัด/งบกรม)

ใหไ้ด้มาตรฐาน

195 โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์สู้ภยัแล้ง เพื่อขยายเครือข่ายด้าน การจัดหาพลังงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 80 ประชาชนได้รับความรู้ ส านกัปลัด

พลังงานภายในจังหวัด ใหเ้พยีงพอต่อความ เครือข่ายด้านพลังงาน

ต้องการ มคีวาม (งบอบต./งบจังหวัด/งบกรม) มากขึ้น

มั่นคง

196 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เพื่อขยายเครือข่ายด้าน การจัดหาพลังงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 80 บคุลากรเข้าใจการ ส านกัปลัด

พลังงานในหนว่ยงานภาครัฐ ใหเ้พยีงพอต่อความ ใช้พลังงานในหนว่ยงาน

ต้องการ มคีวาม (งบอบต./งบจังหวัด/งบกรม)

มั่นคง

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจดัการที่ดี

4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจดัการและการใหบ้ริการประชาชนอยา่งมปีระสทิธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภบิาล

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม แบบ ผ. 02

5.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจติส านึก และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

197 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ จัดอบรม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 80  ทรัพยากรธรรมชาติ ส านกัปลัด

เพื่อสร้างจิตส านกึใหอ้นรัุกษ์ เพื่อสร้างจิตส านกึใหอ้นรัุกษ์ ศึกษาดูงาน ได้รับการอนรัุกษฟ์ื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ (งบอบต./งบอดุหนนุ)

และส่ิงแวดล้อม

198 โครงการอนรัุกษพ์นัธุสั์ตว์น้ า  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ อบรมใหค้วามรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 ทรัพยากรธรรมชาติ ส านกัปลัด

เพื่อสร้างจิตส านกึใหอ้นรัุกษ์ พนัธ์สัตว์น้ า ได้รับการอนรัุกษฟ์ื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ (งบอบต./งบอดุหนนุ)

199 โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกยีรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ ปลูกต้นไม้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 ประชาชน ส านกัปลัด

ร่วมกนัปลูกปา่

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

200 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม เพื่อเปน็การอนรัุกษ ์ ปลูกหญ้าแฝก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 ประชาชนร่วมกนั ส านกัปลัด

พระเกยีรติ ฟื้นฟดิูนและน้ า อนรัุกษ ์ดินและน้ า

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

 - ยทุธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที่ ยท.5 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้มและเมอืง

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

5.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจติส านึก และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

201 โครงการกอ่สร้างบอ่บ าบดัน้ าเสีย เพื่อแกป้ญัหาน้ าเสีย จัดอบรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80  ลดปญัหาน้ าเสีย ส านกัปลัด

ใหค้วามรู้ ในชุมชน

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

202 โครงการศึกษาดูงานและรณรงค์ เพื่อใหป้ระชาชนมจีิตส านกึ อบรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 90  ชุมชนสะอาดไมม่ี ส านกัปลัด

สร้างจิตส านกึในการก าจัด ในการก าจัดขยะมลูฝอย ศึกษาดูงาน (งบอบต./งบอดุหนนุ) ขยะมลูฝอย

ขยะมลูฝอย

203 โครงการจัดหาอปุกรณ์  เพื่อใหม้อีปุกรณ์การทิ้งขยะ พื้นที่  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 80  ท าใหชุ้มชนสะอาด ส านกัปลัด

และจัดการบริหาร ม.  1 -  14 ปราศจากเชื้อโรค

ในการก าจัดขยะมลูฝอย (งบอบต./งบอดุหนนุ)

204 โครงการร่วมกบัองค์กรปกครอง  เพื่อหาแหล่งน้ าทิ้งขยะร่วมกนั พื้นที่  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80  ชุมชนสะอาด ส านกัปลัด

ส่วนทอ้งถิ่นอื่นใน ม.  1 -  14 ปราศจากขยะ

การจัดหาที่ทิ้งขยะมลูฝอย (งบอบต./งบอดุหนนุ)

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

5.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจติส านึก และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

205 โครงการจัดหาที่พกัขยะ  เพื่อจัดใหม้ทีี่พกัขยะมลูฝอย พื้นที่  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80  ชุมชนสะอาด ส านกัปลัด

กอ่นน าไปทิ้งที่จัดไว้ ม.  1 -  14 (งบอบต./งบอดุหนนุ) ปราศจากขยะ

206 โครงการธนาคารขยะ  เพื่อจัดใหม้ทีี่พกัขยะมลูฝอย จัดต้ังธนาคารขยะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80  ชุมชนสะอาด ส านกัปลัด

ของชุมชน ปราศจากขยะ

3 แหง่ (งบอบต./งบอดุหนนุ)

207 โครงการกอ่สร้างเตาเผาขยะ  เพื่อจัดใหม้ทีี่พกัขยะมลูฝอย กอ่สร้างเตาเผา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80  การก าจัดขยะที่ถูกวิธี ส านกัปลัด

ขยะ 1 แหง่ (งบอบต./งบอดุหนนุ) ท าใหป้ราศจากเชื้อโรค

208 โครงการจัดหารถดับเพลิง  เพื่อใหม้รีถดับเพลิงประจ าต าบล จัดซ้ือรถดับเพลิง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 80  มรีถดับเพลิงเมื่อ ส านกัปลัด

1 คัน เกดิวาตภยั

(งบอบต./งบอดุหนนุ)

209 โครงการรณรงค์ขบวนการมี  เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนรู้วิธีการ อบรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100  ประชาชนรู้วิธีการ ส านกัปลัด

ส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชน จัดเกบ็ขยะใหถู้กวิธี จัดกจิกรรม ในการจัดการกบั

ศึกษาดูงาน (งบอบต./งบอดุหนนุ) ขยะแต่ละครัวเรือน

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร เพือ่ลดต้นทุนในการผลิต ขยายเขตไฟฟา้ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 95 ลดค่าใช้จา่ยในการ ส่วนโยธา การไฟฟา้

พร้อมจดัหาหม้อแปลงไฟฟา้ เพือ่การเกษตร ผลิตภาคเกษตร ส่วนภมูิภาค

(หมู ่1- หมู ่14) ตามประมาณการ (งบอบต. /อุดหนุน) ภาคประชาชนมีรายได้ ยางชุมน้อย

(อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคยางชมุน้อย) ของ กฟภ เพิม่ขึ้น

