
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

เพิ่มเติมคร้ังที่ ๑/ ๒๕๖๕



ค่าน่า
ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕:๖๖ -  

๒๕:๗๐) เม ื่อว ันท ี่ ๒ ๙ ต ุลาคม ๒๕:๖๔ท ั้งน ี้เพ ื่อ ให ้ก ารด ำเน ิน งาน เป ็น ไป อ ย ่างถ ูก ต ้อ งต าม ระ เบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำร่างแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบล 
โนนสูง จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการและบัญชีครุภ ัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ -  
๒๔๗๐) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๘แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. ๒๔๖๑หมวด ๔ การแก้ไข การเพ ิ่มเต ิมหรือการ 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒ จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ 
๑/ ๒๔๖๔ เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถตอบสนองการ 
พัฒนา ท้ังในส่วนของประขาซนในท้องถ่ิน ประซาซนในพ้ืนที่ใกล้เคียง หน่วยงานราซการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ 
มหาขน องค์กรต่าง  ๆ ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เบีาหมาย และใช้ 
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลโนนสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ / ๒๔'๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบ,ประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



สารบญั
หน้า

บทนำ ๑
๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ๓ 
(แบบ ผ.๐๒)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แบบ ผ.๐๒/ ๒) ๔ 
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาเพ่ิมเติม (แบบ ผ.๐๒)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ ๕
รายละเอียดโครงการพัฒนาเพ่ิมเติม (แบบ ผ.๐๒)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ^  

ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕:๖๖ -  ๒๕:๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕:๖๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕:๗๐) เพิ่มเติมคเงที ๑/ ๒๕'ต๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทสบาลตำบลโนนสูง



หน้า ๑

ส่วนท่ี ๑ 

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใน 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ 
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสูงได้จัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) 
เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทำเทศบัญญัติ 
เทศบาลตำบลโนนสูง เนื่องจากบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม,สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประซาซนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง 
มีแนวทางการพัฒนาที่ขัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสูงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
กิจการ หรือการบริการสาธารณะแก่ประซาซน รวมทั้งมีหน้าที่ส ่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิบีญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และอื่น ๆ

เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับ 
ท่ี ๑/ ๒๕๖๕โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยซน้ฃอง 
ประขาซน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประขาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ ิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส ่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ ิ่มเต ิมให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตราแห่งพระราซบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นซอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นประกาศใช้

เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือต่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓ ลงวันท่ี 
๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำประซาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (00’ตอ-๑๙) 
ระลอกใหม่ แจ้งว่า สถานการณ์ในบีจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (00\/เอ-๑๙) 
ที่กำลังระบาดในประเทศไทยระลอกใหม่และจากการรายงานสถานการณ์โรคติดเซื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(00\/เอ-๑๙) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (00ป1อ-๑๙) 
(ศบค.) ที,ได้ปรากฎ ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเซื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (0 0 ต 0 -  
๑๙) เป็นจำนวนมาก และยังได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในหลายภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขบีญหาสถานการณ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗©) เพิ่มเติมครั้งที ๑/ ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



ในปัจจุบันและเป็นการควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเซือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ((XIVเอ-๑๙) ขอให้พิจารณา 
ในการยกเว้นการจัดทำประซาคม กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาห้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) และการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสอง ในเขตจังหวัดตามความเหมาะสมจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ((XVเอ-๑๙) จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ดังน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือที่กล่าวมาและถูกต้องตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลโนนสูง 
จ ึงได ้งดเว ้นการประขุมประซาคมท้องถ ิ่น ทั้งน ี้ ผ ู้บริหารท้องถิ่น ได ้ม ีมต ิเห ็นขอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ และผู้บริหารห้องถิ่นได้ พ ิจารณาอนุม ัต ิและประกาศใข้
แผนพัฒนาห้องถิ่นฯ ฉบับดังกล่าว และใข้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ต่อไป

แผนพฒันาหอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพิม่เตมิครัง้ที ่ ๑/ ๒๕๖๔ กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาผ เทศบาลตำบลโนนสงู



หนา ๓

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์
จ ๒๕๖๖ จ ๒๕๖๗ จ ๒๕๖๘ จ ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มประสิทธิภาพ คุณภาพ
๑. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม 
สายภายในเขตเทศบาลตำบล 
โนนสูง

๑ ๒ ๐๐,๐๐๐ ๑ ๒ ๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒ ๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐

๒. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๕ ๒ ๐๐,๐๐๐

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๙ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพิม่เตมิครัง้ที ่ ๑/ ๒๕๖๕ กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



หนา้ ๔

๑. บัญขสรุปโครงการพัฒนา
บัญขืสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/ ๒)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕

แบน ผ.๐®

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใซ้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธคาสตร์
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ จ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบว1 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
๑. โครงการขยายผิวจราจรถนน 
โนนสูง-ขามสะแกแสง จากแยก 
ถนนเสียบทางรถไฟถึงสุดเขต 
เทศบาล (ชุมชนบัว ๓)

๑ ๓๒ ล้านบาท ๑ ๓๒ ล้านบาท ๑ ๓๒ ล้านบาท ๑ ๓๒ ล้านบาท ๑ ๓๒ ล้านบาท - -

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๙ ๑ ๓๒ ล้านบาท ๑ ๓๒ ล้านบาท ๑ ๓๒ ล้านบาท ๑ ๓๒ ล้านบาท ๑ ๓๒ ล้านบาท - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕อ๖ -  ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



หน้า ๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗0 ) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดท่ี ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธภาพ คุณภาพ ๑.๒ นำเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้บริการกับประซาซนให้ 
สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยซน์สูงสุดของประซาซน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
แผนงาบ บริหารท่ัวไป งาน สารสนเทศ งบดำเบนงาบ

๒. รายละเอยดโครงการพัฒนาเพิ่มเติม

ที ่ โครงการ วัตอุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวท่ัวัด

(เจ , เ)
ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับมีดชอบ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ โครงการปรับปรุง ๑. เพ่ือใช้ประซาสัมพันธ์ ติดต้ังระบบเสียง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ประซาซนใน กอง
ระบบเสียงตาม ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามสายผ่าน ซองประซาซน เซตเทศบาล ยุทธศาสตร์
สายภายในเขต ประกาศหรือถ่ายทอด เคร่ืองขยายเสียง ท่ัง ๑๓ ชุมซน ท่ัง ๑๓ ชุมซน และ
เทศบาลตำบล เสียงกิจกรรมสำคัญ ครอบคลุมท่ังเขต ในเซตเทศบาล ทราบผลการ งบประมาณ
โนนสูง ให้ประซาซนท่ัง ๑๓ เทศบาลตำบลโนนสูง พอใจกับ ปฏิบัติงาน (งานประซา

ชุมซนได้รับทราบ ๑. เคร่ืองขยายเสียง ซ่องทางเสียง กิจกรรมซอง สัมพันธ์)
อย่างท่ัวถ่งรวดเร็ว ๑ ตัว ตามสายและ เทศบาลและ
และทันต่อเหตุการณ์ ๒. ไลน่แม่ ๒ ตัว รับรู้ข้อมูล รับรู้ข้อมูล
๒. คุณภาพซองเสียงตาม ๓. สายดรอปวายน่ ข่าวสารซอง ข่าวสารของ
สายมีประสิทธิภาพต่อการ ซนาด ๐.๙ จำนวน เทศบาลตำบล ทางราซการ
ได้ยินประซาซนรับทราบ ๑๕ เส้น โนนสูง
ข้อมูลข่าวสารท่ีถกต้อง

แบบ ผ. 0๒

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพิ่มเติมคร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ ๑.๔ บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างขุมขน หน่วยงานภาครัฐและเอกขน 
แผนงาน บริหารท่ัวไป งาบ วางแผนสถิติและวิขาการ งบดำเนิบงาน

หน้า ๖

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาเพิ่มเติม

งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด
(เ^!)

หน่วยงาน
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

0๕๖๘ 
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ที่
รับผิดชอบ

๒ โครงการอบรมให้ 
ความรู้เก่ียวกับ 
การจัดทำ 
แผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี 
ความรู้และความเข้าใจในการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
๒. เพ่ือให้เข้ารับการอบรมทราบ 
ถึงทิศทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ๒๐ ปี 
แผนการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งซาติ และสามารถนำไป 
กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม

๑. คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
และคณะกรรมการ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
จำนวน ๔๐ คน 
๒. สัดส่วน 
ประซาคมตำบล 
โนนสูง จำนวน 
๓๕ คน

๔๐,๐๐0 ๔๐,๐๐๐ 0'๐1๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ซองผู้เข้าร่วม 
อบรม ได้รับ 
ความรู้ในการ 
จัดทำแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๖- 
๒๕๗๐ และ 
ทราบถึงทิศ 
ทางการพัฒนา 
ท้องถ่ิน และ 
สามารถนำไป 
พัฒนาท้องถ่ิน 
ได้อย่าง 
เหมาะสม

