


ค่านา

ตามที่ เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เม่ือวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ และมีการเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕, ๒/ ๒๕๖๕ และ ๓/ ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การ 
ดำเน ินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด ้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบ ับท ี่๓) พ .ศ .๒๕๖๑และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลโนนสูงจึงมีความจำเป็น ในการเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการใน 
แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น (พ.ศ. ๒ ๕ ๖๑- ๒๕๖๕) เพ ิ่มเต ิมครั้งท ี่ ๓/ ๒๕๖๕ โด ยอ าศ ัยอ ำน าจต าม ระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒/ ๑ จึงได้ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๕ เพื่อให้โครงการมีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็าหมาย และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
ตอบสนองความต้องการของประขาซนในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลโนนสูง 
อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



สารบญ

หน้า

บทนำ ๑

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๕
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒ 

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๕
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓ 

ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๕
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ งป.๓)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕:) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



๑

ส่วนท่ี ๑ 
บทนำ

เหตุผลและความจำเป็น
เทศบาลตำบลโนนสูง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ พัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาซนในส่วนรวมให้ดีฃึ้น และได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕)เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เน ื่องจากเทศบาลตำบลโนนสูง ม ิความจำเป ็นในการ 
เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) ให้มิความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปสู่ 
การปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการ 
ของประขาซนในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการชองเทศบาลตำบลโนนสูงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 
ขั้นตอนการดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑กำหนดให้ท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ ื่อเป ็นแนวทางการพ ัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ ิ่มเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ข้อ ๒๒/ ๑ เพื่อประโยชน์ของ 
ประซาซน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป ็นอำนาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับ 
องค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พิจารณาตามมาตรา ๔ ๖ แห่งพระราชบัญญ ัต ิสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคที่หนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปีดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลโนนสูงจึงได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน 
โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ และผู้บริหาร 
ท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว และใช้เป็นกรอบในการจัดทำ 
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ต่อไป

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



๒

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕:๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบภายในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
๗.๒ ร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- - - - - - - - ๑ ๙ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๙ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐

รวมยุทธศาสตร์ท่ี - - - - - - - - ๑ ๙๐๐,๐๐๐ ๑ ๙๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



๓

แบบ ผ. ๐๒
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนลง จังหวัดนครราชลีมา

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(ปีจ'จุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(เปล่ียนแปลงใหม่) เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก
๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของซมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนน 
ความเข้มแข็งชมซน
โครงการช่วยเหลือประซาซนตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กรณีเยียวยาหรือ
พินฟูหลังเกิดสาธารณภัย
วัตถประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือประซาซนตามอำนาจ 
หน้าท่ีแก่ผู้ประสบภัยพิบัติสาธารณภัย 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง 
เป้าหมาย
เพ่ือช่วยเหลือประซาซบตามอำนาจ 
หน้าท่ี แก่ผู้ประสบภัยพิบัติสาธารณภัย 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน 
๑๓ ชุมซน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม 
งบประมาณ ๙ 0 0 .0 0 0  บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการช่วยเหลือประซาซน 
ตามอำนาจหน้าท่ีด้านสาธารณภัย 
วัตถประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือประขาซนท่ีได้รับ 
ความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าท่ี 
ของเทศบาล 
เป้าหมาย
ประซาซนในเซตเทศบาลตำบล 
โนนสูงท่ีได้รับความเดือดร้อน 
ในด้านสาธารณภัยท้ัง ๑๓ ชุมซน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ ๙ 0 0 .0 0 0  บาท

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใข้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประซาซนตามอำนาจ 
หน้าท่ีซององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[แก้ไซเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑] หมวด ๗ 
การใซ้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือการช่วยเหลือประซาซน

ยทธศาสตร์ท่ี ๗
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา 
ความสงบภายในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
๗.๒ ร่วมมือกับ 
ส่วนราชการ หน่วยงาน 
มูลนิธิการกุศลและองค์กร 
ท่ีเก่ียวข้อง ในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
และการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย

การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง





ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครังที่ ๑/ ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/ ๑ โดยคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ ในคราวประชุมวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล 
โนนสูง และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาดังกล่าว ในวันท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้น เพ ื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูงเปีนไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
สามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องและประซาขนทั่วไปได้รับทราบ 
เทศบาลตำบลโนนสูงจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ 
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถฃอดูหรือขอคัดลอก ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ในวันและเวลาราขการ หรือเช้าดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เา1โ1โ[ว://พพพ.๐!(1,3 0 .1:เา/เผเ1:0(1[ะผุ'โเะ^๗๖/ ๗๖๓๔/พ ผ พ .ก ๐กรนก^.3๐.1:เา