2 โครงการไฟฟา้แสงสวา่ง (ส่องสวา่ง) เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ติดต้ังโคมไฟส่อง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 90 ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา การไฟฟา้

(หมู ่1- หมู ่14) สะดวกและปลอดภยั สวา่งและซ่อมแซม ความสะดวกและ ส่วนภมูิภาค

(อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคยางชมุน้อย) ในชีวติและทรัพยสิ์น 100 จดุ (งบอบต. /อุดหนุน) ปลอดภยัในการ ยางชุมน้อย

ด าเนินชีวติ

3 โครงการขยายเขตบริการไฟฟา้ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ติดต้ังโคมไฟส่อง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 90 ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา การไฟฟา้

(หมู ่1- หมู ่14) สะดวกและปลอดภยั สวา่งและซ่อมแซม ความสะดวกและ ส่วนภมูิภาค

(อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคยางชมุน้อย) ในชีวติและทรัพยสิ์น 100 จดุ (งบอบต. /อุดหนุน) ปลอดภยัในการ ยางชุมน้อย

ด าเนินชีวติ

4 โครงการขอเสาไฟฟา้ จ านวน 2 ต้น เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ติดต้ังเสาไฟฟา้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90 ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา การไฟฟา้

(หน้าวดัด้วนทิศเหนือ) สะดวกและปลอดภยั 2 ต้น ความสะดวกและ ส่วนภมูิภาค

หมู ่4 ในชีวติและทรัพยสิ์น ม.4 (งบอบต. /อุดหนุน) ปลอดภยัในการ ยางชุมน้อย

(อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคยางชมุน้อย) ด าเนินชีวติ

2.ยทุธศาสตร ์ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

                 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561  -  2565)

งบประมาณ

องค์การบรหิารสว่นต าบลโนนคูณ  อ าเภอยางชมุน้อย  จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

5 โครงการเพิม่ขนาดหม้อแปลงไฟฟา้ เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้ เพิม่ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90 เพือ่ใหป้ระชาชน ส่วนโยธา การไฟฟา้

หมู ่7 ทีพ่อเพยีง หม้อแปลง มีไฟฟา้ทีเ่พยีงพอ ส่วนภมูิภาค

(งบอบต. /อุดหนุน) ต่อความจ าเป็น ยางชุมน้อย

(อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคยางชมุน้อย)

6 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา อบรม/ส่งเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 ลดปัญหายาเสพติด ส านักปลัด จงัหวดั

ยาเสพติดระดับจงัหวดั ยาเสพติดระดับจงัหวดั กจิกรรม ศรีสะเกษ

(อุดหนุนจังหวดัศรสีะเกษ) (งบอบต. /อุดหนุน)

7 โครงการอดุหนุนศูนยอ์ านวยการพลัง เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยั อดุหนุนกจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ชุมชนปลอดภยั ส านักปลัด จงัหวดั

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในชีวติและทรัพยสิ์น ปีละ 1 คร้ัง จากยาเสพติด ศรีสะเกษ

(อุดหนุนจังหวดัศรสีะเกษ) เยาวชนหา่งไกลยาเสพติด (งบอบต. /อุดหนุน)

8 โครงการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยั สนับสนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ชุมชนปลอดภยั ส านักปลัด จงัหวดั

ต้านยาเสพติด ในทรัพยสิ์น เยาวชนหา่งไกล โครงการตาม เยาวชนหา่งไกล ศรีสะเกษ

(อุดหนุนจังหวดัศรสีะเกษ) ยาเสพติด นโยบายรัฐบาล (งบอบต. /อุดหนุน) ยาเสพติด

9 โครงการอดุหนุนงานเทศกาล สืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนกจิกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80 อนุรักษ์ประเพณี ส่วนศึกษาฯ จงัหวดั

งานดอกล าดวน ปีละ 1 คร้ัง ใหค้งอยู่สืบไป ศรีสะเกษ

(อุดหนุนจังหวดัศรสีะเกษ) (งบอบต. /อุดหนุน)

งบประมาณ

2.ยทุธศาสตร ์ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2.1 แผนงาน เคหะและชมุชน



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

10 โครงการเทศกาลเงาะ-ทุเรียน เพือ่ส่งเสริมสินค้าและ สนับสนุนกจิกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80 ผลไม้ของ ส่วนศึกษาฯ จงัหวดั

ของดีศรีสะเกษ แหล่งเรียนรู้ประเพณี ปีละ 1 คร้ัง จงัหวดัได้รับการ ศรีสะเกษ

(อุดหนุนจังหวดัศรสีะเกษ) อนัดีงามของจงัหวดั (งบอบต. /อุดหนุน) ประชาสัมพนัธ์

11 โครงการเพือ่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ สนับสนุนกจิกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80 เพือ่สร้างภมูิค้มกนั ส่วนศึกษาฯ จงัหวดั

การป้องกนั เฝ้าระวงั และแกไ้ขปัญหา อ านวยการ บริหารจดัการ ปีละ 1 คร้ัง ความเขา้ใจ รณรงค์ให้ ศรีสะเกษ

ยาเสพติดจงัหวดัศรีสะเกษประจ างบประมาณ การด าเนินการป้องกนั เฝ้าระวงั (งบอบต. /อุดหนุน) ผู้เสพ ผู้ติดเขา้รับการ

พ.ศ. 2563 และแกไ้ขปัญหายาเสพติด บ าบัด ใหต้ระหนักใน

(อุดหนุนจังหวดัศรสีะเกษ) คุณค่าของคน

12 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา อบรม/ส่งเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80  ลดปัญหายาเสพติด ส านักปลัด จงัหวดั

ยาเสพติดระดับจงัหวดั ยาเสพติดระดับจงัหวดั กจิกรรม ศรีสะเกษ

(อุดหนุนจังหวดัศรสีะเกษ) (งบอบต./งบอุดหนุน)

13 โครงการอดุหนุนศูนยอ์ านวยการพลัง เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยั อดุหนุนกจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ชุมชนปลอดภยัจาก ส านักปลัด จงัหวดั

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจงัหวดั ในชีวติและทรัพยสิ์นเยาวชน ปีละ 1  คร้ัง (งบอบต./งบอุดหนุน) ยาเสพติด ศรีสะเกษ

(อุดหนุนจังหวดัศรสีะเกษ) หา่งไกลยาเสพติด

14 โครงการส่งเสริมเหล่ากาชาดจงัหวดั เพือ่สนับสนุนกจิกรรมเหล่ากาชาด อดุหนุนอ าเภอ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 80 กจิกรรมมี ส่วนศึกษาฯ จงัหวดั

ปีละ 1 คร้ัง ประสิทธภิาพ ศรีสะเกษ

(อุดหนุนจังหวดัศรสีะเกษ) (งบอบต./งบอุดหนุน) มากขึ้น

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

15 โครงการอดุหนุนงานเทศกาล สืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนกจิกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80 อนุรักษ์ประเพณี ส่วนศึกษาฯ จงัหวดั

งานดอกล าดวน ปีละ 1 ครัง ใหค้งอยู่สืบไป ศรีสะเกษ

(งบอบต./งบอุดหนุน)

(อุดหนุนจังหวดัศรสีะเกษ)

16 โครงการเทศกาลเงาะ - ทุเรียน เพือ่ส่งเสริมสินค้าและแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนกจิกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80 ผลไม้ของ ส่วนศึกษาฯ จงัหวดั

และของดีศรีสะเกษ ประเพณีอนัดีงามของจงัหวดั ปีละ 1 ครัง (งบอบต./งบอุดหนุน) จงัหวดัได้รับการ ศรีสะเกษ

(อุดหนุนจังหวดัศรสีะเกษ) ประชาสัมพนัธ์

17 โครงการจดังานประเพณีฮีตสิบสองคลอง  เพือ่ใหป้ระชาชนอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80  ประชาชนได้ร่วมกนั ส่วนศึกษาฯ จงัหวดั

สิบส่ี วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น ปีละ 1 คร้ัง อนุรักษ์วฒันธรรม ศรีสะเกษ

(อุดหนุนสภาวฒันธรรม) (งบอบต./งบอุดหนุน) ประเพณี

18 โครงการอบรมเครือขา่ย เพือ่ใหป้ระชาชนหา่งไกล อดุหนุน สภอ. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด สถานีต ารวจ

ภาคประชาชนป้องกนั ยาเสพติด ยางชุมน้อย เพิม่มากขึ้น ภธูรยางชุม

อาชญากรรมและยาเสพติด ปีละ 1 คร้ัง น้อย

(อุดหนุน สภอ.ยางชมุน้อย) (งบอบต. /อุดหนุน)

19 โครงการอบรมเครือขา่ย เพือ่ใหป้ระชาชนหา่งไกล อดุหนุน สภอ. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด สถานีต ารวจ

ภาคประชาชนป้องกนั ยาเสพติด ยางชุมน้อย เพิม่มากขึ้น ภธูรยางชุม

อาชญากรรมและยาเสพติด ปีละ 1  คร้ัง (งบอบต./งบอุดหนุน) น้อย

(อุดหนุน สภอ.ยางชมุน้อย)

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

20 โครงการอดุหนุนอบรมเร่ืองยาเสพติด เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด อ าเภอ

หมู ่ 7  ,  13 ยาเสพติด ม. 7 ม. 13 เพิม่มากขึ้น ยางชุมน้อย

(อุดหนุน สภอ.ยางชมุน้อย) (งบอบต./งบอุดหนุน)

21 โครงการอดุหนุนอ าเภอยางชุมน้อย เพือ่ใหป้ระชาชนหา่งไกล อดุหนุนอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด อ าเภอ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด ปีละ 1 คร้ัง ความเขา้ใจมากขึ้น ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) (งบอบต. /อุดหนุน)

22 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพผู้น าท้องถิ่น เพือ่สนับสนุนใหผู้้น าท้องถิ่นและ อดุหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ผู้น าท้องถิ่นและ ส านักปลัด อ าเภอ

และผู้น าท้องทีใ่นการขบัเคล่ือนงาน ผู้น าท้องทีม่ีความพร้อมในการขบั อ าเภอฯ ผู้น าท้องทีม่ีความ ยางชุมน้อย

นโยบายส าคัญของรัฐบาลฯ เคล่ือนงานนโยบายทีส่ าคัญของ จ านวน 1 คร้ัง (งบอบต. /อุดหนุน) พร้อมในการขบัเคล่ือน

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) ชาติเขา้สู่ประชาคมอาเซ่ียน งานนโยบายทีส่ าคัญ

23 โครงการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ร่วมกจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 เกดิความรัก ส่วนศึกษาฯ อ าเภอ

สัมพนัธต้์านยาเสพติด และสร้างความสามัคคีทีดี่ต่อกนั นันทนาการ ความสามัคคี ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) ปีละ 2 คร้ัง (งบอบต. /อุดหนุน) ในหมูค่ณะ

24 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ วฒันธรรมท้องถิ่น ท้องถิ่น ปีละ 1 คร้ัง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80 ใหค้งอยู่สืบไป ส่วนศึกษาฯ อ าเภอ

"งานหอมแดง กระเทียมดีทีย่างชุมน้อย" ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) (งบอบต. /อุดหนุน)

25 โครงการอดุหนุนศูนยข์อ้มูลขา่วสาร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับรู้ สนับสนุนกจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ประชาชนได้ ส านักปลัด อ าเภอ

ขอ้มูลขา่วสาร ปีละ 1 คร้ัง รับรู้ขา่วสาร ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) (งบอบต. /อุดหนุน)

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

26 โครงการส่งเสริมงานรัฐพธิแีละงาน เพือ่แสดงออกถงึความจงรักภกัดี อดุหนุนอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 ประชาชนได้แสดง ส่วนศึกษาฯ อ าเภอ

พธิใีนวนัส าคัญอื่นๆของชาติ ปีละ 1 คร้ัง ออกถงึความจงรัก ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) (งบอบต. /อุดหนุน) ภกัดี

27 โครงการส่งเสริมเหล่ากาชาดจงัหวดั เพือ่สนับสนุนกจิกรรม อดุหนุนอ าเภอ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 80 กจิกรรมมี ส่วนศึกษาฯ อ าเภอ

อ าเภอ เหล่ากาชาด ปีละ 1 คร้ัง ประสิทธภิาพ ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) (งบอบต. /อุดหนุน) มากขึ้น

