
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เพิ่มเดิม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสูง 
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองวิชาการและแผนงาน



คำนำ

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม 

ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางไนการพัฒนาตำบลโนนสูงให้มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได ้ตลอดจนใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ตามยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัด และอำเภอ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมชองประชาชน จากการนำข้อมูล 

ปัญหาความต้องการจากแผนชุมชน สู่กระบวนการเวทีประชาคมเทศบาล และนโยบายชองคณะผู้บริหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที ่๓ /๒๕๖๓ ครั้งนี้คาดหวังว่า จะนำไปสู ่

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนและทิศทางการพัฒนาที่แน่นอนซึ่งจะสร้างความเป็นอยู่ดี มีสุขให้กับ 

ประชาชนชาวตำบลโนนสูงต่อไป

คณะผู้จัดทำ

กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลตำบลโนนสูง



สารบัญ

หน้า

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) ๑

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒ ๖
- ยุทธศาสตร์ที ่๑ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ตเ

- ยุทธศาสตร์ที ่๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๙

- ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ๑๑

- ยุทธศาสตร์ที ่๘ ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๑๒

- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๔

๓. บัญชีครุภัณฑ ์แบบ ผ.๑๓ ๑๙

ภาคผนวก
ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเดิม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-to๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓



เบบ ผ ๐๑

หน้าที ่๑



แบบ ผ.๐๑
บัญขีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕') เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลโนนสูง 
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖® ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

จำนวน
โครงการ

งบประมาผ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารขัคการ 

บ้านเมืองใหัมืประสิทธิภาพ

๑.® แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างการ 

บริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง 
เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที ่

ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างม ี

ประสิทธิภาพ

๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๒๐,๐๐๐

ด.๓ แผนงาน สน้บสบุนบุคลากรของ 

เทศบาลตำบลโนนสูง ให้!ด้รับการศึกษา 
อบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับ 

ประสิทธิภาพการทำงานให้เกิด 

ประสิทธิผลในการบริการประชาชน

๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๔๕๐,๐๐๐

รวม - - - - ๒ ๑๙๐,๐๐๐ ๒ ๑๙๐,๐๐๐ ๒ ๑๙๐,๐๐๐ ๖ ๕๗๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ ป ี๒๕๖® ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ จ 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)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ 
ประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง 

โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออก 

กำลังกายการป้องกันโรค การใช้ยาอย่าง 

ถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพฯ 

และวิธีการทางการแพทย์

๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐

รวม - - - - ๒ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - ๒ ๒๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๒



ยุทธศาสตร์ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ป ี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)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ี

และกีฬา
๖.๒ พัฒนา ส้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม 

สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้ง 

กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่ง 
อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้น 

เศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการ 
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับ 

หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจน 
องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๑ ๓๐๐,๐0๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐

๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมลาน 
กีฬาชุมชนและจัดการแช่งขันกีฬา 
ประเภทต่างๆ ระดับชุมชนจนถึงระดับ 
จังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ 
ในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความ 
เป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพใน 

ระดับชาติและน่านาชาติ

๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐

รวม - - - - ๒ ๖๐๐,000 ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๖ ๑,๘๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเดิม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๓



ยุทธศาสตร์ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี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)
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการอบุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ ส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับ 

ทุกส่วน ในการพัฒนาฟินฟูและอนุรักษ ์
ภูมิทัศน ์แหล่งนํ้า ลำคลอง และป่าไม ้

ให้มีความอุดมสมบรณ์

- - - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐

รวม - - - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 

โครงสร้างพนฐาน

๙.๓ ประสานในการแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชนในด้าน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ 
ก่อสร้างอื่น ๆ

- - - - ๔ ๔๖๐,๐๐๐ - - - - ๔ ๔๖๐,๐๐๐

รวม - - - - ๔ ๔๖๐,๐๐๐ - - - - ๔ ๔๖๐,๐๐๐

รวมทั้งลัน - - - - ๑๑ ร1,๔๔๐,๐๐๐ ๕ ๘๙๐,๐๐๐ ๕ ๘๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๓,๓๓๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ค.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๔



แบบ ผ.๐๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๓)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ึ(พ.ค.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลโนนสูง
แผนงาน ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ รวม ๔ 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)

บริหารงานทั่วไป 

การศึกษา

สาธารณสุข

- - - -

๑

๑

๑

๑๕,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

- - - -

๑

๑

๑

๑๕,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิน - - - - ๓ ๖,๔๑๕,00๐ - - - - ๓ ๖,๔๑๕,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ค.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๕



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเดิม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓



เบบ ผ ๐๒

หน้าที ่๖



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลโนนสูง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
๑.๑ แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้รองรับการปฏิบ้ติภารกิจ หน้าที ่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ. ๐๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ

หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการจ้างที ่
ปรึกษาเพื่อ 
ศึกษาวิจัย 
ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบ 
ต่างๆ

-เพื่อสำรวจความพึง 

พอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการของ 
เทศบาล

ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 
พื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนน 

สูง ๑๓

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนที่มีความ 

พิงพอใจต่องาน 
บริการของเทศบาล

-ประชาชนที่ม ี
ความพิงพอใจต่อ 
งานบริการ
เทศบาล
-เทศบาลสามารถ
นำข้อบกพร่อง/
ข้อเสนอแนะมา 
ปรับปรุงแก้ไขและ 
พัฒนางานให้ดีม ี
ประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น

สำนักปลัดฯ 
(งานธุรการ)

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่ต)



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเดิม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ. 0๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

ด. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
๑.๓แผนงานสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง  ให้ได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาขน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ 'สกอบรมชุด 
ปฏิบัติการจิต 
อาสาภัยพิบัติ

เพื่อสกอบรมชุด 

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติประจำเทศบาล 
ให้มีความรู ้ความ 
เข้าใจ ในการปฏิบัต ิ
หน้าที่ตามแนวทาง/ 
หลักสูตรการ 
ปฏิบัติงานชุด 
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติ

สมาชิกจิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔
วปร.

ร)<5^0,000 6)(8^0,000 (ร)(ร^0,000 ร้อยละ ๘๐ของ
จิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ 
วปร. มีความรู ้
ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ตามแนว 
ทางการปฏิบัติงาน 
ชุดปฏิบัติการจิต 
อาสาภัยพิบัติ

-สมาชิกจิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ 
วปร. มีความรู ้ความ 
เข้าใจและสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ตาม
แนวทางการ 
ปฏิบัติงานชุด 
ปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติ

สำนักปลัดฯ 
งานป้องกันฯ

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - - ๑๕๐,๐00 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเดิม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๘



นบบ ผ. ๐๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๕ การพัฒนาสาธารณสุข

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๓ แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและอนามัยของประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องและการ 
เช้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขึ้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โนนสูง-มิตรภาพ 
“Healthy life” 
(เดิน-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ)

๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนม ี
สมรรถภาพร่างกายที ่

แข็งแรง สมบูรณ ์ม ี

สุขภาพจิตดี
๒.เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย 

ด้วยโรคต่างๆ เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดัน 
โลหิตสูง โรคหลอดเลือด 
หัวใจ โรคมะเร็งบางชนิด 
เป็นต้น
๓.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให ้

ประชาชนหันมาใสใจ 
สุขภาพด้วยการเดิน-วิ่งออก 

กำลังกาย

-ข้าราชการ 
พ่อค้า/แม่ค้า
ประชาชน และ
นักเรียนในเขต 
พื้นที่ตำบลโนน 

สูง
■พนักงาน 
เจ้าหน้าที ่

เทศบาลตำบล 
โนนสูง

๑๐๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
ที่ให้ความร่วมมือ 

ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมของ 
โครงการ

-ทำให้ข้าราชการ 
พ่อค้า/แม่ค้า
ประชาชน และ 
นักเรียน มีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 

สมบูรณ์ห่างไกล 
จากโรคและภัย 

ต่างๆ

กอง
สาธารณสุข

ๆ

แผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๙



๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๓ แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและอนามัยของประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องและการ 
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขึ้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวขึ้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒ โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการให ้
ความรู้ในการ 
ป้องกันโรคติด 
เขึ้อไวรัสโคโรนา 

๒๐ด๙
(COVID-®๙)
และการจัดทำ 
หน้ากากอนามัย 
เพื่อการป้องกัน

ตนเอง

๑.เพื่อส่งเสริมลานับสนุนให้

ประชาชนสามารถป้องกัน 
โรคระบาดด้วยตนเอง
๒.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย 

ให้แก่ประชาชนในการเสา 
ระวังและป้องกันโรคฯ
๓.เพื่อสร้างความตระหนัก 

ให้แก่ประชาชนในการดสา 
ระวังและป้องกันโรคฯ

-จัดอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ ๑ 
ครั้ง

-ผู้เข้าอบรม/
เจ้าหน้าที ่รวม

๑๕๐ คน

๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ 

อบรมฯ จำนวน
๑๕๐ คน

-ผู้เข้าอบรม 

ถ่ายทอดความรู ้
และทำหน้ากาก 
อนามัยใช้เสาระวัง 

และป้องกันโรคฯ 
ให้กับประชาชนใน 
ชุมชนของตนเอง 
ได้

กอง
สาธารณสุข

ฯ

รวม ๒ โครงการ รวมงบประมาณ - - ๒๐๐,๐๐๐ - -

แผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๑๐



แบบ ผ. ๐๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสูง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๗. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา

๖.๒ แผนงาน พัฒนา ฟินฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จาก 

การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา ตัวขี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวและ 

กระตุ้นเศรษฐกิจ 

ตามนโยบายของ 

นายกรัฐมนตรี

๑.เพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวและ 

กระตุ้นเศรษฐกิจ 

ภาพรวมตาม

นโยบาย 

นายกรัฐมนตรี
๒.เพื่อกระตุ้น 

เศรษฐกิจฐานราก 

และล่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวระดับพื้นที่

๓.เพื่อส่งเสริม 

กิจกรรมการมีส่วน 

ร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน

เด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย 
และประชาชนทั่วไป 

เพื่อนำไปสู่การสร้าง 

เวทีแห่งความสุขให้กับ 
ผู้ขึ้อ และผู้ขายสร้าง 

รายไต ้สร้างอาชีพ 

และแสดงถึง 

อัตลักษณ ์วัฒนธรรม 
ของพื้นที่

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

กระตุ้นเศษรฐกิจ 
ดีขึ้น

๑.ส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวและ 

กระตุ้นเศรษตาม 

นโยบายของ 

นายกรัฐมนตรี

๒.กระตุ้นเศรษฐกิจ 

ฐานรากละส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

ระดับพื้นที่

๓.เป็นการเปิด 
พื้นที่ในการสร้าง 

ความสุข การม ี

ส่วนร่วมของ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน
ในการจัดงาน 

กิจกรรมดังกล่าว

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - - ๓๐๐,๐0๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเดิม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๑๑



บัญชีสรุปใครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเดิม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๗. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา
๖.๔ แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ระดับชุมชนจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและ 

มีแรงจงใจในกิจกรรมกีหารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ๒๕๖®
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ ส่งเสริมพัฒนา 
ความเป็นเลิศ 

ด้านกีฬาและส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันใน 
ระดับต่าง ๆ

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ได้ออกกำลัง 
กาย ฟิกทักษะการเล่น 
กีฬามีความรู้และเข้าใจ 
ใน กฎกติกา ระเบียบ 
การเล่นกีฬา การแข่งขัน 
กีฬา และมีทักษะในการ 
ตัดสินกีฬาได ้ม ี
ประสบการณ์ในการ 
แข่งขันกีฬาในระดับ 

ต่างๆ

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ในเขต 
เทศบาลตำบลโนน 
สูง

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ครั้ง/คน

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ออก 
กำลังกาย ฟิก 
ทักษะการเล่นกีฬา 
มีความรู้และเข้าใจ 
ใน กฎกติกา 
ระเบียบการเล่น 
กีฬา การแข่งขัน 
กีฬา และมีทักษะ 
ในการตัดสินกีฬา 
ได ้มีประสบการณ ์
ในการแข่งขันกีฬา 
ในระดับต่างๆ

กอง
การศึกษา

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - - ๓๐๐,๐00 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ท.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๑๒



แบบ ผ. ๐๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสูง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๘.๑. แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการพัฒนาฟินฟูและอนุรักษ์แหล่งนํ้า ลุ่มนํ้าลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ

หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ ปลกต้นไม้วัน ๑.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ■พื้นที่สาธารณะ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ข้าราชการ กอง
ต้นไม้แห่งชาติ และจำนวนต้นไม้ใน

เขตเทศบาล
๒.เพื่อให้ข้าราชการ 

พนักงานประชาชนใน 
พื้นที่ตระหนักถึง 

ความสำคัญของวัน 

ต้นไม้ประจำปีของชาต ิ
๓.เพื่อให้ข้าราชการ 

พนักงานและ

ประชาชนมีความรัก

และหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้

ประโยชน์

ศาสนสถาน
โรงเรียน ริม แม่นํ้า

ของพื้นที ่

ตำบลโนนสูง
พนักงาน 

ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการเพิ่ม 

ทรัพยากรป่าไม ้

ในชุมชน
๒.เพิ่มทรัพยากร 

ป่าไม้ให้ชุมชน 
เพื่อคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมใน 

ชุมชน

สวัสดิการฯ

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเดิม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่M



แบบ ผ. ๐๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๙. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๙.๓ แผนงาน ประสานการแก้ไขปีญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค สาธารณปการ และการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

เอ๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ ขยายเขตระบบ ๑. เพื่อให้ ๑. แผนกแรงตํ่าภายนอก - - ๔๒,๐๐๐ - - ๑๐๐ % ๑.ประชาชนมี กองช่าง

จำหน่ายแรงตํ่าและ 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า 

สาธารณะถนนศรี

ธานีแยกสาธารณะ 

(บ้านนายปุไปรณีย์)

ประชาชนในเขต 

เทศบาลม ี

กระแสไฟฟ้าใช้
๒. เพื่อให ้

ประชาชนมีความ 

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน
๓. เพื่อให้ท้องถิ่นม ี

ความเจริญในต้าน 

สาธารณูปโภค

-ปักเสา ครอ.ขนาด ๘.๐๐ เมตร จำนวน

๓ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด

๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง

๕๐ เมตร

-ติดตั้งล่อฟ้า+กราวด ์แรงตํ่า ขนาด

๐.๒๕-๐.๕ เคว ิจำนวน ๑ ชุด

๒.แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด

๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง

๗๐ เมตร

- ติดตั้งดวงโคม ขนาด๒*๓๖ วัตต ์

จำนวน ๒ ชุด

-ติดตั้งล่อฟ้าแรงตํ่า ขนาด ๐.๒๕-๐.๕ 

เคว ี๕ KA จำนวน ๑ ชุด

ของชุมชนใน 

เขตเทศบาล 

ตำบลโนนสูง 

มีกระแส 

ไฟฟ้าใช้

กระแสไฟฟ้าใช้

๒.ประชาชนมี

ความปลอดภัย

๓.ช่วยลดการ 

โจรกรรมทรัพย์

ของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ท.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๑๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ๒๕๖ด

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒ ขยายเขตระบบ

จำหน่ายแรงตํ่าและ 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า

สาธารณะถนน

สำราญราษฎร ฺซอย 

๑๔ (บ้านนายทูล) 

ระยะทางประมาณ

๑. เพื่อให ้

ประชาชนในเขต 

เทศบาลม ี

กระแสไฟฟ้าใช้
๒. เพื่อให ้

ประชาชนมีความ 

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน

๑. แผนกแรงตํ่าภายนอก

-ปักเสา ครอ.ขนาด ๘.๐๐ เมตร จำนวน

๖ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

-ปักเสา ครอ.ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน

๒ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

-. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด

๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง

£»£9,000 ๑๐๐ %

ของชุมชนใน 

เขตเทศบาล 

ตำบลโนนสูง 

มีกระแส 

ไฟฟ้าใช้

๑.ประชาชนม ี

กระแสไฟฟ้าใช้

๒.ประชาชนม ี

ความปลอดภัย

๓.ช่วยลดการ 

โจรกรรมทรัพย ์

ของประชาชน

กองช่าง

๑๓๐ เมตร ๓. เพื่อให้ท้องถิ่นม ี

ความเจริญในด้าน 

สาธารณูปโภค

๑๓๐ เมตร

-ติดตั้งล่อฟ้าแรงตํ่า ขนาด ๐.๒๕-๐.๕ 

เคว ีจำนวน ๑ ชุด

๒.แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด

๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง

๑๓๐ เมตร
- ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒*๓๖ วัตต ์

จำนวน ๔ ชุด

-ติดตั้งล่อฟ้าแรงตั้า ขนาด ๐.๒๕-๐.๕ 

เคว ิ๕ เคเอ จำนวน ๑ ชุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเดิม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๑๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ๒๕๖®