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

. 5 ๒ 1 , .(นายอมรรตน่ ปานเจริญศักดิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



แบบ งป. ๓
แบบคำของบประมาณรายจ่าย (กรณีโครงการ)

เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๔๖๔
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

0  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ระบุ
0สอดคส้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อท่ี ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0สอดคส้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๗.๒ ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
0สอดคส้องกับจำแนกงบประมาณด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๑ .  ข่ือโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านสาธารณภัย

๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่มีหน้าที่หลักในการดูแลทุกข์ - สุข 

ของประชาซนในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายหลัก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(แก้ไชเพิ่มเติม) ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๔๖๒ มาตรา ๔๐ (๔) มีหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ 
ผู้ด้อยโอกาส (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ 
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ชอง 
ประชาซนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เม่ือประซาซนในพื้นที่ประสบกับป้ญหาความเดือนร้อน 
ขอความช่วยเหลือ จำเป็นอย่างยิงที่จะต้องให้การสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่โดยการสำรวจผู้ที่ได้รับความ 
เดือดร้อนและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาซนตามอำนาจหน้าที่ชององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๔๖๒

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้รับเรื่องจากประชาชนเพื่อขอรับความช่วยเหลือในกรณีสืบเนื่องมาจาก 
ป้ญหาอุทกภัย นํ้าท่วมครั้งใหญ่ติดต่อกัน จำนวน ๒ คร้ัง ทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าว โดยมีผู้ 
ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในครั้งนี้ จำนวน ๑๓ ชุมชน และเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ 
เดือดร้อนหรือผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึน

๓.วัตถุประสงค์
๓ . ๑ เพื่อช่วยเหลือประซาซนที่ได้รับความเดือนร้อนตามอำนาจหน้าที่ 
๓ . ๒ เพื่อสงเคราะห์ประซาซนที่ได้รับความเดือนร้อนตามจริง
๓ .๓ เพื่อได้ทราบป้ญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขป้ญหาได้ตรงตามความเดือนร้อนชองประชาซน 
๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป 

๔.เป้าหมาย
ประซาซนผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ท้ัง ๑๓ ชุมชน

/ ๔.วิธีการ/ชนตอนการดำเนินการ...



-๒-
๕.'วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ

๕.® มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในแต่ละชุมชน 
๕.๒ สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
๕.๓ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาขนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ 
เดือดร้อนในแต่ละรายตามหลักฐานการสำรวจตามจริง 
๕.๔ จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือจำยเป็นเงินให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ 
๕.๕ รายงานผลการดำเนินโครงการ

๖.ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล

๗.สถานที่ดำเนินการ
ในเขตเทศบาลจำนวน ๑๓ ชุมชน

๘.ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ -  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

๙.งบประมาณ
๙๐๐,๐๐๐ บาท (สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามโครงการตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด)

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(9)0.(9 )  ช่วยเหลือประซาซนที่ได้รับความเดือนร้อนตามอำนาจหน้าที่ 
๑๐.๒ สงเคราะห์ประซาซนที่ได้รับความเดือนร้อนตามจริง
๑๐.๓ ทราบบีญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขป้ญหาได้ตรงตามความเดือนร้อนของประซาซน 
๑๐.๔ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป

(ลงช่ือ), ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หมายเหตุ ๑. รายละเอียดโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๆ

สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม (ไม่ต้องเสนอผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติ)
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
(๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแช่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางลังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๓ .  กรณีงบลงทุนไม่ต้องเสนอโครงการให้นำโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เสนอประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย



แบ บ  ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลโนนสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗.๒ ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
แผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๕๖๑ 

(บาห)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการช่วยเหลือ 
ประซาซนตาม 
อำนาจหน้าท่ีด้าน 
สาธารณภัย

เพ่ือช่วยเหลือ 
ประซาซนท่ีได้รับ 
ความเดือดร้อนตาม 
อำนาจหน้าท่ีซอง 
เทศบาล

ประซาซนในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูงท่ี 
ได้รับความเดือดร้อนใน 
ด้านสาธารณภัยท้ัง ๑๓ 
ชุมซน

๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท้องถ่ิน)

-ร้อยละของ 
ประซาซนท่ีได้รับ 
การช่วยเหลือตาม 
หลักเกณฑ์ท่ี 
กำหนด

ประซาซนท่ีได้รับ 
ความเดือดร้อน 
ได้รับความ 
ช่วยเหลือ

สำนักปลัด 
เทศบาล 

(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย)

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๗ จำนวน ๑ โครงการ - - - - ๙๐๐,๐๐๐