28 โครงการขบัเคล่ือนขยายผล เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่ง สนับสนุนการจดั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 60 มีแหล่งเรียนรู้ ส านักปลัด อ าเภอ

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ ต่อเนือ่งและเพิม่ทักษะความรู้ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) 1 ต าบล (งบอบต./งบอุดหนุน) สนับสนุนขยายผล

1 แหล่งเรียนรู้ การด าเนินงาน

29 โครงการอดุหนุนเกษตรกร เพือ่ใหป้ระชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น ประชาชน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 80 ประชาชนมี ส านักปลัด อ าเภอ

ผู้เล้ียงปลา ทัง้ 7 หมู่ ความเขม้แขง็ ยางชุมน้อย

(งบอบต./งบอุดหนุน)

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย)

30 โครงการป้องกนัและ  เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา อดุหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80  ลดปัญหายาเสพติด ส านักปลัด อ าเภอ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด ยาเสพติดระดับอ าเภอ อ าเภอ ยางชุมน้อย

ปีละ 1  คร้ัง (งบอบต./งบอุดหนุน)

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย)

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

31 โครงการอดุหนุนอ าเภอยางชุมน้อย เพือ่ใหป้ระชาชนหา่งไกล อดุหนุนอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด อ าเภอ

 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด ปีละ  1  คร้ัง ความเขา้ใจมากขึ้น ยางชุมน้อย

(งบอบต./งบอุดหนุน)

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย)

32 โครงการเพิม่ศักยภาพประสิทธภิาพ  เพือ่สร้างความเขา้ใจในบทบาท อดุหนุนอ าเภอ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 80 คณะกรรมการ ส านักปลัด อ าเภอ

คณะกรรมการหมูบ่้าน หน้าทีข่องคณะกรรมการหมูบ่้าน ปีละ 1 คร้ัง หมูบ่้านท าตาม ยางชุมน้อย

(งบอบต./งบอุดหนุน) อ านาจหน้าที่

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) ของตนเองได้อยา่ง

ถกูต้อง

33 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพผู้น าท้องถิ่น เพือ่สนับสนุนใหผู้้น าท้องถิ่นและ อดุหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 ผู้น าท้องถิ่นและ ส านักปลัด อ าเภอ

และผู้น าท้องทีใ่นการขบัเคล่ือนงาน ผู้น าท้องทีม่ีความพร้อมในการขบั อ าเภอฯ ผู้น าท้องทีม่ี ยางชุมน้อย

นโยบายส าคัญของรัฐบาลฯ เคล่ือนงานนโยบายทีส่ าคัญของ จ านวน 1 คร้ัง ความพร้อมในการ

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) ชาติเขา้สู่ประชาคมอาเซ่ียน (งบอบต./งบอุดหนุน) ขบัเคล่ือนงาน

นโยบายทีส่ าคัญ

30 โครงการป้องกนัและ  เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา อดุหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80  ลดปัญหายาเสพติด ส านักปลัด อ าเภอ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด ยาเสพติดระดับอ าเภอ อ าเภอ ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) ปีละ 1  คร้ัง (งบอบต./งบอุดหนุน)

31 โครงการอดุหนุนอ าเภอยางชุมน้อย เพือ่ใหป้ระชาชนหา่งไกล อดุหนุนอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด อ าเภอ

 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด ปีละ  1  คร้ัง ความเขา้ใจมากขึ้น ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) (งบอบต./งบอุดหนุน)

32 โครงการเพิม่ศักยภาพประสิทธภิาพ  เพือ่สร้างความเขา้ใจในบทบาท อดุหนุนอ าเภอ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 80 คณะกรรมการ ส านักปลัด อ าเภอ

คณะกรรมการหมูบ่้าน หน้าทีข่องคณะกรรมการหมูบ่้าน ปีละ 1 คร้ัง หมูบ่้านท าตาม ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) (งบอบต./งบอุดหนุน) อ านาจหน้าที่

งบประมาณ



ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

33 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพผู้น าท้องถิ่น เพือ่สนับสนุนใหผู้้น าท้องถิ่นและ อดุหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 ผู้น าท้องถิ่นและ ส านักปลัด อ าเภอ

และผู้น าท้องทีใ่นการขบัเคล่ือนงาน ผู้น าท้องทีม่ีความพร้อมในการขบั อ าเภอฯ ผู้น าท้องทีม่ี ยางชุมน้อย

นโยบายส าคัญของรัฐบาลฯ เคล่ือนงานนโยบายทีส่ าคัญของ จ านวน 1 คร้ัง ความพร้อมในการ

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) ชาติเขา้สู่ประชาคมอาเซ่ียน (งบอบต./งบอุดหนุน) ขบัเคล่ือนงาน

นโยบายทีส่ าคัญ

34 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพศูนยป์ฏบิัติการ เพือ่ใหศู้นยป์ฏบิัติการร่วมในการ อดุหนุน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 85 ท าใหศู้นยป์ฏบิัติร่วม ส านักปลัด อ าเภอ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ช่วยเหลือประชาชนเป็นสถานที่ อ าเภอฯ ในการช่วยเหลือ ยางชุมน้อย

ปกครองส่วนท้องถิ่น กลางในการรวบรวมกฎหมาย จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนเป็นสถานที่

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) ระเบียบ หนังสือส่ังการ (งบอบต./งบอุดหนุน) กลางในการรวบรวม

และขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือส่ังการ

35 โครงการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ร่วมกจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 เกดิความรัก ส่วนศึกษาฯ อ าเภอ

สัมพนัธต้์านยาเสพติด และสร้างความสามัคคีทีดี่ต่อกนั นันทนาการ ความสามัคคี ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) ปีละ 2 คร้ัง (งบอบต./งบอุดหนุน) ในหมูค่ณะ

.

36 โครงการอดุหนุนงานเทศกาลหอมแดง ท้องถิ่น ปีละ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 ใหค้งอยู่สืบไป ส่วนศึกษาฯ อ าเภอ

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) (งบอบต./งบอุดหนุน) ยางชุมน้อย

37 โครงการอดุหนุนศูนยข์อ้มูลขา่วสาร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับรู้ สนับสนุนกจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 60 ประชาชนได้ ส านักปลัด อ าเภอ

ขอ้มูลขา่วสาร ปีละ 1 คร้ัง (งบอบต./งบอุดหนุน) รับรู้ขา่วสาร ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย)

38 โครงการส่งเสริมงานรัฐพธิแีละงาน เพือ่แสดงออกถงึความจงรักภกัดี อดุหนุนอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100 ประชาชนได้แสดง ส่วนศึกษาฯ อ าเภอ

พธิใีนวนัส าคัญอื่น ๆ ของชาติ ปีละ 1 คร้ัง ออกถงึความจงรัก ยางชุมน้อย

(อุดหนุนอ าเภอยางชมุน้อย) (งบอบต./งบอุดหนุน) ภกัดี

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

39 โครงการกอ่สร้างร้ัวโรงเรียน เพือ่ความปลอดภยั กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90 เพือ่ใหเ้กดิความ ส่วนโยธา โรงเรียน

ของเด็กนักเรียน ปลอดภยัแกเ่ด็ก บ้าน

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนติว้) (งบอบต. /อุดหนุน) นักเรียน โนนต้ิว

40 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้สนการใช้ ส่งเสริมสนับสนุน 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 90 เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ส านักปลัด โรงเรียน

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้ด้สนเศรษฐกจิพอเพยีง กจิกรรมใน ปรัชญา

(อุดหนุนโรงเรยีน) โรงเรียน (งบอบต. /อุดหนุน) เศรษฐกจิพอเพยีง

41 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพือ่สนับสนุนใหเ้ด็กได้เล่นดนตรี ส่งเสริมสนับสนุน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 90 เด็กๆได้เล่น ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

ดนตรีไทยและดนตรีพืน้เมือง กจิกรรมใน ดนตรีไทย บ้านโนนคูณ

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนคูณ) โรงเรียน (งบอบต. /อุดหนุน)

42 โครงการพานักเรียนไปศึกษานอก เพือ่ใหน้ักเรียนได้ศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 90 นักเรียนมีคุณลักษณะ ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

สถานศึกษาและเดินทางไกลเขา้ค่ายพกัแรม นอกสถานศึกษา กจิกรรม ตามวตัถปุระสงค์ บ้านหอย

ของลูกเสือเนตรนารี ในโรงเรียน (งบอบต. /อุดหนุน)

(อุดหนุน รร.บา้นหอย)

43 โครงการเขา้ค่ายลูกเสือส่งเสริมคุณธรรม นักเรียนได้ฝึกปฏบิัติค่านิยม ส่งเสริมสนับสนุน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 80 นักเรียนได้ ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

ค่านิยม 12 ประการ 12 ประการ กจิกรรม พฒันาการ บ้านโนนต้ิว

(อุดหนุน รร.บา้นโนนติว้) ในโรงเรียน (งบอบต. /อุดหนุน) ด้านความคิดมากขึ้น

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

44 โครงการโรงเรียนวถิพีทุธ เพือ่ฝึกฝนใหน้ักเรียนได้รู้จกัหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 นักเรียนสามารถ ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

ประจ าปีการศึกษา 2560 การเป็นพลเมืองดี กจิกรรม ด ารงชีวติใน บ้านโนนต้ิว

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนติว้) ในโรงเรียน (งบอบต. /อุดหนุน) สังคมได้อยา่งมี

ความสุข

45 โครงการค่ายหรรษาวชิาการ เพือ่ฝึกฝนใหน้ักเรียนได้รู้จกั ส่งเสริมสนับสนุน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 95 นักเรียนสามารถ ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นหอย-โนนดู)่ หน้าทีก่ารเป็นพลเมืองดี กจิกรรม ด ารงชีวติใน บ้านหอย

ในโรงเรียน (งบอบต. /อุดหนุน) สังคมได้อยา่งมี โนนดู่

ความสุข

46 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองดับเพลิงในโรงเรียน เพือ่ป้องกนัเหตุเพลิง อดุหนุนโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 95 ป้องกนัเหตุเพลิง ส านักปลัด โรงเรียน

ทัง้ 3 โรงเรียน ไหม้ในโรงเรียน 3 แหง่ (งบอบต. /อุดหนุน) ไหม้ในโรงเรียน

(อุดหนุนทัง้ 3 โรงเรยีน)

47 โครงการสถานศึกษาสีขาว เพือ่ให ้รร. มีส่ิงแวดล้อม อดุหนุน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 80 เพือ่ใหน้ักเรียน ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และบรรยากาศทีอ่บอุ่น โรงเรียนบ้านโนนคูณ มีภมูิคุ้มกนั โนนคูณ

(อุดหนุน รร.บา้นโนนคูณ) ปีละ 1 คร้ัง (งบอบต. /อุดหนุน) มีทักษะ

48 โครงการแขง่ขนักฬีาภายใน เพือ่สร้างความสามัคคี จดัแขง่ขนักฬีา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 80 เด็กนักเรียนมี ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

(อุดหนุน รร.บา้นโนนติว้) ในกลุ่มนักเรียน ปีละ 1 คร้ัง การพฒันาการ บ้านโนนต้ิว

(งบอบต. /อุดหนุน) ทางด้านร่างกาย

49 โครงการแขง่ขนักฬีาภายในโรงเรียน เพือ่ตอบสนองการเรียน จดัการแขง่ขนั 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80 นักเรียนได้แสดง ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

(อุดหนุน รร.บา้นหอย-โนนดู)่ การสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษา กฬีา ออกด้สนนันทนาการ บ้านหอย

ปีละ 1 คร้ัง (งบอบต. /อุดหนุน) โนนดู่

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

50 โครงการแขง่ขนักฬีาภายใน เพือ่ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ร่วมกจิกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80 เกดิความรัก ส านักปลัด โรงเรียน

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนคูณ) และสร้างความสามัคคีทีดี่ต่อกนั นันทนาการ ความสามัคคี โนนคูณ

ปีละ 2 คร้ัง (งบอบต. /อุดหนุน) ในหมูค่ณะ

51 โครงการจดังานประเพณีฮีตสิบสองคลอง เพือ่ใหป้ระชาชน ส่งเสริมประเพณี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 ประชาชนได้ร่วมกนั ส่วนศึกษาฯ จงัหวดั

สิบส่ี อนุรักษ์วฒันธรรม ปีละ 1 คร้ัง อนุรักษ์วฒันธรรม ศรีสะเกษ

(อุดหนุนสภาวฒันธรรม) ประเพณีท้องถิ่น (งบอบต. /อุดหนุน) ประเพณี

52 โครงการปรับปรุงระบบน้ าด่ืมสะอาด เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียน ปรับปรุง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 ประชาชนมีน้ าด่ืม ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

มีน้ าด่ืมทีป่ลอดภยั ระบบน้ าด่ืม ทีส่ะอาด บ้าน

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนคูณ) ถกูสุขอนามัย (งบอบต. /อุดหนุน) โนนคูณ

53 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก  เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ส่งเสริมสนับสนุน 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 80  เด็กนักเรียนได้ ส านักปลัด โรงเรียน

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง กจิกรรมใน เรียนรู้ปรัชญา

 (ในโรงเรียน) โรงเรียน (งบอบต. /อุดหนุน) เศรษฐกจิพอเพยีง

(อุดหนุนโรงเรยีน)

54 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  เพือ่สนับสนุนใหเ้ด็กได้ ส่งเสริมสนับสนุน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 80  เด็กๆ ได้เล่น ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

ดนตรีไทยและดนตรีพืน้เมือง เล่นดนตรี กจิกรรมใน ดนตรีไทย บ้าน

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนคูณ) โรงเรียน (งบอบต./งบอุดหนุน) โนนคูณ

55 โครงการพานักเรียนไปศึกษานอก  เพือ่ใหน้ักเรียนได้ศึกษานอก ส่งเสริมสนับสนุน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 70 นักเรียนมีคุณลักษณะ ส่วนศึกษา โรงเรียน

สถานศึกษาและเดินทางไกลเขา้ค่ายพกัแรม สถานศึกษา กจิกรรม ตามวถัตุประสงค์ บ้านหอย

ของลูกเสือเนตรนารี ในโรงเรียน (งบอบต./งบอุดหนุน) โนนดู่

(อุดหนุน รร.บา้นหอย )

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

56 โครงการเขา้ค่ายลูกเสือส่งเสริมคุณธรรม  นักเรียนได้ฝึกปฏบิัติค่านิยม ส่งเสริมสนับสนุน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 70 นักเรียนได้ ส่วนศึกษา โรงเรียน

ค่านิยม12 ประการ 12 ประการ กจิกรรม พฒันาการ บ้าน

(อุดหนุน รร.บา้นโนนติว้) ในโรงเรียน (งบอบต./งบอุดหนุน) ด้านความคิดมากขึ้น โนนต้ิว

57 โครงการโรงเรียนวถิพีทุธ  เพือ่ฝึกฝนใหน้ักเรียนได้รู้จกั ส่งเสริมสนับสนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 70  นักเรียนสามารถ ส่วนศึกษา โรงเรียน

ประจ าปีการศึกษา 2562 หน้าทีก่ารเป็นพลเมืองดี กจิกรรม ด ารงชีวติใน บ้าน

(อุดหนุน รร.บา้นโนนติว้) ในโรงเรียน (งบอบต./งบอุดหนุน) สังคมได้อยา่งมี โนนต้ิว

มีความสุข

58 โครงการค่ายหรรษาวชิาการ เพือ่ฝึกฝนใหน้ักเรียนได้รู้จกั ส่งเสริมสนับสนุน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 80  นักเรียนสามารถ ส่วนศึกษา โรงเรียน

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นหอย - โนนดู)่ หน้าทีก่ารเป็นพลเมืองดี กจิกรรม ด ารงชีวติใน บ้านหอย

ในโรงเรียน (งบอบต./งบอุดหนุน) สังคมได้อยา่งมี โนนดู่

มีความสุข

59 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองดับเพลิงในโรงเรียน  เพือ่ป้องกนัเหตุเพลิงไหม้ อดุหนุนโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80  ป้องกนัเหตุเพลิง ส านักปลัด โรงเรียน

ทัง้ 3 โรงเรียน ในโรงเรียน 3 แหง่ ไหม้ในโรงเรียน

(อุดหนุนโรงเรยีน) (งบอบต./งบอุดหนุน)

60 โครงการสถานศึกษาสีขาว เพือ่ให ้รร. มีส่ิงแวดล้อม อดุหนุน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 70  เพือ่ใหน้ักเรียน ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และบรรยากาศทีอ่บอุ่น โรงเรียนบ้านโนนคูณ มีภมูิคุ้มกนั บ้าน

(อุดหนุน รร.บา้นโนนคูณ) ปีละ  1  คร้ัง (งบอบต./งบอุดหนุน) มีทักษะในการ โนนคูณ

เลือกและการ

61 โครงการแขง่ขนักฬีาภายใน  เพือ่สร้างความสามัคคีในกลุ่ม จดัแขง่ขนักฬีา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 80  เด็กนักเรียนมี ส่วนศึกษา โรงเรียน

(อุดหนุน รร.บา้นโนนติว้) นักเรียน ปีละ 1 คร้ัง การพฒันาการ บ้าน

(งบอบต./งบอุดหนุน) ทางด้านร่างกาย โนนต้ิว

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

62 โครงการแขง่ขนักฬีาภายในโรงเรียน  เพือ่ตอบสนองการเรียน จดัการแขง่ขนั 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 80  นักเรียนได้แสดง ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

(อุดหนุน รร.บา้นหอย - โนนดู)่ การสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษา กฬีา ออกด้านนันทนาการ บ้านหอย

ปีละ 1  คร้ัง (งบอบต./งบอุดหนุน) โนนดู่

63 โครงการแขง่ขนักฬีาภายใน เพือ่ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ร่วมกจิกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80 เกดิความรัก ส่วนศึกษาฯ โรงเรียน

และสร้างความสามัคคีทีดี่ต่อกนั นันทนาการ ความสามัคคี บ้าน

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนคูณ) ปีละ 2 คร้ัง (งบอบต./งบอุดหนุน) ในหมูค่ณะ โนนคูณ

64 โครงการจดังานประเพณีฮีตสิบสองคลอง  เพือ่ใหป้ระชาชนอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80  ประชาชนได้ร่วมกนั ส่วนศึกษาฯ จงัหวดั

สิบส่ี วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น ปีละ 1 คร้ัง อนุรักษ์วฒันธรรม ศรีสะเกษ

(อุดหนุนสภาวฒันธรรม) (งบอบต./งบอุดหนุน) ประเพณี

65 โครงการปรับปรุงระบบน้ าด่ืมสะอาด เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียน ปรับปรุง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80  ประชาชนได้ร่วมกนั โรงเรียน

มีน้ าด่ืมทีป่ลอดภยัถกูสุขอนามัย ระบบน้ าด่ืม อนุรักษ์วฒันธรรม ส่วนศึกษาฯ บ้าน

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนคูณ) (งบอบต./งบอุดหนุน) ประเพณี โนนคูณ

66 โครงการหมอดินน้อยตามศาสตร์พระราชา เพือ่ใหน้ักเรียนผู้ปกครอง นักเรียนโณงเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 95 นักเรียนสามารถน า ส่วนศึกษา โรงเรียน

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนติว้) เขา้ใจเกี่ยวกบัการด าเนินงาน บ้านโนนต้ิว ผลผลิตจากการท าดิน บ้าน

หมอดินน้อย ชั้น ป.1 - ป. 6 (งบอบต. /งบอุดหนุน) เพาะปลูกสนับสนุน โนนต้ิว

โครงการอาหาร

กลางวนั

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ที่ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ อุดหนุน

67 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพือ่พฒันาสุขภาพอนามัย นักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 95 นักเรียนและบุคลากร ส่วนศึกษา โรงเรียน

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนติว้) ของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน มีสุขภาพอนามัยทีดี่ บ้าน

(งบอบต. /งบอุดหนุน) โนนต้ิว

68 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน ครู จดักจิกรรมให้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 95 ลดปัญหาขยะใน ส่วนศึกษา โรงเรียน

(Zero Waste School) บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ครูและนักเรียนเขา้ โรงเรียนและชุมชน บ้าน

(อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนติว้) มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ ร่วมโครงการ โนนต้ิว

ลด การคัดแยกขยะ 

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

69 โครงการควบคุมป้องกนัโรค เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 90 อตัราป่วย ส านักปลัด รพ.สต.

เลปโตสไปโรซีส ท ากจิกรรม ในพืน้ทีล่ดลง โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ประชาชนมีความรู้

70 โครงการควบคุมป้องกนัโรค เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 90 อตัราป่วย ส านักปลัด รพ.สต.

โรควณัโรค ท ากจิกรรม ในพืน้ทีล่ดลง โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ประชาชนมีความรู้

71 โครงการควบคุมป้องกนัโรค เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 90 อตัราป่วย ส านักปลัด รพ.สต.

มะเร็งปากมดลุก/มะเร็งเต้าานม ท ากจิกรรม ในพืน้ทีล่ดลง โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ประชาชนมีความรู้

72 โครงการควบคุมป้องกนัโรค เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 90 อตัราป่วย ส านักปลัด รพ.สต.

เลปโตสไปโรซีส ท ากจิกรรม ในพืน้ทีล่ดลง โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ประชาชนมีความรู้

งบประมาณและที่ผ่านมา

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติ

แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิสขุภาพอนามยัของประชาชนและการปอ้งกันโรคตดิตอ่ตา่งๆ ให้มปีระสทิธภิาพ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

73 โครงการควบคุมป้องกนัโรค เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 90 อตัราป่วย ส านักปลัด รพ.สต.

โรควณัโรค ท ากจิกรรม ในพืน้ทีล่ดลง โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ประชาชนมีความรู้

74 โครงการควบคุมป้องกนัโรค เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 90 อตัราป่วย ส านักปลัด รพ.สต.

มะเร็งปากมดลุก/มะเร็งเป้านม ท ากจิกรรม ในพืน้ทีล่ดลง โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ประชาชนมีความรู้

75 โครงการควบคุมป้องกนัโรค เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 90 อตัราป่วย ส านักปลัด รพ.สต.

ไขห้วดัใหญ่ ท ากจิกรรม ในพืน้ทีล่ดลง โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ประชาชนมีความรู้

76 โครงการควบคุมป้องกนัโรค เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 90 อตัราป่วย ส านักปลัด รพ.สต.

โรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ าดี ท ากจิกรรม ในพืน้ทีล่ดลง โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ประชาชนมีความรู้

77 โครงการควบคุมป้องกนัโรค เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 90 อตัราป่วย ส านักปลัด รพ.สต.

หนอนพยาธิ ท ากจิกรรม ในพืน้ทีล่ดลง โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ประชาชนมีความรู้

78 โครงการเฝ้าระวงัการจมน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 90 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด รพ.สต.

ท ากจิกรรม โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ)

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติ

แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิสขุภาพอนามยัของประชาชนและการปอ้งกันโรคตดิตอ่ตา่งๆ ให้มปีระสทิธภิาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

79 โครงการควบคุมป้องกนัโรค เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 90 อตัราป่วย ส านักปลัด รพ.สต.

มือ เท้า ปาก ท ากจิกรรม ในพืน้ทีล่ดลง โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ประชาชนมีความรู้

80 โครงการควบคุมป้องกนัโรค เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 90 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด รพ.สต.

ทางเดินอาหาร ท ากจิกรรม โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ)

81 โครงการควบคุมป้องกนั เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ จดัอบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 90 ลดอบุัติเหตุ ส านักปลัด รพ.สต.