๑. ผู้เข้าอบรมทราบถึง 
ทิศทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ 
๒๐ ปี แผนการปฏิรูป 
ประเทศ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งซาติ และสามารถ 
นำไปกำหนดกรอบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม 
๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ซององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

(งาน 
วิเคราะห์ 
นโยบาย 
และแผน)

แบบ ผ. 0๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



หน่า ๗

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการพฒันา

แบบ ผ. ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ๑.๔ บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างชุมซน หน่วยงานภาครัฐและเอกซน 
แผนงาน บริหารท่ัวไป งาน วางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เฟ้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวส้ิวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๒ ๓. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ 
เข้าใจในระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ 
เข้าใจและการเชื่อมโยง 
แผนพัฒนาท้องถ่ินกับเบีาหมาย 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (5065)
นำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ 
พัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

๓. ผู้นำชุมขน 
จำนวน ๑๓ คน 
๔. พนักงาน/
เจ้าหน้าท่ี 
เทศบาลท่ี 
เก่ียวข้องจำนวน 
๑๒ คน 
รวมทั้งสิ้น 
๑ ๐ ๐  คน

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและการ 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินกับเป๋าหมายการ 
พัฒนาท่ีย่ังยืน (506ร)
นำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ 
เกิดการพัฒนาท้องถ่ินอย่าง 
ย่ังยืน
๔. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจการจัดทำแผน 
พัฒนาท้องถ่ินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๑ จำนวน ๒ โครงการ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



หนา ๘

แบบ ผ. ๐๒/ ๒
รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

โครงการท่ีเกินพักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิบท่ีใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ๔. การบริหารราชการแบบบูรพาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๙. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๙.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนของประซาซน โดยเฉพาะเส้นทาง 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำรงชีวิตของประซาซน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาเพมเติม

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เฟ้าหมาย
งบประมาณและทีมา

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

ตัวพ้ืวัด 
( 1 0 * 1)

ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ

๑ โครงการขยายผิว 
จราจรถนนโนนสูง- 
ขามสะแกแสง จาก 
แยกถนนเลียบทาง 
รถไฟถึงสุดเขต 
เทศบาล 
(ชุมซบบัว ๓)

- เพ่ิอให้ประซาขนมืถนน 
ในการสัญจรไปมาได้อย่าง 
สะดวกและปลอดภัย
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ใช้งานได้ดื

- ขยายผิวแอสฟ้ลท์ติก 
คอนกรีต ขนาด 
กว้าง ๒๑.0๐ เมตร 
ยาว ๑ , ๕๕๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๓๒,๕๕๐.๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๓๒

ล้านบาท
๓๒

ล้านบาท
๓๒

ล้านบาท
๓๒

ล้านบาท
๓๒

ล้านบาท
สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑0096

- ประชาซน 
ได้รับความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยใน 
การสัญจรไปมา
- บ้านเมืองมี 
ความเป็น 
ระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

รวม ๑ โครงการ ๓ ๒

ล้านบาท
๓๒

ล้านบาท
๓๒

ล้านบาท
๓๒

ล้านบาท
๓๒

ล้านบาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๔๖๔ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



ภ า ค ผ น ว ก



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๒๓.๓/  
ว๓๐๐๑ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องการจัดประซาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (00\/เอ-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณี 
การจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดวพ0-19) ระลอกใหม่ ซ ึ่งได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ จากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาลตำบลโนนสูง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พิจารผาอนุมัติร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ไปแล้วน้ัน

ดังนั้น เพ ื่อให ้การปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเต ิมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ 
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลโนนสูง 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ต่อไป

อน่ึง สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 
๑/ ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลโนนสูง สามารถฃอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนสูง ในวันและเวลา 
ร า ช ก า ร  หร ื อ เ ข ้ า ด ู ร า ย ละ เ อ ี ย ด เ พ ิ ่ ม เ ต ิ มไ ด ้ ท ี ่  เา1ป!ว://พ พ พ .๐!(ะ.เ;0.1เา/เ|\1เ-00!ะ11ไ~อ^๗๖/ ๗๖๓๔/  
พพพ.ก๐กรนก^.9๐ปเา

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ ว ันท\ช^^ก ุมภาพ ันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอมรรตน ปานเจริญศักดิ๋) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง