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

เอ๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ ติดตั้งหม้อแปลง 

ไฟฟ้าและขยายเขต

เพิ่มสายเมนต์จาก

ไฟฟ้าระบบ ๑ เฟส

๒ สาย เป็นไฟฟ้า

ระบบ ๓ เฟส ๔

สาย บริเวณถนน

เกษตร ซอย ๖

ระยะทางประมาณ

๑๓๐ เมตร

๑. เพื่อให ้

ประชาชนในเขต 

เทศบาลม ี

กระแสไฟฟ้าใช้
๒. เพื่อให ้

ประชาชนมีความ 

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน
๓. เพื่อให้ท้องถิ่นม ี

ความเจริญในด้าน 

สาธารณูปโภค

๑. แผนกแรงตํ่าภายนอก

-รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘.๐๐ เมตร 

จำนวน ๖ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

-ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร 

จำนวน ๕ ด้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร 

จำนวน ๑ ด้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

•พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ 

ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๓๐

เมตร

•พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ 

ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น พันร่วมสายแกน

เหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น

ระยะทาง ๒๐ เมตร

•ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงแรงตํ่า จำนวน ๔

ชุด

•ติดตั้งล่อฟ้า + กราวด ์แรงตั้า ขนาด

๐.๒๕ - ๐.๕ เคว ีจำนวน ๖ ชุด

๒๘๕,๐๐๐ ๑๐๐ %

ของชุมชนใน 

เขตเทศบาล 

ตำบลโนนสูง 

มีกระแส 

ไฟฟ้าใช้

๑.ประชาชนม ี

กระแสไฟฟ้าใช้

๒.ประชาชนม ี

ความปลอดภัย

๓.ช่วยลดการ 

โจรกรรมทรัพย์

ของประชาชน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๑๖



ที่ โครงการ วัตลุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒. แผนกไฟฝึาธารผะ
-ดิดตั้ง L.T.Switch จำนวน ๑ ชุด 

-ติดตั้งอุปกรณ ์เปิด-ปิด อัตโนมัต ิ

จำนวน ๑ ชุด

-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ 

ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๐

เมตร
-ติดตั้งล่อฟ้า ขนาด ๐.๒๕ - ๐.๕ เคว ี

จำนวน ๒ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก
-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส

๒๒๐๐๐- ๒๓๐/๓๘๐ โวลท ์ขนาด

๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

นผนพัพนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่ร)ฟ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔ โครงการขยายเขต

ระบบจำหน่ายแรง

ตํ่าบริเวณถนนบ้าน 

เพิ่ม ซอย ๖ 

(บ้าน น.ส.กมลรัตน์

ปันสันเทียะ)

๑. เพื่อให ้

ประชาชนในเขต 

เทศบาลม ี

กระแสไฟฟ้าใช้
๒. เพื่อให ้

ประชาชนมีความ 

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน
๓. เพื่อให้ท้องถิ่นม ี

ความเจริญในด้าน 

สาธารณูปโภค

๑. แผนกแรงพาภายนอก

-ปักเสา ครอ.ขนาด ๘.๐๐ เมตร จำนวน

๒ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

-ปักเสา ครอ.ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน

๑ ด้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

-. พาดสายอลูมิเนียมทุ้มฉนวน ขนาด

๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง

๑๐๐ เมตร

-ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงแรงตํ่า จำนวน ๒ 

ชุด
-ติดตั้งล่อฟ้า + กราวด ์แรงตํ่า ขนาด

๐.๒๕-๐.๕ เคว ีจำนวน ๒ ชุด

๔๕,๐๐๐ ๑๐๐ %

ของชุมชนใน 

เขตเทศบาล 

ตำบลโนนสูง 

มีกระแส 

ไฟฟ้าใช้

๑.ประชาชนม ี

กระแสไฟฟ้าใช้

๒.ประชาชนมี 

ความปลอดภัย

๓.ช่วยลดการ 

โจรกรรมทรัพย์

ของประชาชน

กองช่าง

รวม ๔ โครงการ รวมงบประมาณ - - ๔๖๐,๐๐๐ - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเดิม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๑๘



แผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เที่มเดิม ครั้งที ่๓/๒<£๖๓



เบบ ผ ๐๓

หน้าที ่๑๙



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ ์
งานบ้านงานครัว

จัดชื้อเครื่องทำนํ้าร้อน-นํ้าเย็น จำนวน ๒

เครื่องๆละ ๗,๕๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ กองคลัง

๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ ์
การศึกษา

จัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

จำนวน ๓ ชุด 
สำหรับ
-โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) 
จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
-โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง)

จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
-โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒,๔๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๓ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อื่น จัดชื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
-ติดตั้ง ณ สวนสาธารณะสระหนองกลด 
-ติดตั้ง ณ สวนสาธารณะโนนนา (โรงรม)
-ติดตั้ง ณ สวนเฉลิมพระเกียรต ิ๗๕ พรรษา 
-ติดตั้ง ณ ชุมชน บัว ๒

๔,๐๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม

รวม ๓ รายการ - - ๖,๔๑๕,๐๐๐ - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ หน้าที ่๒๐



ภาคผนวก



♦

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลโนนสูงให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได ้ตลอดจนใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
จากการนำข้อมูลปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมระดับตำบลเทศบาล เมื่อวันที ่๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ 

จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง เมื่อวันที ่๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

โดยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ไต้อนุมัติให้ใช้แผนตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประจำเทศบาลตำบลโนนสูง เสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม 

ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ ต่อไป และสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่www.nonsung.go.th

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม/พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประสงค ์โพธี๋มีศิริ) 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

http://www.nonsung.go.th