อบุัติเหตุจากการจราจร ท ากจิกรรม โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ)

82 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจติ ประชาชนได้รับความรู้ในการ ส่งเสริม/สนับสนุน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 90 มีการจดักจิกรรม ส านักปลัด รพ.สต

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ดูแลสุขภาพจติ กจิกรรม สร้างเสริมสุขภาพจติ โนนคูณ

(งบอบต. /อุดหนุน) การมีส่วนร่วม

ของประชาชน

83 โครงการฌาปนกจิสงเคราะหผู้์สูงอายุ เพือ่เยยีวยาญาติผู้เสียชีวติ สนับสนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90 มีสมาคมฌาปนกจิ ส านักปลัด ชมรมผู้สูง

(อุดหนุน ชมรมผู้สงูอายุ) สงเคราะหผู้์สูงอายุ (งบอบต. /อุดหนุน) ผู้สูงอายุ อายุ

84 โครงการสนับสนุนกจิกรรมสาธารณสุข เพือ่พฒันาศักยภาพ อสม. ส่งเสริมสนับสนุน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 90 อสม.มีศักยภาพ ส านักปลัด รพ.สต

มูลฐาน จดับริการสุขภาพเบือ้งต้น กจิกรรม อสม. เพิม่ขึ้น โนนคูณ

ขนส่งสินค้าต่าง ๆ (งบอบต. /อุดหนุน)

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ)

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติ

แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิสขุภาพอนามยัของประชาชนและการปอ้งกันโรคตดิตอ่ตา่งๆ ให้มปีระสทิธภิาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

85 โครงการสมทบทุนหลักประกนัสุขภาพ เพือ่สมทบกองทุน สปสช . ส่งเสริมสนับสนุน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 90 ประชาชนมี ส านักปลัด รพ.สต

กองทุนหลักประกนั สุขภาพดีขึ้น โนนคูณ

สุขภาพ (งบอบต. /อุดหนุน)

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ)

86 โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็ก เพือ่ส่งเสริมการเจริญเติบโต ส่งเสริม/สนับนุน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 90 เด็กแรกเกดิมีสุขภาพ ส านักปลัด รพ.สต

(อดุหนุน รพ.สต.โนนคูณ) เด็กแรกเกดิ กจิกรรม แขง็แรงสมบูรณ์ โนนคูณ

(งบอบต. /อุดหนุน)

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ)

87 โครงการโนนคูณร่วมใจมีสุขอนามัย เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการกนิ ส่งเสริม/สนับสนุน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 90 ประชาชน ส านักปลัด รพ.สต

ถกูต้อง กจิกรรม เจบ็ป่วยเพราะ โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) (งบอบต. /อุดหนุน) สามารถป้องกนัโรคได้

88 โครงการประชาชนโนนคูณ  เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 90  ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด รพ.สต.

ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยทีส่มบูรณ์และมี รพ.สต.โนนคูณ อนามัยทีแ่ขง็แรง โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) การป้องกนัโรคติดต่อต่างๆ (งบอบต./งบอุดหนุน)

89 โครงการควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา รณรงค์ป้องกนั 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 100  ประชาชนปลอดภยั ส านักปลัด รพ.สต.

โรคไขเ้ลือดออก โรคไขเ้ลือดออก จากโรคไขเ้ลือดออก โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) (งบอบต./งบอุดหนุน)

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติ

แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิสขุภาพอนามยัของประชาชนและการปอ้งกันโรคตดิตอ่ตา่งๆ ให้มปีระสทิธภิาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

90 โครงการควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า  เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา รณรงค์ป้องกนั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100  ประชาชนปลอดภยั ส านักปลัด รพ.สต.

และไขว้ดันก โรคพษิสุนัขบ้าและไขว้ดันก โรคพษิสุนัขบ้า จากโรคพษิสุนัขบ้า โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) (งบอบต./งบอุดหนุน) และไขว้ดันก

91 โครงการหน่วยบริการสุขภาพเคล่ือนที่  เพือ่ออกบริการประชาชน ออกหน่วยบริการ 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 100  ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด รพ.สต.

ประชาชนต าบลโนนคูณ ประชาชนใน (งบอบต./งบอุดหนุน) ชีวติทีดี่ขึ้น โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) พืน้ที่

92 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจติ  ประชาชนได้รับความรู้ใน ส่งเสริม/สนับสนุน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 80  มีการจดักจิกรรม ส านักปลัด รพ.สต.

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) การดูแลสุขภาพจติ กจิกรรม สร้างเสริมสุขภาพจดิ โนนคูณ

(งบอบต./งบอุดหนุน) การมีส่วนร่วม

ของประชาชน

93 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั   เพือ่ใหป้ระชาชนมี จดัพน่หมอกควนั 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 95  อบต.มีเคร่ือง ส านักปลัด รพ.สต.

เคร่ืองมือทีท่ันสมัย ในพืน้ที่ พน่หมอกควนั โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) ป้องกนัไขเ้ลือดออก (งบอบต./งบอุดหนุน)

94 โครงการสนับสนุนกจิกรรมสาธารณสุข  เพือ่พฒันาศักยภาพ อสม. ส่งเสริมสนับสนุน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 70  อสม.มีศักยภาพ ส านักปลัด อสม.

มูลฐาน จดับริการสุขภาพเบือ้งต้น กจิกรรม อสม. เพิม่ขึ้น

(อุดหนุน อสม.) (งบอบต./งบอุดหนุน)

95 โครงการพฒันาศักยภาพ อสม. และผู้น า  เพือ่เพิม่พนูความรู้และ อบรม ศึกษาดูงาน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 80  อสม.มีความรู้ ส านักปลัด รพ.สต.

เครือขา่ยสุขภาพต าบลโนนคูณ ประสบการณ์ของ อสม. สนับสนุนวสัดุ เพิม่มากขึ้น โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) (งบอบต./งบอุดหนุน)

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติ

แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิสขุภาพอนามยัของประชาชนและการปอ้งกันโรคตดิตอ่ตา่งๆ ให้มปีระสทิธภิาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ ทีข่อรบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

96 โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็ก เพือ่ส่งเสริมการเจริญ ส่งเสริม/สนับสนุน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 80  เด็กแรกเดิกมีสุขภาพ ส านักปลัด รพ.สต.

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) เติบโตเด็กแรกเด็ก กจิกรรม (งบอบต./งบอุดหนุน) แขง็แรงสมบูรณ์ โนนคูณ

97 โครงการโนนคูณร่วมใจมี  เพือ่ปรับเปล่ียน ส่งเสริม/สนับสนุน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 80  ประชาชน ส านักปลัด รพ.สต.

สุขอนามัยถกูต้อง พฤติกรรมในการกนิ กจิกรรม (งบอบต./งบอุดหนุน) เจบ็ป่วยเพราะ โนนคูณ

(อุดหนุน รพ.สต.โนนคูณ) สามารถป้องกนัโรคได้

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติ

แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิสขุภาพอนามยัของประชาชนและการปอ้งกันโรคตดิตอ่ตา่งๆ ให้มปีระสทิธภิาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา


