
บัญซีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕:๖๑ -  ๒๔๖๕:) 

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ. ๐๒

บ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหล่ือมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประ‘ชาขน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๒ แผนงาน ส่งเสริมโครงการพัฒนาในขุมขน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน

งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงาบท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(*ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

๑ ส่งเสริมและ 
พัฒนาอาชีพ 
เยาวชน 
ประซาซน และ 
ผู้สูงอายุ

๑.เพ่ือเป็นการ 
สนับสบุบและ 
พัฒนาอาชีพ 
เยาวซน ประซาซน 
และผู้สูงอายุ 
๒.เพ่ือรองรับ 
ปีญหาการว่างงาน 
ซองเยาวซน 
ประซาซน และ 
ผู้สูงอายุ
๓.เพ่ือให้เยาวซน 
ประซาซน และ 
ผู้สูงอายุมีรายได้ 
เสริม

ดำเนินการอบรมผีเก 
อาชีพต่าง  ๆให้แก่ 
เยาวซน ประซาซน 
และผู้สูงอายุ

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ 
ประซาซนมี 
รายได้เสริม

เยาวซน 
ประซาซน และ 
ผู้สูงอายุ มีรายได้ 
จากการประกอบ 
อาชีพ ลดอัตรา 
การว่างงาน

กองฆวัสดํการ 
สังคม

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ----------------
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แบบ ผ• ๗

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประขาซน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๓ แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเข้ีอ แเV โดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน 

หรือจัดหางบประมาณเพ่ือดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการสร้าง 
หลักประกัน 
รายได้
แก่ผู้สูงอายุตาม 
นโยบายเร่งด่วน 
ของรัฐบาล

เพ่ือให้การ 
สงเคราะห์ 
ผู้สูงอายุในขุมซน

ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี 
ข้ึนไป
ในเซตเทศบาล 
ท้ัง
๑๓ ขุมชน

๑๒1๐๐๐1๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ 
ซองผู้สูงอายุ 
ในเซตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

ผู้สูงอายุ 
๖๐ ปีข้ึน'ไป 
ในเขตเทศบาล 
๑๓ ขุมซน 
ได้รับ
เบ้ียยังขีพๆ

กอง
สวัสติการ 
สังคม

๒ โครงการ 
เสริมสร้าง 
สวัสติภาพ 
คนพิการและ 
ทุพพลภาพ

เพ่ือให้การ 
สงเคราะห์ 
คนพิการโนขุมซน 
ท่ีไม่สามารถ 
ประกอบ 
อาชีพได้

คนพิการในเขต 
เทศบาล 
ท้ัง ๑๓ ขุมชน 
ได้รับการ 
ช่วยเหลือ

๒,๔๐๐1๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ 
ซอง
ผู้สูงอายุใบ 
เซตเทศบาล

คนพิการ 
ได้รับการ 
ช่วยเหลือ 
เบ้ีองตัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๓ โครงการ 
สงเคราะห์เด็ก 
ยากไร้ สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ติดเข้ึอ แเV

เพ่ือให้การ 
ซ่วยเหลือ 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ติดเซ้ือ แเV

เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ
คนพิการ
ผ้ด้อยโอกาส * *1 X และผู้ตดเชอ
หIV

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ 
คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผ้ติดเซ้ือ

เด็กสตรีผู้สูงอายุ 
คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ติดเข้ึอ แเV 
ได้รับการ 
ช่วยเหลือ 
เบ้ืองด้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๕
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดชอบ

๔ โครงการพัฒนา 
บทบาทสตรี

•เพ่ือพัฒนา 
บทบาทสตรีให้มี 
ศักยภาพของ 
ตนเองในการ 
พัฒนาในด้านต่าง  ๆ
และรู้ถึงบทบาท 
สิทธิหน้าท่ีของ 
ตนเองนำไปสู่การ 
เป็นผู้น้าท่ีดีของ 
สตรีในปิจจุบัน

สุภาพสตรีในเขต 
เทศบาลท่ีมีความ 
สนใจเข้าร่วมท้ัง 
๑๓ ขุมขน 
จำนวน ๔๐ คน

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ โม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 
สตรีท่ีได้เข้า 
รับการอบรม

สตรีท่ีผ่านการ 
■ฝืกอบรม 
ดังกล่าวจะมี 
ความรู้ 
ความสามารถ 
ในการพัฒนา 
และการเป็น 
ผู้น้าเพ่ิมมาก 
ข้ึน น้าไปสู่การ 
เป็นผู้น้าท่ีมี 
ประสิทธิภาพ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๔ ข่วยเหลือเบ้ียยัง 
ชีพผู้'ป่วยเอดส์

เพ่ือให้การ 
ข่วยเหลือด้านค่า 
ครองชีพแก่ผู้ติด 
เข้ือเอดส์

ข่วยเหลือค่าครอง 
ชีพแก่ผู้ติดเข๋ึอ 
เอดส์

(5)010,000 ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ช่วยเหลือค่า 
ครองชีพแก่ผู้ติด 
เข้ีอเอดส์ได้ 
๑๐๐ 96

ทำให้ผู้ป่วย 
เอดส์ได้รับการ 
ช่วยเหลือค่า 
ครองชีพ

กอง
สาธารณสุข

รวม ๔ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑๔,๑๓๐,๐0๐ ๑๖,๑๓๐,๐๐๐ ๑๗,๑๓๐,๐๐๐ ๑๘,๑๓๐,๐๐๐
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหล่ือมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาซน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเซตจังหวัดท่ี ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๔ แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวซน เพ่ือเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพซองสังคมต่อไป ในอนาคต

แบบ ผ. ๐๒

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ีวัด 

(^1) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการศูนย์ 
พัฒนา 
ครอบครัว 
ในขุมซน

-เพ่ือให้คำปรึกษา 
และบริการด้าน 
ต่าง ๆ เก่ียวกับ 
ครอบครัว

เด็กและเยาวชน 
และประซาซนใน 
เขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ 
ประซาขนได้ 
รับคำแนะนำ

เกิดการพัฒนา 
ความเป็นปรึก 
แผ่นของครอบ 
ครัวและความ 
เข้มแข็งซอง 
ขุมซน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๒ โครงการ 
เสริมสร้าง 
สถาบัน 
ครอบครัว 
เข้มแข็ง

•เพ่ือพัฒนาความ 
สัมพันธ์ของสถาบัน 
ครอบครัวและขุมขน 
ให้มีความรักและ 
ผูกพันกัน

เด็กและเยาวซน 
นักเรียน พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
ครอบครัวท่ีอยู่ใน 
เขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ๑๓ 
ขุมขน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๗๐ 
ซองเด็กและ 
เยาวซน 
ครอบครัวท่ี 
ได้รับคำ 
แนะนำ

ครอบครัวใน 
ขุมซน
มีความรักและ 
ความเข้า 
ใจและมีความ 
อบอุ่นทำ 
ให้เด็กเติบโต 
มาเป็นคนด็

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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งบประมาณแลชท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดชอบ

๓ จ้างนักเรียน 
นักศึกษา 
ทำงาน,ใบข่'วง 
ปีดเทอม

-เพ่ือเป็นการสนับสนุน 
นักเรียน/นักศึกษา 
ทำงานในซ่วงปิดภาค 
เรียน
-เพ่ือให้นักเรียน นัก 

ศึกษารู้จักใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์

จ้างนักเรียน 
นักศึกษา 
ทำงานในช่วงปิด 
เทอม

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของนักเรียน 
นักศึกษาใน 
ชุมชน

นักเรียน 
นักศึกษามี 
รายได้ในช่วง 
ปิดเทอม 
และรู้จักใช้ 
เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รวม ๓ โครงการ รวมงบประมาณ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหล่ือมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาขน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แบบ ผ. ๐๒

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๕ แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'วิด

(•(ค) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑ โนนสูงเมือง 
สะอาดขุมขน 
น่าอยู่

๑.เพ่ือให้การกำจัด 
ขยะมูลฝอยและส่ิง 
ปฏิกูลตามถนน 
ตรอก ซอย มีการ 
เข้าจัดทำอย่าง 
รวดเร็ว
๒.เพ่ือให้บ้านเมือง 
มืความสะอาดเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย

-จ้างเหมาบริการตาม 
โครงการโนนสูงเมือง 
สะอาดขุมขนน่าอยู่ 
ดูแลความสะอาด 
ส่ิงแวดล้อมต่างๆตาม 
ถนนสายหลัก สายรอง 
ในเขตเทศบาล ท้ัง๑๓ 
ขุมขน จำนวน ๑๘ คน

๑,๗๗๑,๒๐๐ ๑,๗๗๑,๒๐๐ ๑1๗๗๑,๒๐๐ ๑,๗๗๑,๒๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ขยะในเทศบาล 
ลดลง

สามารถกำจัด 
ขยะและส่ิง 
ปฏิกูลท่ีมื 
จำนวนมากใน 
แต่ละวันได้ 
รวดเร็ว

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

๒ จ้างเหมา 
บริการ 
พนักงาน 
ประจำรถเก็บ 
ขยะมูลฝอย

เพ่ือให้การกำจัด 
ขยะมูลฝอยและส่ิง 
ปฏิกูล ท่ีมืจำนวน 
มากในแต่ละวันได้ 
รวดเร็วและเป็น 
การส่งเสริมให้ 
ประขาขนมืรายได้ 
เพ่ิมข้ึน

-จ้างเหมาบริการใน 
ท้องถ่ินพนักงาน 
ประจำรถขยะมูลฝอย 
เพ่ือปฏิบัติงานเก็บขยะ 
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ตามอาคาร บ้านเรือน 
สถานท่ีราขการต่าง  ๆ
ถนนสายหลักสายรอง 
ในเขตเทศบาล ท้ัง ๑๓ 
ขุมขน จำนวน ๑๓ คน

๑,๐๘๒,๐๐๐ ๑1๐๘๒,๐๐๐ ๑1๐๘๒,๐๐๐ ๑,๐๘๒,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ขยะในเทศบาล 
ลดลง

สามารถกำจัด 
ขยะและส่ิง 
ปฏิกูลท่ีมื 
จำนวนมากใน 
แต่ละวันได้ 
รวดเร็วและ 
เป็นการ 
ส่งเสริมให้ 
ประขาซนมื 
รายได้เพ่ิมข้ึน

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

103



งบประมาณและทีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานที
ท ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (เ^ !) ผลทีคาดว่าจะ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ไต้รับ
๓ จ้างเหมา เพ่ือจ้างเหมา จ้างเหมาคนงานรักษา - ๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๑๐๐96 บ่อ บ่อบำบัดน้ํา กอง

บริการดูแลบ่อ บริการคนงาน ความสะอาด บำรุง บำบัดน้ําเสีย เสียไต้รับการ สาธารณสุข
บ่าบดน้ําเสีย รักษาความสะอาด สวน ต้นไม้ บันทึก สะอาดเป็น ดูแลทำความ ๆ

บำรุงสวน ต้นไม้ ข้อมูลน้ําเสีย จ้านวน ระเบียบ สะอาด
บันทึกข้อมูลน้ําเสีย ๑ คน เรียบร้อย

๔ จ้างเหมา เพ่ือจ้างเหมา จ้างเหมาคนงานดูแล - ๙๘1๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๑๐๐96 สถานที สถานท่ีผิงกลบ กอง
บริการดูแลทำ บริการดูแลทำ ทำความสะอาด ผิงกลบขยะ ขยะไต้รับการ สาธารณสุ
ความสะอาด ความสะอาด สถานที่ผิงกลบขยะมูล สะอาดเป็น ดูแลทำความ ขฯ
สถานท ีผิ่งกลบ สถานท ีผิ่งกลบขยะ ฝอย จำนวน ๑ คน ระเบียบ สะอาด
ขยะมูลฝอย มูลฝอยของ เรียบร้อย

เทศบาลตำบลโนน 

^ - - .  . ~
๕ จ้างเหมา -เพ่ือให้สถาน -จ้างเหมา - ๑๑๑,๓๓๙ ๑๑๑,๓๓๙ ๑๑๑,๓๓๙ ๑๑๑,๓๓๙ ร้อยละ ๑๐๐ของ อาคาร สำนักปลัด

บริการงานทำ ทีราขการ อาคาร บุคคลภายนอกทำ การดูแลรักษา สำนักงาน งานป๋องกัน

ความสะอาด ป๋องกันและ ความสะอาดภายใน ความสะอาด สถานีดับเพลิง ๆ

อาคาร บรรเทาสาธารณ อาคาร สำนักงาน ฝ่าย สำนักงาน (ฝ่ายป๋องกัน
สำนักงาน ภัย มีความสะอาด ป๋องกันและรักษา และรักษา
สถานีดับเพลิง เรียบร้อย ความสงบ ความสงบ) มี
(ฝ่ายนีองกัน การดูแลรักษา
และรักษา ความสะอาด
ความสงบ) ทุกวับ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด

(เ3*|) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๖ จ้างเหมาบริการ 
งานทำความ 
สะอาดอาคารกอง 
วิชาการและ 
แผนงาน และ 
บริเวณโดยรอบท่ี 
เป็นส่วนประกอบ 
อาคาร

เพ่ือจ้างเหมา 
บริการงานทำ 
ความสะอาด 
อาคารกองวิชาการ 
และแผนงาน และ 
บริเวณโดยรอบท่ี 
เป็นส่วนประกอบ 
อาคาร

จ้างเหมาบริการ 
งานทำความ 
สะอาดอาคารกอง 
วิชาการและ 
แผนงาน และ 
บริเวณโดยรอบท่ี 
เป็นส่วนประกอบ 
อาคาร จำนวน ๑ 
คน

๑๑๑,๓๓๔ ๑๑๑,๓๓๔ ๑๑๑,๓๓๔ ๑๑๑,๓๓๔ ร้อยละ ๘๐ ของ 
อาคารกอง 
วิชาการและ 
แผนงานได้รับ 
การดูแลทำความ 
สะอาด

อาคารกอง 
วิชาการและ 
แผนงานได้รับ 
การดูแลทำ 
ความสะอาด

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

๗ จ้างเหมาบริการทำ 

ความสะอาดศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กใน 

สังกัดเทศบาล 

ตำบลโนนสูง

๑ .เพ่ือจ้างเหมา 

บุคลากรในการทำ 

ความสะอาดศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กใน 

สังกัดเทศบาล 

๑1๒1๓

จ้างเหมาบุคลากร 

ในการทำความ 

สะอาดศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

ดังน้ี

๑. ศพด.เทศบาล 

๑ จำนวน ๑ คน 

๒. ศพด. เทศบาล 

๒ จำนวน ๑ คน 

๓. ศพด. เทศบาล 

๓ จำนวน ๑ คน

๔๐๗,๘๔๔ ๔๐๗,๘๔๔ ๔๐๗,๘๔๔ ๔๐๗,๘๔๔ ร้อยละ ๘๐ ชอง 

เด็กนักเรียนมี 

ความพึงพอใจ

อาคาร สถานท่ี 

ห้องเรียนได้รับ 

การดูแลรักษา 

ความสะอาด

กอง

การสืกษา

รวม ๗ โครงการ รวมงบประมาณ ๓,๖๘๐,๔๒๒ ๓ ,๖๘๐,๔๒๒ ๓,๖๘๐,๔๒๒ ๓,๖๘๐,๔๒๒
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บัญซีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหล่ือมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาซน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๖ แผนงาน ประสานการปฎิบํติ เพ่ือปองกัน ปราบปราม และแก้ไขปีญหาการเสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติด

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'รัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

00*1) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๑ รณรงค์ปองกัน 
การแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด

เพ่ือปองกันและ 
แก้ไขปิญหายาเสพ 
ติดไนเขตเทศบาล 
ท้ัง ๑๓ ขุมซน

ประซาขนในเขต 
เทศบาล ท้ัง ๑๓ 
ขุมขน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประซาขนใน 
ขุมซน

สามารถ 
ควบคุมปีญหา 
การแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด 
ในขุมซนท้ัง 
๑๓ ขุมซนได้

กอง
สวัสดิการ

สังคม
(งานพัฒนา 

ขุมขน)

๒ โครงการ 
ปองกันและ 
แก้ปีญหา 
ยาเสพติด

-เพ่ือปองกันและ 
แก้ไขปิญหายาเสพ 
ติดในขุมขน 
•เพ่ือให้เด็ก 
เยาวซนและ 
ประขาขนเข้าถึง 
พิษภัยยาเสพติด 
•เพ่ือบำบัด/ฝืก 

อาชีพให้ผู้ท่ีติดยา 
เสพติด

ประขาซนในเขต 
เทศบาลท้ัง ๑๓ ขุมขน

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประขาขน 
ในขุมขน

ผู้ติดยาเสพติด 
ผ่านการ 
บำบัดพ่ืนฟู 
และอบรม 
อาชีพ

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม ๒ โครงการ รวมงบประมาณ - ๙๕,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหล่ือมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประขาขน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๗ แผนงาน ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างคุณประโยขน์ต่อสังคม สร้างข่ือเสียงให้แก่ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง และจังหวัดนครราขสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑ แม่ตัวอย่าง ๑.เพ่ือให้ 
ประซาซน (แม่) 
ปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างท่ีดี 
๒.เพ่ือเซิดซูความ 
ดี ผู้ท่ี'โต้'รับ 
คัดเลือกให้เป็นแม่ 
ตัวอย่าง

แม่ตัวอย่างเป็น 
แบบอย่างที่ดีต่อบุตร 
ธิดา ตลอดจน 
ประซาซนในซุมซน

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนแม่ 
ตัวอย่างท่ีได้รับ 
คัดเลือก

ประซาซนท้ัง 
๑๓ ซุมซน 
ร่วมกันเซิดซูผู้ 
ท่ีได้รับ 
คัดเลือกให้ 
เป็น “ แม่ 
ตัวอย่าง”

กอง
สวัสดิการ

สังคม
(งานพัฒนา 

ซุมซน)

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
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บัญซีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาซน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสาธารณสุข 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๒ แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประซาขนในระดับตำบล และซุมขนทีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประขาขนได้รับการบริการท่ีดี ท่ัวถึงและทันเหตุการณ์โดย 

ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์การท่ีเก่ียวข้อง

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ ระบบ
หลักประกัน 
สุขภาพ

เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
สุขภาพร่างกายและ 
จิตใจในทุก  ๆกลุ่ม 
เข่น กลุ่มแม่และเด็ก 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ 
พิการ เป็นต้น

กองทุนหลักประกัน 
สังคมสุขภาพ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประซาขนไต้รับ 
การประกันสุภาพ

ประขาซบในเขต 
เทศบาลมีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีข้ีนท้ัง 
สุขภาพร่างกาย 
และจิตใจ

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

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

แบบ ผ. ๐๒
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาซน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสาธารณสุข 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๓ แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและอนามัยของประขาขนในขุมขนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายป้องกันโรค การใข้ยาอย่างถูกต้องและการ 

เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ึนตอนและวิธีการทางการแพทย์

แบบ ผ. ๐๒

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี'รัด 

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ คัดกรองโรคร้าย 
ใสใจสุขภาพ

เพ่ือคัดกรองกลุ่ม 
เส่ียงโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิต 
สูง

ขุมซนท้ัง ๑๓ ขุมขน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประซาขนได้รับ 
การคัดกรอง

คัดกรองกลุ่มเส่ียง 
โรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูง 
และดูแลสุขภาพ 
อย่างถูกต้อง

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

๒ สุขภาพใน 
โรงเรียน

เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
ครู บุคลากรใน 
โรงเรียนสร้างทักษะ 
ในการดูแลรักษา 
สุขภาพอนามัยให้ 
เกิดนิสัย

เด็กนักเรียน ครู 
บุคลากรในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กนักเรียน ครู 
บุคลากรใส่ใจใน 
การดูสุขภาพ

เด็กนักเรียน ครู 
บุคลากร ใน 
โรงเรียนสร้าง 
ทักษะในการดูแล 
รักษาสุขภาพ 
อนามัยให้เกิดนิสัย

สาธารณสุข 
ๆ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เฟ้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๓ ให้ความรู้ฟ้องกัน 
และช่วยเหลือ 
เด็กจมน้ํา

เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
ทักษะความรู้ในการ 
ฟ้องกันการจมน้ํา

อบรมเด็กนักเรียน ครู 
บุคลากร ในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กและ 
โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาล

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กนักเรียน มี 
ความรู้ในการ 
ฟ้องกันคนจมน้ํา

๑.เด็กนักเรียน 
ทักษะความรู้ใน 
การฟ้องกันการ 
จมน้ํา
๒.สามารถนำ 
ความรู้ถ่ายทอดสู้ 
ครอบครัวและ 
ขุมซนได้

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

๔ อบรมกลุ่มเส่ียง เพ่ือประซาซนมี 
ความรู้ในเร่ืองการ 
ฟ้องกันโรคต่าง ๆ

อบรมประซาซนในเซต 
เทศบาล

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประซาซนมี 
ความรู้ในการ 
เส่ียงต่อโรค

ประซาขนมีความรู้ 
ในเร่ือง
การฟ้องกันโรค 
ต่างๆ

สาธารณสุข 
ๆ

๔ เฝืาระวังและ 
ฟ้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า

เพ่ือให้ประซาซนมี 
ความรู้เก่ียวกับการ 
เฝืาระวังและฟ้องกัน 
โรคพิษสุขบ้า

อบรมให้ความรู้แก่ 
ประซาซนในเขต 
เทศบาล

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประซาซนมี 
ความรู้

สามารถนำความรู้ 
ไปถ่ายทอดสู่คนใน 
ครอบครัวและ 
ขุมขนและฟ้องกัน 
โรคได้

สาธารณสุข 
ฯ

๖ ฟ้องกันและ 
ควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก

เพ่ือให้ประซาซนมี 
ความรู้เก่ียวกับการ 
เฝ็าระวังและฟ้องกัน 
โรคไซ้เลือดออก

อบรมให้ความรู้แก่ 
ประซาซนในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประซาซนมี 
ความรู้

สามารถนำความรู้ 
ไปถ่ายทอดสู่คนใน 
ครอบครัวและ 
ขุมซนและฟ้องกัน 
โรคได้

สาธารณสุข 
ๆ
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งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี'วิด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เฟ้าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(เพ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

๗ ฟ้องกันและ 
ควบคุมโรค 
ไข้หวัดนก

เพ่ือให้ประขาขนมี 
ความรู้เก่ียวกับการ 
เฝืาระวังและฟ้องกัน 
โรคไข้หวัดนก

อบรมให้ความรู้แก่ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาซนมี 
ความรู้

สามารถนำความรู้ 
ไปถ่ายทอดสู่คนใน 
ครอบครัวและ 
ขุมขนและฟ้องกัน 
โรคได้

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

๘ ส่งเสริมสุขภาพ 
ชีวิตผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี 
ความร้ในเร่ืองการ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ร่างกายและจิตใจ

อบรมผู้สูงอายุ ๖๐ ปี 
ข้ึนไปในเขตเทศบาล

๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ผู้สูงอายุมีความรู้ 
ในการส่งเสริม 
สุขภาพ

ผู้สูงอายุมีความรู้ 
ในเร่ืองการส่งเสริม 
สุขภาพร่างกาน 
และจิตใจ

สาธารณสุข 
ฯ

๙ ส่งเสริมการออก 
กำลังกายเพ่ือ 
สุขภาพ

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประขาขนได้ 
ตระหนักถึง 
ประโยขนัการออก 
กำลังกาย 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประขาขนมีสุขภาพ 
พลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

จัดให้มีการออกกำลัง 
กายเต้นแอโรบิคโดย 
การจ้างเหมาผู้นัาออก 
กำลังกาย

๘๖,๙๐๐ ๘๖,๔๐๐ ๘๖,๔๐๐ ๘๖,๔๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาขนมี 
สุขภาพดีข้ึน

ประซาขนมี 
สุขภาพพลานามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคต่างๆ

สาธารณสุข 
ๆ

๑๐ อบรมเชีง 
ปฏิบัติการจิต 
อาสาในขุมขน

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
การมีจิตสำนึกรักต่อ 
สังคมขุมขนโดยการ 
มีจิตอาสา

จัดอบรมให้ความรู้จิต 
อาสา

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ คนในขุมฃนมีจิต 
อาสา ร้อยละ ๘๐

คนในขุมขนมีจิต 
อาสาข่วยเหลือ 
สังคมขุมขน 
เล็กน้อย โดยไม่ 
หวังผลตอบแทน

กอง
สาธารณสุข

111



ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๑ กำจัดยุงลาย 
ป้องกันภัยโรค 
ไข้เลือดออก

เพ่ือกำจัดยุงลาย 
ป้องกันภัยโรค 
ไข้เลือดออกในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

พ่นหมอกควัน ๒ คร้ัง 
และในภาวะเกิดโรค 
ระบาดในขุมซนท้ัง 
๑๓ ขุมขน วัด 
โรงเรียน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ป้องกันภัยโรค 
ไข้เลือดออกร้อย 
ละ ๘๐

สามารถกำจัด 
ยุงลายและป้องกัน 
ภัยโรคไข้เลือดออก 
ในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กองทุน 
สปสข.

๑๒ ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม 
สุขภาพกลุ่มเล่ียง 
สูง เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง

เพ่ือให้ประขาซนได้ 
ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมในการใข้ 
ซีวิตประจำวันท่ีเล่ียง 
ต่อโรค เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง

จัดอบรมให้ความรู้ 
ประซาซนกลุ่มเล่ียง 
และผู้ป่วยรายใหม่ 
เบาหวาน ความดัน

๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ประซาซนไต้ 
ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมในการ 
ใข้ซีวิตประจำวัน 
ร้อยละ ๘๐

ประซาขนไต้ 
ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมในการ 
ใข้ซีวิตประจำวัน 
เล่ียงต่อโรค 
เบาหวาน ความดัน 
โลหิตสูง

กองทุน 
สปสข.

๑๓ พัฒนาศักยภาพ 
นักจัดการ 
สุขภาพขุมซน

เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และ 
ศักยภาพของนัก 
จัดการสุขภาพขุมขน

จัดอบรมให้ความรู้แก่ 
อสม.

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ อสม.ไต้รับความรู้ 
ร้อยละ๘๐

อสม. ได้พัฒนา 
ความรู้ 
ความสามารถ 
พัฒนาตนเองได้

กอง
สาธารณสุข

๑๔ ค่ายทักษะ 
ต่อต้านยาเสพติด

๑. เพ่ือให้เยาวขนไต้ 
ทราบถึงอันตราย 
ของยาเสพติด 
๒.เพ่ือเป้นการเตรียม 
ตัวป้องกันยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้ 
เยาวซนในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ เยาวซนไต้ทราบ 
ถึงอันตรายของ 
ยาเสพติดร้อยละ 
๘๐

เยาวขนไต้ทราบถึง 
อันตรายของยา 
เสพติด

กอง
สาธารณสุข
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาหมาย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โด้รับ

๑๕ การบริหาร เพ่ือบริหารจัดการ จัดประขุม - ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ คณะกรรมการ คณะทำงานฯ ได้ กอง

จัดการกองทุน กองทุนในการ คณะกรรมการ กองทุน มีการรายงานผล สาธารณสุข

และการพัฒนา ประขุมของ กองทุนคณะทำงานฯ คณะทำงานฯ การปฏิบัติงานใน (ขอรับเงิน

ศักยภาพบริหาร คณะกรรมการ จำนวน ๔ คร้ัง/ปี ร้อยละ ๘๐ การบริหาร อุดนุนจาก

จัดการ กองทุน คณะ และจัดอบรมให้ กองทุน สปสข. สปสช.)

ทำงานฯ ความรู้ ต่อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กองทุนคณะทำงานฯ กองทุน
จำนวน ๑ คร้ัง/ปี

๑๖ พัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาความรู้ จัดอบรมให้ความรู้ - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ คณะกรรมการ คณะกรรมการ กอง

คณะทำงาน ความสามารถ และ แก่คณะกรรมการ กองทุน กองทุน สาธารณสุข

คณะกรรมการ ศักยภาพของ กองทุนคณะทำงานฯ คณะทำงานฯ คณะทำงานฯ ได้
กองทุน คณะกรรมการ จำนวน ๑ คร้ัง/ปี ได้รับความรู้ เพ่ือพัฒนา
หลักประกัน กองทุน คณะ ร้อยละ ๘๐ ความรู้
สุขภาพเทศบาล ทำงานฯ ความสามารถใน
ตำบลโนนสูง การบริหาร

กองทุน สปสข.

รวม ๑๖ โครงการ รวมงบประมาณ - ๒,๒๒๐,๔๐๐ ๒,๔๒๐,๔๐๐ ๒,๔๒๐,๐๐๐ ๒,๔๒๐,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

บัญซีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ. 0๒

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๗. การพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๖.๑ แผนงาน พัฒนา พื่นฟและล่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของขุมขนท้องถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ์สืบลาน และเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ีวัด

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ จัดงานประเพณี 
แห่เทียน 
เข้าพรรษา

๑. เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณีอันดีงามของ 
ท้องถ่ินไว้๒. เพ่ือส่งเสริม 
ให้ประซาซนได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความเป็น 
ซาติไทย

ขุมซนท้ัง ๑๓ 
ขุมขน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ซอง 
ประซาซน 
ตระหนักถึง 
คุณค่าซอง 
ประเพณีซองไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม, ได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความ 
เป็นซาติไทย

กอง
การศึกษา

๒ จัดงานประเพณี 
ลอยกระทง

๑. เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณีอันดีงามของ 
ท้องถ่ินไว้๒. เพ่ือส่งเสริม 
ให้ประซาซนได้รักษา 
เอกลักษณ์โนความเป็น 
ซาติไทย

ขุมซนท้ัง ๑๓ 
ขุมซน

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ซอง 
ประซาซน 
ตระหนักถึง 
คุณค่าของ 
ประเพณีซองไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม, ได้รักษา 
เอกลักษณ์โนความ 
เป็นซาติไทย

กอง
การศึกษา

๓ จัดงานประเพณี 
สงกรานตํ

๑. เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณีอันดีงามของ 
ท้องถ่ินไว้๒. เพ่ือส่งเสริม 
ให้ประซาซนได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความเป็น 
ซาติไทย

ขุมซนท้ัง ๑๓ 
ขุมซน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ซอง 
ประซาซน 
ตระหนักถึง 
คุณค่าซอง 
ประเพณีซองไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม, ได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความ 
เป็นขาติไทย

กอง
การศึกษา
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งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี'รัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดชอบ

๔ จัดงานวับฃ้ึนปี 
ใหม่

๑. เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์ประเพณีอัน 
ดีงามของท้องถ่ิน 
ไว้๒. เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประซาซนได้รักษา 
เอกลักษณีในความ 
เป็นซาติไทย

ขุมซนท้ัง ๑๓ 
ขุมซน

๑๐๐1๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประซาซน 
ตระหนักถึง 
คุณค่าซอง 
ประเพณีของ 
ไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม, ได้ 
รักษาเอกลักษณ์ 
ในความเป็นซาติ 
ไทย

กอง
การศึกษา

๕ กิจกรรมรณรงค์ 
หยุดเหล้า 
เข้าพรรษา

เพ่ือเป็นการรณรงค์ 
ให้เด็ก เยาวซน 
ประซาซนได้หยุด 
เหล้า'ไนซ่วง 
เข้าพรรษา

ประซาซนในเขต 
เทศบาลตำบลโนน 
สูง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ซอง 
ประขาซนมี 
จิตสำนึกอันดี 
งามทาง
พระพุทธศาสนา

เยาวซน 
ประขาซนได้ลด 
ละ เลิก อบายมุข

กอง
การศึกษา

รวม ๕ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๗. การพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม

บัญซีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕:)

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ. ๐๒

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๖.๒ แผนงาน พัฒนา ท้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่รวมท้ังกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวและส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายใด้จาก 

การท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน โดยร่วมมือกับหน่วยงานและส่วนราขการตลอดจนองค์กรภาคเอกขนที่เก่ียวข้อง

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ ประซาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเท่ียว 
ในเขตเทศบาล

เพ่ือประขาสัมพันธ์ 
ให้ประซาขนและ 
นักท่องเท่ียวได้ทราบ 
ถึงแหล่งท่องเท่ียวใน 
เขตเทศบาลตำบล 
โนนสูง

นักท่องเท่ียวในและ 
นอกเขตเทศบาล

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวน 
นักท่องเท่ียว

ประขาขนและ 
นักท่องเท่ียวได้ 
ทราบถึงแหล่ง 
ท่องเท่ียวในเขต 
เทศบาลตำบลโนน 
สูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๗. การพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.๔ แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาขุมซนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ระดับขุมขนจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวขน นักเรียน นักสืกษาเกิดความสนใจและ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ. ๐๒

มืแรงจงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับซาติและนานาขาติ

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(*ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ แข่งกีฬาเยาวซน 
และประขาขน

๑. เพ่ืออนุรักษ์ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดี 
งาม
๒. เพ่ือส่งเสริมการเล่น 
กีฬา

จัดงานประเพณี 
ท้องถ่ินประจำทุกปี 
มีการแข่งขันกีฬา 
หลากหลาย 
ประเภท เข่น 
ฟุตบอล เซปีก 
ตะกร้อ เปตอง 
เป็นต้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาขนอยาก 
เล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน

เยาวขนไม่ยุ่ง 
เก่ียวกับยาเสพติด 
หันมาเล่นกีฬา ทำ 
ให้สุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

๒ แข่งขันกีฬา 
ขุมขนสัมพันธ์

๑. เพ่ือเข่ือมความ 
สามัคคีระหว่างขุมขน 
ด้วยกีฬา
๒. เพ่ือให้ประซาขนมี 
น้ําใจเป็นนักกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬา 
ในเขตเทศบาลท้ัง 
๑๓ ขุมซน

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประซาขนได้เล่น 
กีฬา

ประซาขนในขุมซน 
ได้ใข้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยขน์ด้วย 
การออกกำลังกาย 
และห่างไกลยาเสพ 
ติด

กอง
การศึกษา
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ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(^1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ แข่งขันกีฬา 
นักเรียนองค์กร 
ปกครองส่วน 
ท้องถ่ินแห่ง 
ประเทศไทย 
รอบคัดเลือก 
ระดับภาค 
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ และ 
ชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

๑. เพ่ือยกระดับ 
มาตรฐานกีฬาของตำบล 
โนนสูง
๒. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี 
น้ําใจเป็นนักกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติดและใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขต 
เทศบาลตำบลโนน 
สูง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประชาซนอยาก 
เล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน

ความมุ่งม่ัน ความ 
สามัคคี ความเป็น 
เลิศในด้านกีฬา 
และยกระดับ 
มาตรฐานกีฬาของ 
ตำบลโนนสูง

กอง
การศึกษา

๔ แข่งขันกีฬากลุ่ม 
โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

๑. เพ่ือเช่ือมความ 
สามัคคีระหว่างโรงเรียน 
ด้วยกีฬา
๒. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี 
น้ําใจเป็นนักกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติดและใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนน 
สูง ปีละ ๑ คร้ัง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
นักเรียนท่ีเช้าร่วม 
โครงการ

เด็กนักเรียนมีน้ําใจ 
เป็นนักกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด 
และใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์

กอง
การศึกษา

๕ จัดกิจกรรมค่าย 
พัฒนาเด็กและ 
เยาวชน

๑. เพ่ือสร้างภาวะผู้นำ 
ให้แก่เด็ก เยาวชน 
๒. เพ่ือให้เยาวชนเกิด 
การเรียนรู้ด้วย 
กระบวนการกลุ่ม

เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนในเขต 
เทศบาลประมาณ 
๑๐๐ คน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ชอง 
นักเรียนเด็ก 
เยาวชน ท่ีเช้า 
ร่วมโครงการ

เกิดภาวะผู้นำ, 
ความสามัคคีในหมู่ 
คณะ

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป็าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ีวัด

(*ค) ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑ 

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๖ จัดกิจกรรมเน่ือง 
ในวันเยาวซน

เพ่ือให้ความสำคัญแก่ 
เด็ก และเยาวขน มี 
จิตสำนึกในการพัฒนา 
ตนเองและร่วมกิจกรรม 
ท่ีเปีนประโยซน์ต่อสังคม 
และชุมซน

เด็ก เยาวซนใน 
สังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ปีละ 
๑ คร้ัง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กและเยาวขนท่ี 
เข้าร่วมโครงการ

เด็ก และเยาวขน 
มีจิตสำนึกในการ 
พัฒนาตนเองและ 
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น 
ประโยซน์ต่อสังคม 
และชุมซน

กอง
การศึกษา

๗ จัดกิจกรรม 
นันทนาการเพ่ือ 
เด็ก เยาวซน 
และประซาซน

เพ่ือให้ความสำคัญแก่ 
เด็ก เยาวฃนและ 
ประซาซน มีจิตสำนึกใน 
การพัฒนาตนเองและ 
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น 
ประโยซน่ต่อสังคมและ 
ชุมซน

เด็ก เยาวซนและ 
ประซาซน ในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนน 
สูง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กและเยาวซนท่ี 
เข้าร่วมโครงการ

เด็ก และเยาวซน 
มีจิตสำนึกในการ 
พัฒนาตนเองและ 
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น 
ประโยซน์ต่อสังคม 
และชุมซน

กอง
การศึกษา

๘ แข่งขันกีฬาสี 
ภายในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียน 
เทศบาล ๑,๒,๓

๑. เพ่ือจัดแข่งขันกีฬาสี 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กและโรงเรียนใน 
สังกัด
๒. เพ่ือเสรีมสร้าง 
สุขภาพอนามัยท่ีดีฃอง 
นักเรียน

เซิงปริมาณ 
ปีละ ๑ คร้ัง 
เซิงคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขภาพ 
อนามัย

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กนักเรียนมี 
สุขภาพอนามัยท่ี 
ดี ห่างไกลยาเสพ 
ติด

เด็กไต้รับการ 
พัฒนาอย่างถูกต้อง 
และท่ัวถึง 
เหมาะสมต้าน 
ร่างกายและจิตใจท่ี 
ดีห่างไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา

๙ จัดงานวันเด็ก 
แห่งซาติ

เพ่ือให้ความสำคัญแก่ 
เด็ก ซ่ึงจะเป็นกำลังหลัก 
ในการพัฒนา 
ประเทศขาติต่อไปร่วม 
กิจกรรมท่ีเป็นประโยขนั 
ต่อสังคมและชุมซน

เด็ก ๆ ในเขต 
เทศบาลทุกคน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กท่ีเข้าร่วม 
โครงการ

เด็กมีรู้สึกถึง 
ความสำคัญของ 
ตนเอง

กอง
การศึกษา

รวม ๙ โครงการ รวมงบประมาณ ๖๙๕,๐๐๐ ๖๙๕,๐๐๐ ๖๙๕,๐๐๐ ๖๙๕,๐๐๐
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เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗.๒ แผนงาน ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในการปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บัญซีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เฟ้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการสาธิตให้ 
ความรู้ด้านการ 
ฟ้องกันและระงับ 
อัคคีภัยใน 
สถานศึกษา 
ภายในเขต 
เทศบาล

-เพ่ือให้ความรู้แก่ 
นักเรียนด้านการ 
ฟ้องกันและระงับ 
อัคคีภัยในสถานศึกษา 
ภายในเขตเทศบาล

•แกอบรมให้ความรู้ 
ด้านการฟ้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย ให้แก่ 
นักเรียน ๖ โรงเรียน 
สถานศึกษาในเขต 
เทศบาล

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก 
นักเรียน 
สามารถ 
ฟ้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย

•นักเรียนมี 
ความรู้ความ 
เข้าใจด้านการ 
ฟ้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 
และสามารถ 
ระงับเหตุท่ี 
เกิดข้ึนใน 
เบ้ืองต้น

สำนักปลัดฯ 
งานฟ้องกัน 

ฯ

๒ โครงการ 
แกอบรมและ 
แกซ้อมแผนผจญ 
เพลิงให้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีและ 
พนักงานจ้าง 
งานฟ้องกันฯ

•เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ 
พนักงานจ้างงาน 
ฟ้องกัน  ๆมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีความ 
ชำนาญ ในการผจญ 
เพลิง

•เจ้าหน้าและ 
พนักงานจ้าง งาน 
ฟ้องกันฯ ทุกคน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเจ้าหน้าท่ีฯ 
มีทักษะความ 
ชำนาญในการ 
ระงับอัคคีภัย

•เจ้าหน้าท่ีและ 
พนักงานจ้าง 
งานฟ้องกันฯ มี 
ความรูความ 
เข้าใจในการ 
ปฏิบัติงานมาก 
ย่ิงข้ึน

สำนักปลัดฯ 
งานฟ้องกัน 

ๆ

แบบ ผ. ๐๒
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งบประมาณแล ะท่ีมา ตัวช้ี'รัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(ผ3เ) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดซอบ

๓ โครงการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน ในช่วง 
เทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์

-เพ่ือเ,ปีนการ 
เตรียมการป๋องกัน 
อุบัติภัยและสาธารณ 
ภัยในช่วงเทศกาลปี 
ใหม่ และเทศกาล 
สงกรานต์ เป็นไปด้วย 
ความปลอดภัย 
เรียบร้อยและมี 
ประสิทธิภาพ 
-เพ่ือเป็นการบริการ 
ประซาซนภายในเขต 
เทศบาลและประขาซน 
ท่ีเดินทางสัญจรผ่าน 
เทศบาลตำบลโนนสูง 
ให้ได้รับความปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว

-ประซาขนภายใน 
เขตเทศบาล และ 
ประซาซนท่ีเดิน 
ทางผ่านเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัย

๑00,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของประซาซน 
มีความพึง 
พอใจในความ 
สะดวก 
ปลอดภัยใน 
ระหว่างการ 
เดินทางในช่วง 
เทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์

-อุบัติเหตุทาง 
ถนนในช่วง 
เทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ 
ลดลง
-ประซาซน 
ได้รับบริการท่ี 
สะดวก รวดเร็ว 
-ป,ระ'ซา'ขนมี 
ความอุ่นใจ 
ปลอดภัย ใน 
ซีวิตและ 
ทรัพย์สิน มาก 
ย่ิงข้ึน

สำนักปลัดฯ 
งานป้องกันๆ

รวม ๓ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
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เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ท่ีเป็นมืตรกับส่ิงแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๗.๔ แผนงาน สนับสนุนการผีเกอบรมจัดต้ังและอบรมท้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและ 

การจราจรในขุมขนหมู่บ้าน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แบบ ผ. ๐๒

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด

(*ค ) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดซอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการ 
ผีเกอบรม 
อาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน อปพร. 
หรืออบรม 
ทบทวน

-ผีเกอบรมให้ความรู้แก่ 
สมาขิก อปพร. ในด้าน 
การป้องกันภัยฝ่ายพล 
เรือน เพ่ือสร้างความ 
สามัคคีในหมู่คณะ 
หรืออบรมทบทวน

-ผีเกอบรมให้ความรู้ 
ด้านการป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนแก่ 
สมาขิก อปพร. และ 
อบรมทบทวน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน 
(อปพร.)
มีความรู้ความ 
ชำนาญ

-สมาขิก 
อปพร. ได้รับ 
ความรู้ในด้าน 
การป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 
สามารถ 
ช่วยเหลือ 
ตนเองและผู้อ่ืน 
ได้ในเบ้ืองด้น 
เม่ือเกิดเหตุ 
สาธารณภัยข้ึน

สำนักปลัดฯ 
งานป้องกัน 

ฯ

รวม ๑ โครงการ - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
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เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
๘.๑. แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการพัฒนาVเนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

บัญซีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป่าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี'รัด 

(*?1) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ อบรมสร้าง 
จิตสำนึกในการ 
อนุรักษ์ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมใน 
พ้ืนท่ีและการจัดการ 
ขยะมูลฝอยในชุมชน 
ได้อย่างถูกต้อง

ชุมซม ๑๓ ชุมชน 
โรงเรียน
หน่วยงานต่าง ใๆน 
เขตเทศบาล

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม

ในประซาชนมี 
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 
ในพ้ืนท่ีและ 
จัดการขยะมูล 
ฝอยในชุมชนได้ 
อย่างถูกวิธี

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

๒ เฝืาระวังคุณภาพ 
บ้ําลำเขียง'โกร

เพ่ือตรวจสอบและเฝืา 
ระวังคุณภาพน้ําลำ 
เชียงไกร

ส่งตัวอย่างน้ํา 
ทดสอบคุณภาพน้ํา

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ คุณภาพของ 
น้ํา

น้ําในสำเชียงไกร 
มีคุณภาพไต้ 
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข 

ฯ
๓ ปลูกป่ารักษ์เลก 

เพ่ือตัวเรา
เพ่ือรณรงค์สร้าง 
จิตสำนึกให้เด็กเห็น 
ความสำคัญของการ 
อนุรักษ์ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนท่ีสี 
เชียว ลดภาวะโลกร้อน

ปลูกต้นไม้เพ่ิม 
พ้ืนท่ีสีเขียว

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของพ้ืนท่ี 
ตำบลโนนสูง 
มีต้นไม้ 
เพ่ิมข้ึน

๑ .พ้ืนท่ีตำบล 
โนนสูงมีต้นไม้ 
เพ่ิมข้ึน
๒.เด็กไต้รับการ 
ปลูกจิตสำนึกใน 
การอนุรักษ์ 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

รวม ๓ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑๑๖,0๐0 ๑๑๖,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ. 0๒

๘ ๒. แผนงาน ส่งเสริม สนับลนุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการรณรงค์ลร้างจิตสำนึก เพ่ือป๋องกันและแก้ไขป๋ญหามลพิษและป๋ญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน เซ่น การกำจัดน้ําเสีย ลารเคมีต่าง ๆ
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'ริด หน่วยงานท่ี

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(*ศ) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๑ อบรมให้ความรู้ 
ในการพัฒนางาน 
สำหรับ
คณะกรรมการ 
เครือข่าย 
อาสาสมัคร 
ท้องถ่ินรักษ์โลก

๑.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
ของคณะกรรมการ 
เครือข่ายอาสาสมัคร 
ท้องถ่ินรักษ์โลก 
๒.เพ่ือพัฒนาระบบงาน 
ของคณะกรรมการ 
เครือข่ายอาสาสมัคร 
ท้องถ่ิน

จัดอบรมให้ความรู้ 
กับคณะกรรม 
เครือข่าย
อาสาสมัครท้องถ่ิน 
รักษ์โลก และ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
จำนวน ๒๕ คน

๑๕,00๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ตำบล'โนนสูงมื 
ทรัพยากรธรรม 
ซาติและ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
สัน

ประซาซนในเขต 
เขตเทศบาล 
ตำบล'โนนสูงมื 
สุขภาพร่างกาย 
และจิตใจท่ีดีข้ีน

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

๒ ส่งเสริมการ 
จัดการน้ําเสีย 
อย่างง่ายใน 
ครัวเรือน

เพ่ือให้ประซาขนมื 
ความรู้ในการแก้โข 
ปีญหาน้ําเสียใน 
ครัวเรือนเบ้ืองต้น

อบรมประซาซนใน 
เขตตำบลโนนสูง 
ประมาณ ๑๐๐ 
คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประซาซน 
ผู้เข้าร่วม

ประซาซนมี 
ความรู้ใบการ 
แก้โฃปิญหาน้ํา 
เสียในครัวเรือน 
เบ้ืองต้น

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

๓ จ้างเหมาทดสอบ 
คุณภาพน้ําบ่อ 
บำบัดน้ําเสีย

เพ่ือประเมินคุณภาพน้ํา 
เสียและการบำบัดน้ําเสีย

จ้างเหมาทดสอบ 
คุณภาพน้ําปอ 
บำบัดน้ําเสีย

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ คุณภาพของน้ํา 
เสีย

นำข้อมูลมา 
ปรับปรุงคุณภาพ 
น้ําเสียและ 
แก้ปึญหาน้ําเสีย

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

รวม ๓ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
๘.๓. แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

0^1) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการ 
พระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข

๑.เพ่ือดำเนินงาน 
ตามแนวทาง 
โครงการ 
พระราชดำริด้าน 
สาธารณสุช 
๒.เพ่ือให้ประชาขน 
มิความรู้ใบการ 
ส่งเสริม{เองกันโรค 
ในชุมชน
๓.เพ่ือให้ประชาขน 
ตระหนักและให้ 
ความสำคัญในการ 
รณรงค์ เร่ือง 
ส่งเสริมป๋องกันโรค 
ในชุมชน

ประชาชนใน 
เขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง 
จำนวน ๑๓ 
ชุมชน ชุมชน 
ละ ๒๐1๐๐๐ 
บาท

๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๑.จำนวน 
ชุมชนท่ีให้ 
ความร่วมมือใน 
การเข้าร่วม 
โครงการ 
๒.ประซาขนท่ี 
เข้าร่วม 
โครงการมี 
ความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับดี -  
ดีมาก

๑.ดำเนินการ 
แนวทาง 
โครงการ 
พระราชดำริ 
ด้านการ 
สาธารณสุข 
๒.ประชาชนใน 
เขตเทศบาล 
โนนสูง มี 
ความรู้ในการ 
ส่งเสริมป๋องกัน 
โรคในชุมชน 
๓.ประชาชนใน 
ชุมชนมีการ 
รณรงค์เร่ือง 
การส่งเสริม 
ป๋องกันโรคใน 
ชุมชน

กอง
สาธารณสุข 

*า

แบบ ผ. ๐๒
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป่าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(เ !̂) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ไต้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒ ส่งเสริมการคัด 
แยกขยะมูลฝอย

เพ่ือให้ประขาซนมี 
ความรู้ในการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยเบ้ืองต้น 
เซ่น ขยะอันตราย 
ขยะสารเคมีเปีนต้น

อบรมนักเรียน 
ประซาซนใน 
เขตตำบลโนน 
สูง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประขาซน 
เข้าร่วม 
โครงการ

ประขาขนมี 
ความรู้ในการ 
คัดแยกขยะมูล 
ฝอยเบ้ืองต้น 
เซ่น ขยะ 
อันตราย ขยะ 
สารเคมีเปีนต้น

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

๓ ชุมซนและ 
โรงเรียนปลอด 
ขยะ

เพ่ือให้ประขาขนมี 
ความรู้ในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยแบบครบ 
วงจรและสร้าง 
เครือข่ายในโรงเรียน 
และชุมขน

ชุมขน ๑๓ 
ชุมขนและ 
โรงเรียน ๖ 
โรงเรียน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประขาขน 
เข้าร่วม 
โครงการ

ประซาขนมี 
ความรู้ในการ 
จัดการขยะมูล 
ฝอยแบบครบ 
วงจรและมี 
เครือข่ายใน 
โรงเรียนและ 
ชุมซน

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

๔ โครงการปลูกป่า 
และหญ้าแฝก 
เฉลิมพระเกียรติ

-เพ่ือป่องกันบริเวณ 
ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิด 
การเคล่ือนตัวของดิน 
-เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประซาขนมีส่วนร่วม 
ในการปลูกหญ้าแฝก 
เพ่ืออนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมขาติ

ประขาขนใน 
เขตเทศบาล 
๑๓ ชุมซน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประขาขน 
ในชุมขน 
ร่วมกันอนุรักษ์ 
ทรัพยากร

-สามารถ 
ป่องกันการ 
พังทลายของ 
หน้าดิน 
-ประซาขนมี 
ส่วนร่วมในการ 
อนุรัก์ธรรม'ซาติ

กอง
สวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี'วัด 

(เ !̂) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕ โครงการคัดแยก 
ขยะรีไซเคิล

๑.เพ่ือสร้างวินัยใน 
การท้ิงขยะให้กับ 
บุคลากรและนักเรียน 
๒.เพ่ือสร้างจิตสำนึก 
ในการจัดการขยะ 
และการรักษา 
ส่ิงแวดล้อม ให้กับ 
บุคลากรและนักเรียน 
๓ . เพ่ือให้นักเรียนเกิด 
ความตระหนักถึง 
ผลเสียท่ีจะก่อเกิด 
มลภาวะต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและ 
สุขอนามัยของมนุษย์ 
หากมีการจัดการขยะ 
อย่างไม่เหมาะสม

บุคลากรและ 
นักเรียนในเขต 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

๕๐,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
คัดแยกขยะรี 
ไซเคิลจำนวน 
๑ คร้ัง/ปี 
ร้อยละ ๘๐

๑ .นักเรียนและเกิด 
แนวคิดท่ีดีต่อการ 
จัดการขยะมูลฝอย 
และเข้าใจคุณค่าของ 
ส่ิงต่าง  ๆ ว่าวัสดุบาง 
ประเภทสามารถ 
นำไปใข้ประโยซน่ได้ 
หลายคร้ังหรือ 
สามารถเปล่ียนเปีน 
เงินได้
๒.การมีส่วนร่วมใน 
การแลกเปล่ียน 
เรียนรู้เก่ียวกับการ 
จัดกิจกรรมการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมฃาติ 
และส่ิงแวดล้อมจาก 
ภูมิปีญญาของ 
บุคลากรและองค์กร 
ในท้องถ่ิน

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

รวม ๕:โครงการ รวมงบประมาณ - ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา -------------
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แบบ ผ-

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๙. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๙.๑ แผนงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปิญหาความเดือดร้อนของประขาขน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง 

ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำรงชีวิตของประขาขน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(เ เ̂) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ ก่อสร้างถนนหิน 
คลุกถนนเทศบาล 
ขอย ๒ ช่วงแยก 
ถนนสาธารณะไป 
บ้านเพราม ขุมซน 
บัว ๒

๑.เพ่ือแก้บ้ญหาผิว 
จราจรฃรุขระ เน่ืองจาก 
ถนนหมดสภาพการไข้ 
งาน
๒.เพ่ือให้ประขาขนมื 
ถนนไนการสัญจรไปมา 
ได้อย่างสะดวกและ 
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ 
เมตร
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 
เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตรหรือ 
มีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๓,๒๐๐ 
ตารางเมตร โดย 
ดำเนินการตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๓๙๕,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ้าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๒ ก่อสร้างถนนหิน 
คลุกถนนเทศบาล 
ขอย ๒ ช่วงแยก 
ถนนสาธารณะบ้าน 
นายคิริ แพทย์กลาง 
ขุมขนศาลตาปู

- เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
แทนถนนเดิมท่ีมืความ 
ขำรุด
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ไข้งานได้ดิ

-ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้างเฉล่ีย ๔ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 
เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ 
ตารางเมตร (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๓๙๕,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ้าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

- ประขาซบได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไป -  มา
- บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและVมา ตัวข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๓ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาลซอย 
๒ ซ่วงแยก 
สาธารณะครูไก่คาร์ 
แคร์ถึงถนนเลียบลำ 
เขียง!กร 
ซุมซนบัว ๒

- เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ไซ้งานได้ดี

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔ 
เมตร ยาว ๒๓๕ 
เมตรหนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๙๔๐.๐๐ ตาราง 
เมตร
พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๕๕๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง

๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
แยกถนนรถไฟอุทิศ 
ตัดกับถนนเกษตร 
ซอย ๓ ชุมซนบัว ๓

- เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ไซ้งานได้ดี

-ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔ 
เมตร ยาว ๑๑๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๔๖๐ ตาราง 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ (ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๓๔๖,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

- ประซาขนได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไป -  มา
- บ้านเมืองมืความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัว'ข้ีวัด 

00*1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเกษตร ซอย ๑ 
ซ่วงสุดซอยถึงเขต 
ทางรถไฟ 
ขุมขนบัว ๓

- เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ใช้งานได้ดี

-ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔ 
เมตร ยาว ๗๙ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มืพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๓๑๖ ตาราง 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตามแบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๒๒๕:,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย 
คิดเป็น 
๑๐๐ 96

๑.ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเกษตร ซอย๑ 
ซ่วงบ้านนายสำราญ 
ขุมขนบัว ๓

- เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ใช้งานได้ดี

-ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕: 
เมตร หนา ๐.๑๕: 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๔๕ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๓๒,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

- ประขาซนได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไป -  มา
- บ้านเมืองมืความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๗ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนประซาอุทิศ 
ซอย ๓ ซ่วงแยกเข้า 
บ่อซยะถึงสุดเขต 
เทศบาล ขุมซน 
ดอนแต้ว- โนนนา- 
โนนสมบูรณ์

- เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเซตเทศบาลให้มืสภาพ 
ใข้งานได้ดี

-ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉล่ีย ๖ 
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕: เมตร หรือ 
มีพ้ีนท่ีดำเนินการ1โม่ 
น้อยกว่า ๑,๕:๐๐ 
ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๘๗๓,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ้าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง

๘ ปรับปรุงถนน 
คสล.เป็นแอสฟ้ลทิ 
ติกคอนกรีต ถนน 
บ้านบัว
ข่วงทางเข้าศาลา 
ขุมซน 
ขุมซนบัว ๑

-เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยซองบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใข้งานได้ดี

- ปรับปรุงถนน คสล. 
เป็นแอสฟ้ลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้างเฉล่ีย 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๑๐ เมตร หนา 
เฉล่ีย ๐.๐๔ เมตร 
หรือมืพ้ีนท่ีดำเนิบการไม่ 
น้อยกว่า ๔๔๐ ตาราง 
เมตร โดยดำเนินการ 
ตามแบบแปลบเทศบาล 
กำหนด

๑๗๔,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ้าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

- ประขาซนได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไป -  มา
- บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง
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ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๙ ปรับปรุงขอบทาง 
เป็นแอสฟ้ลท์ดีก 
คอนกรีตท้ังสองผิง 
ถนนศรีธานี ซอย ๓ 
ขุมขนกระพ้ี-ตลาด 
เก่า

-เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนน,โนเขตเทศบาล1โห้มื 
สภาพใข้งานได้ดี

- ปรับปรุงขอบทาง 
เป็นแอสฟ้ลท์ดีก 
คอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรผิงซ้ายกว้าง 
เฉล่ีย ๑.๓๗ เมตร ผิง 
ขวากว้างเฉล่ีย ๐.๙๙ 
เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๐๕ เมตร หรีอมื 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๒๓๖ 
ตารางเมตร โดย 
ดำเนินการตามแบบ 
แปลบเทศบาล 
กำหนด

๗๘,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงขอบ 
ทางได้สำเร็จ 
ตามเป๋าหมาย 
ดีดเป็น ๑๐๐ 
**

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง
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ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(*ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดซอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑0 โครงการปรับปรุงผิว 
จราจรเป็นแอสฟ้ลท์ 
ติกคอนกรีตถนน 
บ้านเพ่ิมต้ังแต่ 
บริเวณส่ีแยกศาลา 
ชุมซบบ้านเพ่ิมถึง 
ถนนแยกสระวัดร้าง 
ตัดถนนบ้านเพ่ิม 
ซอย ๖
ชุมซนบ้านเพ่ิม

-เพ่ิอความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพ่ิอความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เพ่ิอเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ใช้งานได้ดี

ซ่วงท่ี ๑ ปรับปรุงผิว 
จราจรเป็นแอสฟ้ลท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้างเฉล่ีย 
๖.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๕: เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๐๕: เมตร 
ข่วงท่ี ๒ ปรับปรุงผิว 
จราจรเป็นแอสฟัลท' 
ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้างเฉล่ีย 
๕:.๐๐ เมตร ยาว 
๓๕๔ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๐๕ เมตร รวมมี 
พ้ืนท่ีดำเนินการ'โม่ 
น้อยกว่า ๓1๖๐๐ 
ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด)

๑1๒๓๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงผิว 
จราจรได้สำเร็จ 
ตามเบีาหมาย 
คิดเป็น๑๐๐ 96

๑.ประซาซบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ีว้ด 

(เ !̂) ผลท่ีคาดว่าจะไต้รับ
หน่วยงาบ 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๑ โครงการปรับปรุง 
ถนนคสล. เป็นแอล 
ฟ้ลท์ดิกคอนกรีต 
ถนนมิตรภาพ-โนน 
สูง (ข่วงล่ีแยกถนน 
มิตรภาพ-โนนสูงตัด 
กับถนนศรีธานี ถึง 
สามแยกถนนเล่ียง 
เมือง)
ซุมซนตลาดใหม่และ 
ขุมซนดอนแต้ว-โนน 
นา-โนนสมบรุณ์

-เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มิ 
สภาพใข้งานไต้ดิ

- ปรับปรุงถนน คสล.เป็น 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๙.๐๐-๑๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 
เฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร หรือมิ 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๙1๗๗๙ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ(ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๓1๖๓๔,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนไต้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยใบการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๑๒ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
ประซาอุทิศ ๓ (จาก 
ล่ีแยกศาลตาขุ่เ- 
ถนนคสล.ทางเข้าบ่อ 
ขยะเดิม)
ขุมซนดอนแต้ว-โนน 
นา-โนนสมบรูณ์

-เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
•เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเซตเทศบาลให้มี 
สภาพใข้งานได้ดิ

- ก่อสร้างถนน คลล. 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๔๑๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๒1๔๖๐ ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑1๔๕๖1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนไต้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประซาขบไต้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมิความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุกถนน 
ประชาอุทิศแยก 
สาธารณะ (ช่วงแยก 
บ่อขยะ-ทางรถไฟ) 
ขุมซนดอนแต้ว- 
โนนนา-โนนสมบรูณ์

-เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มื 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้างเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๓๔๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๔ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตาราง 
เมตร โดยดำเนินการตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๓๙,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประซาขบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมืความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๑๔ โครงการก่อสร้างท่อ 
ระบายน้ํา 
คสล. ถนนสำราญ 
ราษฎร์ผิงขวาทาง 
(ช่วงโรงเรียน 
เทศบาล ๒ ถึง 
ทางเข้าวัดโนนหมัน) 
ขุมขบบัว ๒ -ขุมซน 
โนนหมัน

-เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
•เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา 
คสล. ขนาด 0 ๑.๐๐ 
เมตร รวมความยาว 
ประมาณ ๗๒๒ เมตร 
พร้อมส่วนประกอบ (ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๔,๓๒๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างท่อ 
ระบายน้ําได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมืความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๑๔ โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๑๐ (ข้างวัดโนน 
หมัน)
ขุมขบโนนหมัน

-เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มื 
สภาพใข้งานได้ดี

- ปรับปรุงถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔๐๐-๘.๐๐ 
เมตร ยาวประมาณ ๓๓๘ 
เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร 
หรือมืพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๒1๒๖๐ ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑,๖๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประซาซบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมืความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(*ค) ผลท่ีคาดว่าจะไต้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๖ โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล.เป็นแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
ถนนประขาอุทิศ ๒ 
(ช่วงส่ีแยกหลัง 
ประปาถึงถนน 
สำราญราษฎร์)
ขุมซนแสนสุข และ 
ขุมซนดอนแต้ว- 
โนนนา-โนนสมบรูณ์

-เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
•เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
•เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มื 
สภา'พใบ้งาน'โต้ดี

- ปรับปรุงถนน คสล. 
เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้าง ๕.๐๐- 
๘.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑1๒๔๕.๐๐ 
เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๖,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ(ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๒,๓๓๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๑๗ โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรเป็นแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
ถนนพัฒนา ๔ ถึง 
ขุมซนแสนสุข

-เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใซ้งานได้ดี

- ปรับปรุงถนน คสล. 
เป็นผิวจราจรแอลฟ้สท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้าง ๖.๐๐ - 
๑๗.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๓,๘๘๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนไต้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

136



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีว้ด 

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๘ โครงการ ก่อสร้าง 
ถนน คสล. ทางเข้า 
อ่างเก็บน้ําสวนผัก 
แยกจากทางหลวง 
ชนบท ๒๐๖๗ 
โนนสูง - 
ขามสะแกแสง 
(ขุมซบสวนผัก)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยซองบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใข้งานใด้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมทางเท้า ขนาด 
กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๔๘๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๘1๑๒๐ ตาราง 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๑๒1๗๐๐1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๑๙ โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟ้ลท์ดีก 
คอนกรีต ถนนรอบ 
อ่างเก็บน้ําส'วนผัก 
(ขุมซนสวนผัก)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนน,โนเขตเทศบาล'โห้มื 
สภาพใข้งานได้ดี

-ก่อสร้างถนนแอลฟ้สท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้าง ๘.๐๐ 
เมตร ยาวประมาณ 
๒1๐๖๐ เมตร หนา 
เฉล่ีย ๐.๐๔ เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๑๖1๔๘๐ ตาราง 
เมตร พร้อม
ส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๙1๓๓๐1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

137



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป็าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ีว้ด 

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๐ โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล. ถนน 
เกษตร ‘ซอย ๔ 
(ขุมชนบัว ๓)

-เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใช้งานได้ดี

- ปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมระบบระบายน้ํา 
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๓๕๗ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการ 
รวมไม่น้อยกว่า 
๑,๒๔๙.๕๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๒,๗๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประชาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๒๑ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คลล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ขอย 
๖ แยกถนน 
สาธารพะไป 
สำเชียงไกร 
ขอยทำนบปลัดแสง 
(ขุมชนโนนหมัน)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใช้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑๓๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๔๕๕ ตาราง 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๒๖๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประชาขบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

138



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๕
(บาท)

ท ี ่

รับผิดขอบ
๒๒ โครงการก่อสร้าง 

ระบบระบายน้ํา 
คสล. ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๙ 
(ขุมซนโนนหมัน)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเบ้นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนน,โนเขตเทศบาล'ให้มี 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.และวางท่อระบาย 
บ้ํา คลล. รวมความยาว 
ประมาณ ๔๗๔.๐๐ 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบอ่ืนๆ  ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๒,๔๓๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประชาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๒๓ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๑๖ แยกสาธารณะ 
ไปโนนละเดา 
(ขุมซนโนนสูง)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนน'โนเขตเทศบาล1โห้มื 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล.ก 
ว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑๙๔.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๖๘๒.๔๐ 
ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๓๘๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๒๔ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คลล. ถนน 
เกษตร ซ่วงแยกซอย 
ข้างบ้านยายสงัด 
อุทัยกลาง 
(ขุมซนบัว ๓)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทคบาลให้มี 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๔๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประซาซบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

139



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๕ โครงการก่อสร้าง 
ขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนรถไฟอุทิศ ข่วง 
อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 
หลังเทศบาล 
(ขุมขนตลาดใหม่)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. 
มีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๔๗๓ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๓๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างขยาย 
ไหล่ทางถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปบ ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๒๖ โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต เสรีม 
เหล็กพร้อมท่อส่งน้ํา 
และประต เปิด-ปิด 
ป้า
(ขุมขนบัว ๑ -  บัว ๓ 
-  โนนหมัน)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มื 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมท่อส่งน้ํา 
และประตู เปีด-ปิด น้ํา 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ความยาว ๑,๘๕๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๒๗ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คลล. ถนน 
เทศบาล ขอย ๒ ข่วง 
แยกถนนสาธารณะ 
ไปบ้านเพราม ตำบล 
ใหม่

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๓,๒๗๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑๖,๓๕๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

140



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบ้)าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(*ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๘ ก่อสร้างถนน คสล. 
เลียบลำเชียงไกรผิง 
ซ้าย แยกถนน 
ลำราญราษฎร์ ซอย 
๒ ซ่วงสะพานถึงสุด 
เขตเทศบาล 
(ขุมซนบัว ๒)

-เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
•เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มื 
สภาพใซ้งานได้ดี

•ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑1๓๔๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ีดำเนินการ’โม่น้อย 
กว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อม
ส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๓,๓๑๔,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบ้)าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๒๙ ก่อสร้างยกระดับ 
ถนน คลล. พร้อม 
รางวี ถนนลำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๑ ข่วง 
แยกทางเข้าปากซอย 
(ขุมขนกระพ้ี - 
ตลาดเก่า)

•เพ่ือความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
•เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
•เพ่ือเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใซ้งานได้ดี

•ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางวี ขนาดกว้าง 
๔.๔๐ เมตร ยาว 
๘๒.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๔ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๔๔๑.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๔๓๑,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้าง 
ยกระดับถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ้)าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑. ประซาซนได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไป -  มา 
๒. บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท ี ่

รับผิดขอบ
๓๐ ก่อสร้างขยายไหล่ 

ทาง ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ช่วงสระ 
หนองใหญ่ถึงแยก 
ทางเข้าบ้านซาด 
(ขุมซนโนนตาอู่ - 
โนนระเวียง)

-เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
-เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

ช่วงท ๑ -ก่อสร้างไหล่ทาง 
คสล. (ผิงข้าย) ขนาดกว้าง 
๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕:.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕: เมตร 
-ก่อสร้างไหล่ทางคสล.(ผิง 
ขวา)ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐๕:.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร
ช่วงท่ี ๒ -ก่อสร้างไหล่ทาง 
คสล. (เซ่ือมทางแยก) ขนาด 
กว้างเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร รวมพ้ืนท่ี 
ดำเนินการท้ังหมดไม่น้อย 
กว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๔๗๙1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างขยาย 
ไหล่ทาง 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัว'ข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๓๑ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสำราญราษฎร์ 
ซอย ๔ ซ่วงหลัง 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 
(ขุมขนโนนหมัน)

-เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
•เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
•เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๔๙๖,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๓๒ ปรับปรุงถนน คสล. 
เป็นผิวจราจรแอส 
ฟ้ลท์ติก
คอนกรีตถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๘ 
(ขุมขนโนนหมัน)

•เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
•เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
•เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

ช่วงท่ี ๑ - ปรับปรงผิวจราจร 
แอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ขนาด 
กว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 
(เข่ือมทางแยก)
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๖.๒๔ 
เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร
ช่วงท่ี ๒ - ปรับปรงผิวจราจร 
แอสฟ้ลท์คิกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร รวมมีพ้ืนท่ีดำเนินการ 
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า ๑1๘๓๑.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๑,๔๑๓,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป็าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(*ค) ผลท่ีคาดว่าจะไต้รับ
หน่วยงาน

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

ท ี ่

รับผิดขอบ
๓๓ ก่อ?เร้างถนน คสล. 

ถนนโนนสมบูรณ์-ดอน 
แต้ว ช่วงแยกถนน 
สาธารณะ
(ชุมซนโนนสมบูรณ์- 
ดอนแต้ว)

-เพ่ิอความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพ่ิอความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง 
-เพ่ิอเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาล 
ให้มีสภาพใซ้งานไต้ดี

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว 
๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๒๗๓.๐๐ ตาราง 
เมตร
พร้อม?เวนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๑๖๗,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมคีวาม 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๓๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนโนนสูง-โนนไทย 
ช่วงแยกสาธารณะ 
บ้านนางน้อย บุญมี 
(ชุมซนบ้านเพ่ิม)

-เพ่ิอความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 
-เพ่ิอความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง 
-เพ่ิอเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาล 
ให้ม สีภาพใข้งานได้ 
ดี

ข1วงท่ี ๑ - ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง ๗.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๔ เมตร 
ช่วงท่ี ๒ - ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๔ เมตร รวมมี 
พ้ืนท่ีดำเนินการท้ังหมดไม่ 
น้อยกว่า ๖๑๙.๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

016301,000 สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑ .ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยใบการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ีวัด 

(10*1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓๕ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนบ้านเพ่ิม ซ่วง 
แยกสาธารณะ 
ข้างบ้านนาง 
สายม่าน 
(ซุมซนบ้านเพ่ิม)

-เพ่ิอความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพ่ิอความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
ซองบ้านเมือง 
-เพ่ิอเป็นการพัฒนา 
ถนนในเซตเทศบาล 
ให้มืสภาพใข้งานได้ดี

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว 
๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ (ตาม 
แบบแปลนเทศบาลกำหนด)

๗๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง

๓๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางวีถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
แยกสาธารณะ ซ่วง 
บ้านนางละเอียด 
จันทร์กลาง 
ถึงสำเขียงไกร 
(ซุมซนกระพ้ี-ตลาด 
เก่า)

-เพ่ิอความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพ่ิอความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง 
-เพ่ิอเป็นการพัฒนา 
ถนนในเซตเทศบาล 
ให้มืสภาพใข้งานได้ดี

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม 
รางวี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๔ เมตร 
หรือมืพ้ีนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๒๗๔.๐๐ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๑๗๑,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาพและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(เ !̂) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๓๗ ก่อสร้างถนนหิน 
คลุกถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอยแยก 
ถนนสาธารณะ ซ่วง 
บ้านนางเอ้ือน 
จันทร์กลาง 
(ซุมซบกระพ้ี-ตลาด 
เก่า)

■ เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
ซองบ้านเมือง 
-เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาล 
ให้มืสภาพใซ้งานไต้ดี

- ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว 
๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร หรือมืพ้ีนท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ 
ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 

(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๑๔๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ไต้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนไต้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๓๘ ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ําซอยบ้าน 
นายผ่อน
(ขุมซนดอนแต้ว - 
โนนนา -  โนน 
สมบูรณ์)

-เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรโป-มา 
-เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง 
-เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาล 
ให้มืสภาพใซ้งานไต้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง ๑.๔๐ เมตรยาว 
๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร พร้อมวางท่อระบาย 
น้ํา คสล. ขนาด 
๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน 
๑๐ ท่อน และปอพัก 
จำนวน ๒ ปอรวมมืพ้ีนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑๙.๔๐ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๓๗,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ไต้สำเร็จตาม 
เป้าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนไต้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมื 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(*?1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

ท ี ่

รับผิดขอบ
๓๙ ก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนสำราญราษฎร์ 
ซอย ๑๔ แยกเข้า 
บ้านนายบุญ 
พ่วงกลาง 
(ขุมซบโนนสูง)

-เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
■ เพ่ือความเปีน 
ระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง 
■ เพ่ือเบีนการพัฒนา 
ถนนในเซตเทศบาล 
ให้มืสภาพใข้งานได้ดี

ช่วงท่ี ๑ - ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๒.๐๐เมตร ยาว 
๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร
ช่วงท่ี ๒ - ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว 
๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร
รวมมีพ้ืนท่ีดำเนินการท้ังหมด 
ไม่น้อยกว่า๓๐๐.๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

(๑๘๔,๐00 สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเปีนระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๔๐ ก่อสร้างรางระบาย 
น้ําถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๑ ช่วง 
แยกทางเข้าบ้าน 
บางเฉลิมศรี 
ไวสูงเนิน
(ขุมชนกระพ้ี-ตลาด 
เก่า)

•เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพ่ือความเปีนระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
-เพ่ือเบ็เนการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใช้งาบได้ดี

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ 
เมตร รวมความยาว ๘๔๐๐ 
เมตร
พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๒๒๗,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างราง 
ระบายได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเปีนระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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๔๑

๔๒

โครงการ

ก่อสร้างรางระบาย 
น้ําแยกถนน สำราญ 
ราษฎร์ ทางเข้าบ้าน 
นายจรูณ 
กีนสันเทียะ 
(ขุม,ซนโนนตาอู่-โนน 
ระเวียง)

วางท่อระบายนา 
คสล. พร้อมปรับปรุง 
ทางเท้าและขอบคัน 
หินถนนสำราญ 
ราษฎร์ ช่วงหลัง 
สำนักงานเทศบาลถึง 
แยกทางลงอุโมงค์ 
ทางลอดรางรถไฟ 
(ขุมขนกระพ้ี-ตลาด 
เก่า)

วัตถุประสงค์

-เพ้ีอความสะดวก1โน 
การสัญจรไป-มา 
•เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
-เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มืสภาพใข้งานได้ดี

-เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
•เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

เบีาหมาย

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ เมตร 
รวมความยาว ๕๒.๐๐ เมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

-วางท่อระบายนา คสล. ขนาด 
๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร 
พร้อมบ่อพักและฝาปีดบ่อพัก 
ความยาวรวมประมาณ 
๑๔๐.๐๐ เมตร 
- ปรับปรุงทางเท้าและขอบ 

คันหิน ขนาดกว้างรวม๑.๕๐ 
เมตร ยาวรวม ๑๒๕ เมตร 
พ้ีนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

งบประมาณและท่ีมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๑๓๙,๐๐๐

๗๐๔,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวข้ีวัด 
(เ̂ !)

สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างราง 
ระบายน้ําได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

สามารถ 
ดำเนินการวาง 
ท่อระบายน้ํา 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมืความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดขอบ
กองช่าง

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัว'ข้ีวัด 

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔๓ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
เทศบาล ‘ซอย ๒ ช่วง 
แยกถนนสาธารณ  ๆ
ถึงทางเล่ียงเมือง 
(ขุมซนศาลตาปู)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานใด้ดี

ช่วงท่ี๑ ก่อสร้างถนนคสล. 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
ประมาณ ๒๒๘ เมตร หนา 
๐.๑๕: เมตร
ช่วงท่ี๒ ก่อสร้างถนนคสล. 
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑๙๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือรวมมีพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๘๘๗ ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประซาซบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๔๔ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
เกษตร ซอย ๑ ช่วง 
แยกถนนสาธารณ  ๆ
ข้างบ้านนายบุญช่วย 
เกสีจอหอ 
(ขุมซนบัว ๓)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรโป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด 
กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ 
๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือรวมมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๕๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(&ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๔๕: โครงการ ปรับปรุง 
ผิวจราจรเป็นแอส 
ฟ้ลท์ดิกคอนกรีต 
ถนนบ้านเพ่ิม ซ่วง 
ทางเข้าซุ้มประตู 
ชุมขนถึงแยกถนน 
บ้านเพ่ิมซอย ๔ 
(ชุมขนบ้านเพ่ิม)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนใบเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอส 
ฟัลท์ดิกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา 
เฉล่ีย ๐.๐๔ เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๔1๓๔๐ ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ(ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด)

๒,๓๔๖,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๔๖ โครงการ ปรับปรุง 
ผิวจราจรเป็นแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
ทางหลวงขนบท 
๖๐๑๙ โนนสูง-โนน 
ไทย ข่วงทางแยก 
ถนนรถไฟอุทิศถึงซุ้ม 
ประตูชุมขน 
(ชุมขนบ้านเพ่ิม)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรใป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอส 
ฟัลท์ดิกคอนกรีต รวมมีพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ(ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด)

๓๗๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประขาขบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีว้ด

(*ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔ฅเ โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก ถนน 
บ้านเพ่ิม ช่วงแยก 
ถนนข้างอ่างเก็บน้ํา 
สวนผัก
(ชุมชนสวนผัก)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใช้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
เฉล่ีย ๕.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๒๘๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
หรือ มีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๑,๔๒๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๒๕๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประขาชนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๔๘ โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก ถนน 
โนนสูง-ขาม 
สะแกแสง ช่วงแยก 
ถนนสาธารณฯตรง 
ข้างศูนย์ส่งเสริมและ 
พัฒนาอาชีพ 
การเก,ษตรฯ 
(ชุมชนบัว ๓)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใช้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
เฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
หรือ มีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๑1๔๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๑๘๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช ี้'งัด 

(*ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดซอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔๙ โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก ถนน 
โนนสูง-ขาม 
สะแกแสง ช่วงแยก 
ถนนสาธารณๆข้าง 
บ้านนายแสวง 
กล่ินกลาง 
(ขุมซนบัว ๓)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

-  ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
เฉล่ีย ๕.0 ๐  เมตร ยาว 
ประมาณ ๑๑๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
หรือ ม พ้ืีนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๗๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบ้าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑ . ประซาซบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองม คีวาม 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๕๐ โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก ถนน 
เกษตร ช่วงแยกถนน 
สาธารณฯข้างบ้าน 
นายใจ วัดกลาง 
(ขุมซนบัว ๓ )

-  เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
-  เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
-  เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
ม สีภาพใข้งานได้ด ี

-  ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
เฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑๒๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
หรือ ม พ้ืีนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๖๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบ้าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑ . ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองม คีวาม 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท ี ่

รับผิดขอบ
๕๑ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๙ ช่วงแยกถนน 
สาธารณๆตรงข้าม 
ศาลาขุมซน 
(ขุมซนโนนตาอู่ - 
โนนระเวียง)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งาบได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือรวมมืพ้ีนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๕ 
ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตาม 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๐๘,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประขาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๕๒ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๑ ช่วงแยกถนน 
สาธารณๆข้างบ้าน 
นายสวงค์ 
หวังพูนกลาง 
(ขุมซนกระพ้ี -  
ตลาดเก่า)

- เพ่ือความสะดวกใบ 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยซอง 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๒๖.๐๐ เมตร หนา 
๐ .๑๕ เมตร หรือรวมมืพ้ีนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๑ 
ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๕๗,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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งบประมาณและท่ีมา ตัว'ช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตอุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท ี ่

รับผิดขอบ
๕๓ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๓ ช่วงแยกถนน 
สาธารณๆหลังศาลา 
ขุมขน
(ขุมซนโนนหมัน)

-เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๕๙.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
รวมมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๒๓๖ ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๖๑,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๕๔ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๑๑ ช่วงแยกถนน 
สาธารณๆข้างบ้าน 
นายสง่า บัวป๋อม 
(ขุมขนโนนตาอู่ -  
โนนระเวียง)

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๒๖.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
รวมมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๕๗,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

รวม ๕๔ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑ฝ,๑๙๕,๐๐๐ ๑๙,®๕๐,๐๐๐ ๕๖,๐๑๘,๐๐๐ -
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บัญซีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ๔. การบริหารราซการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๙. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
๙.๓ แผนงาน ประสานการแก้ไขปิญหาความเดือนร้อนของประซาซนในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืน ๆ

งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(เ̂ !) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๑ ปรับปรุงอาคาร 
ผู้ป่วย 
ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข

เพ่ือให้ศูนย์บริการ 
สาธารณสุขมีพ้ืนท่ี 
ให้บริการเพียงพอ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี, 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศูนย์บริการ

๕๐๐1๐๐๐ จำนวน
ประขาขนท่ีใข้
บริการ

มีพ้ืนท่ี 
ให้บริการ 
เพียงพอ

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

๒ ปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารกอง 
วิขาการและ 
แผนงาน 
สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

-เพ่ือความสะดวก 
ในการให้บริการแก่ 
ประขาขน 
-เพ่ือรองรับการ 
เพ่ิมบุคลากรของ 
หน่วยงาน 
-เพ่ือปรับปรุง 
อาคารให้มืสภาพ 
ใซ้งานได้ดีและเพ่ิม 
พ้ืนท่ีใข้สอย

ปรับปรุงต่อเติม 
อาคารกอง 
วิขาการและ 
แผนงาน คสล.๑ 

ข้ันพร้อมตกแต่ง 
ภายในโดยมี 
พ้ืนท่ีใข้สอยหรือ 
มีพ้ืนท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 
๒๐๖.๐๐ตาราง 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๑1๐๐๐1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงต่อเติม 
อาคารได้สำเร็จ 
ตามเป๋าหมาย 
คิดเป็น ๑๐๐%

•ประขาขน 
ได้รับความ 
สะดวกในการ 
ติดต่อราขการ 
•ได้อาคารท่ีมี 
พ้ืนท่ีใข้สอย 
เพ่ิมข้ึน รองรับ 
บุคลากรได้มาก 
ข้ึนในอนาคต

กองวิขาการ 
และ

แผนงาน

แบบ ผ. ๐๒
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ึวัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

๓ ปรับปรุง 
ต่อเติม อาคาร 
สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

- เพ่ือความ 
สะดวกให้ 
บริการแก่ 
ประซาซน
- เพ่ือรองรับการ 
เพ่ิม
บุคคลากรซอง 
หน่วยงาน
- เพ่ือปรับปรุง 
อาคารให้มี 
สภาพใซ้งานได้ดี 
และเพ่ิม
พ้ืนท่ีใซ้สอย

ปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารสำนักงาน 
เทศบาล 
คสล. ๒ ช้ัน 
พร้อมตกแต่ง 

ภายใน โดยมีพ้ืนท่ีใซ้ 
สอย
หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 
6),6)๕ตา. 00 
ตางรางเมตร 
พร้อมส่วน 
ประกอบตามแบบ 
แปลนเทศบาล กำหนด

๗,๐๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนิน 
การปรับปรุง 
ต่อเติมอาคาร 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย 
คิดเป็น 
๑0096

- ประซาซนได้รับ 
ความ
สะดวกในการ 
ติดต่อราซการ
- ได้อาคารท่ีมี 
พ้ืนท่ีใซ้สอย 
เพ่ิมข้ึนรองรับ 
บุคคลากร 
ได้มากข้ึน ใน 
อนาคต

สำนักปลัก  ๆ
(งานธุรการ)

๔ จ้างออกแบบ 
ปรับปรุง 
ต่อเติม อาคาร 
สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

- เพ่ือให้!ด้แบบ 
แปลน ท่ีถูก 
ต้องสมบูรณ์ 
ตามหลัก 
วิศวกรรมและ 
สถาปิตยกรรม

- แบบแปลนงาน 
ก่อสร้าง ๒ ชุด
- แบบแปลนงาน 

ตกแต่งภายใน ๒ ชุด 
•แบบทัศนียภาพ ๒ 

ชุด
•แบบงานภูมิ 

สถาปีตยกรรม ๒ ชุด

๔๕๕,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนิน 
การปรับปรุง 
ต่อเติมอาคาร 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย 
คิดเป็น 
๑0096

- เทศบาลได้แบบ 
ปรับปรุง 
ต่อเติม อาคาร ท่ี 
มีพ้ืนท่ีใซ้ 
สอยเพ่ิมข้ึน 
รองรับบุคคลากร 
ได้มากข้ึนใน 
อนาคต โดยมี 
ความสวยงาม 
และประหยัด 
พลังงาน

156



งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖®

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะโต้รับ รับผิดขอบ

๔ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียนหรืออาคาร 
ประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 
๑ (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียนหรืออาคาร 
ประกอบ

อาคารเรียนหรืออาคาร 
ประกอบ โรงเรียน 
เทศบาล ๑ (ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนอาคาร 
ท่ีซ่อม

อาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ 
ของโรงมีความ 
ม่ันคงถาวร

กอง
การศึกษา

๖ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียนหรืออาคาร 
ประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 
๒ (รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียบหรืออาคาร 
ประกอบ

อาคารเรียนหรืออาคาร 
ประกอบ โรงเรียน 
เทศบาล ๑ (ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนอาคาร 
ท่ีซ่อม

อาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ 
ของโรงมีความ 
ม่ันคงถาวร

กอง
การศึกษา

ฅเ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียบหรืออาคาร 
ประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 
๓ (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)

เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียนหรืออาคาร 
ประกอบ

อาคารเรียนหรืออาคาร 
ประกอบ โรงเรียน 
เทศบาล ๓ (ตามแปลน 
ท่ีเทศบาลกำหนด)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนอาคาร 
ท่ีซ่อม

อาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ 
ของโรงมีความ 
ม่ันคงถาวร

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(เ !̂) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๘ ปรับปรุงพ้ืนท่ี 
แปรงฟันสำหรับ 
นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพ่ือให้นักเรียนมีท่ี 
แปรงฟัน

พ้ืนท่ีแปรงฟัน 
สำหรับนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๑๕๐,๐๐๐ นักเรียนมีท่ี 
แปรงฟันเป็น 
ลัดส่วนและ 
เพียงพอ

นักเรียนมีท่ีแปรงฟัน 
เป็นลัดส่วนถูก 
สุขลักษณะมีสุขภาพ 
ในข่องปากและฟัน 
ท่ีดี

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

๙ ก่อสร้างซุ้มประตู 
พร้อม'ป้าย1ข่ือ 
โรงเรียนเทศบาล 
๑ (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพ่ือให้โรงเรียนมีซุ้ม 
ประตูพร้อมป๋ายซ่ือ 
โรงเรียน

จัดทำซุ้มประตู 
พร้อมป๋ายซ่ือ 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ (ตาม 
แปลบท่ีเทศบาล 
กำหนด)

๑๕๐,๐๐๐ ขนาดของปัาย 
ซ่ือและความ 
เหมาะสม

โรงเรียนมีซุ้มประตู 
พร้อมป้าย'ซ่ือ

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

๑๐ ร้ือถอนอาคาร 
เรียนหลังท่ี ๑ 
โรงเรียบเทศบาล 
๑ (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพ่ือร้ือถอนอาคาร 
เรียนโรงเรียนเทศบาล 
๑ ท่ีซำรุดทรุดโทรมซ่ืง 
เป็นอันตรายแก่เด็ก 
นักเรียน

อาคารเรียนหลังท่ี 
๑ ของโรงเรียน 
เทศบาล ๑

๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
เด็กนักเรียนมี 
ความปลอดภัย

ร้ือถอนอาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
ท่ีขำรุดทรุดโทรมซ่ืง 
เป็นอันตรายแก่เด็ก 
นักเรียบ

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

๑๑ ปรับปรุงอาคาร 
เรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด 
กิจกรรมของนักเรียน

บริเวณใต้ถุน 
อาคารเรียบ ๒ 
(ตามแบบแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
โรงเรียนมีท่ี1ให้ 
นักเรียนจัด 
กิจกรรม 
เพียงพอ

นักเรียบมีสถานท่ีจัด 
กิจกรรมต่าง ๆ

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(&ค) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๑๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารเรียน 
อนุบาล และ 
อาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนเทศบาล 
๑
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพ่ือให้มิบรรยากาศท่ี 
เอ้ือต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหน้าอาคาร 
เรียนอนุบาลและ 
อาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก โรงเรียน 
เทศบาล ๑ และ 
บริเวณโดยรอบ

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของครู 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง มิ 
ความพึง 
พอใจ

โรงเรียบมีภูมิ 
ทัศน์และบริเวณ 
โดยรอบสวยงาม 
มีบรรยากาศท่ี 
เอ้ือต่อการเรียนรู้

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

๑๓ ก่อสร้างราง 
ระบายน้ํารอบ 
สนามฟุตบอล 
โรงเรียนเทศบาล 
๒ (รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

เพ่ือแก้ปีญหาน้ําท่ีขัง 
บริเวณภายในโรงเรียน 
มีการระบายสะดวก 
รวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบาย 
น้ํารอบสนาม 
ฟุตบอล โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๑,๐๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของพ้ืนท่ี มิ 
ทางระบาย 
น้ําท่ีได้รับ 
การก่อสร้างมิ 
สภาพดีและ 
ปลอดภัย

นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ได้ใข้ 
ถนนท่ีสะดวก 
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

๑๔ ก่อสร้างทางเท้า 
โรงเรียนเทศบาล 
๒ (รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

เพ่ือให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อ 
ราขการ สามารถเดิน 
เข้าออกได้อย่าง 
ปลอดภัย

ก่อสร้างทางเท้า 
ข้างสนามฟุตบอล 
ด้านทิศตะวันออก 
(หน้าอาคาร 
ราขาวดีและอาคาร 
ปรีดิยาธร) ขนาด 
กว้างเฉล่ีย ๑.๕ 
เมตร ยาวไม่น้อย 
กว่า ๒๐๐ เมตร 
(ตามแบบแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ 
ของอุบัติเหตุ 
ลดลง
- ระยะเวลา 
ในการ
เดินทางลดลง

นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองได้ใข้ 
ถนนท่ีสะดวก 
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี,วัด หน่วยงาบท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

๑ ๕ ก่อสร้างร้ัวประตู 
ทางเข้า-ออกและ 
ป้ายข่ือโรงเรียน 
เทศบาล ๒ (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

เพ่ือเป็นแนวแสดง 
พ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียน 
ปลอดภัย สวยงาม

ก่อสร้างร้ัวประตู 
ทางเข้า-ออก 
และป้ายข่ือ 
โรงเรียนเทศบาล 
๒ (ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง มี 
ความพีงพอใจ 
ปลอดภัย 
สวยงาม

โรงเรียนมีป้ายข่ือท่ี 
ซัดเจนและมีความ 
สวยงาม และยัง 
สามารถป้องกัน 
ทรัพย์สินของทาง 
ราขการ
ถูกโจรกรรมและ 
ป้องกันสัตว์ ต่าง  ๆ
เข้ามาทำอันตรายต่อ 
เด็กนักเรียน

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

๑๖ ปรับปรุงโรง 
อาหาร โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือโรงเรียนจะได้มีโรง 
อาหารท่ีกว้างขวาง 
พอเพียงสำหรับ 
นักเรียน

ปรับปรุงโรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 
๒
(ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
เด็กนักเรียน 
มีโรงอาหารใช้ 
เพียงพอ

โรงเรียนมีโรงอาหารท่ี 
กว้างขวางเพียงพอ 
สำหรับนักเรียน

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

๑๗ ก่อสร้างโรงจอด 
รถ โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือให้โรงเรียนมีโรง 
จอดรถสำหรับผู้ท่ีมา 
ติดต่อราขการกับทาง 
โรงเรียน

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
โรงเรียนเทศบาล 
๒
(ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
โรงจอดรถ

โรงเรียนมีโรงจอดรถ 
สำหรับผู้ท่ีมาติดต่อ 
ราขการกับทาง 
โรงเรียน

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

๑๘ ปรับปรุงฉากเวที 
อเนกประสงค์ 
ของ โรงเรียน 
เทศบาล ๒ (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

เพ่ือใข้สำหรับกิจกรรม 
การแสดงออกต่างๆ  
ของโรงเรียน

อาคาร
เอนกประสงค์ 
โรงเรียนเทศบาล 
๒
(ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
นักเรียนได้ทำ 
กิจกรรมร้อยละ 
๘๐ ของ

นักเรียนได้ใช้เวทีใน 
การแสดงออก

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)
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ท ี ่ โครงการ วัตอุประสงค์ เปีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี-วิด

(เ !̂) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบท่ี 
รับผิดซอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๙ ขยายเขตระบบ 
จำหน่ายแรงต่ํา 
และติดต้ังดวง 
โคมไฟฟ้า 
สาธารณะถนน 
ประขาอุทิศ ๓ 
ทางไปบ่อขยะ

๑. เพ่ือให้ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลมี 
กระแสไฟฟ้าไข้ 
๒. เพ่ือให้ 
ประซาซนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
๓. เพ่ือให้ท้องถ่ินมี 
ความเจริญในด้าน 
สาธารณูปโภค

๑. ปีกเสา คอร. ขนาด 
๘ เมตร จำนวน ๖ ด้น 
๒. พาดสายอลูมิเนียม 
เปลือย ขนาด ๔ ต.มม. 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 
จำนวน ๑ เส้น 
๓. พาดสายอลูมิเนียม 
หุ้มฉนวน ^ 0  ขนาด 
๕๐ ต.มม. ระยะทาง 
๖๐๐ เมตร จำนวน ๑ 
เส้น
๔. พาดสายอลูมีเนียม 
หุ้มฉนวน กV*: ขนาด 
๒๔ ต.มม. ระยะทาง 
๖๐๐ เมตร จำนวน ๑ 
เส้น
๔. ติดดวงโคม ขนาด 
๒*๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ 
ขุด

๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ 96 ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง มี 
กระแส 
ไฟฟ้าใข้

๑.ประขาขนมี 
กระแสไฟฟ้าไข้ 
๒.ประขาซนมี 
ความปลอดภัย 
๓.'ช่วยลดการ 
โจรกรรมทรัพย์ 
ของประขาขน

กองข่าง
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ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(เ !̂) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๐ ขยายเขตระบบ 
จำหน่ายแรงตา 
และติดต้ังดวง 
โคมไฟฟ้า 
สาธารณะ 
ถนนเกษตร 
ซอย ๑

๑. เพ่ือให้ 
ประซาซนในเขต 
เทศบาลมี 
กระแสไฟฟ้าใข้ 
๒. เพ่ือให้ 
ประซาซนมีความ 
ปลอดภัย'ใน1ชีวิต 
และทรัพย์สิน 
๓. เพ่ือให้ท้องถ่ินมี 
ความเจริญในด้าน 
สาธารณูปโภค

๑. ปีกเสา คอร. ขนาด 
๘ เมตร จำนวน ๒ ด้น 
๒. พาดสายอลูมีเนียม 
เปลือย ขนาด ๔๐ 
ต.มม.
ระยะทาง ๘๐ เมตร 
จำนวน ๑ เส้น 
๓. พาดสายอลูมีเนียม 
หุ้มฉนวน ขนาด 
๕๐
ต.มม. ระยะทาง ๘๐ 
เมตร จำนวน ๑ เส้น 
๔. พาดสายอลูมีเนียม 
หุ้มฉนวน ? ^  ขนาด 
๒๔ ต.มม. ระยะทาง 
๘๐ เมตร จำนวน ๑ 
เส้น
๔. ติดดวงโคม ขนาด 
๒*๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ 
ชุด

๗๔,๐๐๐ ๑๐๐ 96 ของ 
ชุมซนใบเขต 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง มี 
กระแส 
ไฟฟ้าใซ้

๑.ประซาซนมี 
กระแสไฟฟ้าใซ้ 
๒.ประซาซนมี 
ความปลอดภัย 
๓.ซ่วยลดการ 
โจรกรรมทรัพย์ 
ของประซาซน

กองซ่าง
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ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๑ ขยายเขตระบบ 
จำหน่ายแรงต่ํา 
และติดต้ังดวง 
โคมไฟฟ้า 
สาธารณะ ถนน 
บ้านบัว 
แยกสาธารณะ 
บ้าน
ร.ต.ไพรัตน์ 
เทียบขัยภูมิ

๑. เพ่ือให้ 
ประซาขนในเขต 
เทศบาลมี 
กระแสไฟฟ้าใซ้ 
๒. เพ่ือให้ 
ประซาขนมีความ 
ปลอดภัย,ใน1ชีวิต 
และทรัพย์สิน 
๓. เพ่ือให้ท้องถ่ิน 
มีความเจริญใน 
ด้าน
สาธารณูปโภค

๑. ปิกเสา คอร. ขนาด 
๘ เมตร จำนวน ๒ ด้น 
๒. พาดสายอลูมิเนียม 
เปลือย ขนาด ๕ ต.มม. 
ระยะทาง ๘๐ เมตร 
จำนวน ๑ เส้น 
๓. พาดสายอลูมิเนียม 
หุ้มฉนวน ขนาด 
๕๐ ต.มม. ระยะทาง 
๘๐ เมตร จำนวน ๑ 
เส้น
๔. พาดสายอลูมิเนียม 
หุ้มฉนวน ขนาด 
๒๕ ต.มม. ระยะทาง 
๘๐ เมตร จำนวน ๑ 
เส้น
๕. ติดดวงโคม ขนาด 
๒*๓๖ วัตต์ จำนวน ๒ 
ขุด

๙๐,๐๐๐ ๑๐๐ 96 
ของขุมซนใน 
เขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง 
มีกระแส 
ไฟฟ้าใข้

๑.ประขาขนมี 
กระแสไฟฟ้าใข้ 
๒.ประซาขนมี 
ความปลอดภัย 
๓.ข่วยลดการ 
โจรกรรมทรัพย์ 
ของประขาขน

กองข่าง
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ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

00*1) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๒ ขยายเขตระบบ 
จำหน่ายแรงสูง 
และแรงต่ํา 
ติดต้ังดวงโคม 
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนตะโกงอ 
(ขุมขนบัว ๑)

๑. เพ่ือให้ 
ประขาซนในเขต 
เทศบาลมี 
กระแสไฟฟ้าใข้ 
๒. เพ่ือให้ 
ประซาซนมีความ 
ปลอดภัยในขีวิต 
และทรัพย์สิบ 
๓. เพ่ือให้ท้องถ่ินมี 
ความเจริญในด้าน 
สาธารณูปโภค

แผนกแรงต่ําภายบอก

๑. ปีกเสา คอร. ขนาด ๘.๐๐ 
เมตร จำนวน ๑๘ ด้น พร้อม 
อุปกรณ์ประกอบ 
๒. ปีกเสา คอร ขนาด ๙.๐๐ 
เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อม 
อุปกรณ์ประกอบ 
๓. พาดสายอลูมีเนียมหุ้ม 
ฉนวน ขนาด ๔๐ ตร.มม. 
จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง 
๘๐๐ เมตร
๔ . ติดต้ังอุปกรณ์ยึดโยงแรงต่ํา 
จำนวน ๙ ขุด
๔. ติดต้ังล่อฟ้า +กราวแรงต่ํา 
ขนาด ๐ .๒๔-๐ .๔ เควี จำนวน 
๒ ขุด
แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใข้ไฟ 

สบทบ ๔๐ 96)

๑. ปีกเสา คอร ขนาด ๑๒.๐๐ 
เมตร จำนวน ๒๗ ด้น พร้อม 
อุปกรณ์ประกอบ 
๒. . พาดสาย ร/ขนาด ๔๐ 
ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น 
ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

๖๘๔,๐๐๐- ๑๐๐ 96 ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาล 
ตำบลโนนสูง 
มีกระแส 
ไฟฟ้าใข้

๑.ประขาขนมี 
กระแสไฟฟ้าใข้ 
๒.ประขาซนม ี

ความปลอดภัย 
๓.ข่วยลดการ 
โจรกรรมทรัพย์ 
ของประขาซน

กองข่าง
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ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) ๓. ติดต้ังอุปกรณ์ยึดโยงแรงสูง จำนวน ๔ ชุด 

๔. ติดต้ังกราด์แรงสูง จำนวน ๑ ขุด 

๔.ติดต้ังล่อฟ้าแรงสูง ขนาด ๒๐-๒๑ เควี ๔ เค 

เอ จำนวน ๒ ขุด

๖. ติดต้ัง ดรอฟเอาท์ ขนาด ๒๒ XV ๑๐๐ ๑๒

X̂  จำนวน ๒ ขุด

แผนกหม้อแปลงภายนอก

๑.ติดต้ังหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐ -

๒๓๐ .โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เคร่ือง

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

๑.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๔ ต.มม. 

จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๙๐๐ เมตร 

๒.ติดต้ังดวงโคม ขนาด ๒*๓๖ วัตต์ จำนวน ๙ 

ขุด

๒. พาดสาย ร/VI ขนาด ๔๐ ตร.มม. จำนวน ๒ 

เส้น ระยะทาง ๙๐๐ เมตร 

๓.ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ํา ขนาด ๐.๒๔-๐.๔ เควี ๔ 

เคเอ จำนวน ๓ ขุด

๔.ติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมการเปีดปีดไฟสาธารณะ

อัตโนมัติ จำนวน ๑ ขุด

๔.ติดต้ัง 17 สวิทซ์ จำนวน ๑ ขุด

(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ)
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งบประมาณและทีม่า ตัวข้ึวัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบ้าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(เ^ !) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๒๓ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ‘ซอย ๒ 
(บ้านครูบรรจง 
ด้านซ้ายทาง)

๑ .เพ่ือให้ประขาซน 
ได้ใซ้น้ําท่ีสะอาด 
และบริสุทธ๋ิ 
๒.เพ่ือให้ประซาขน 
มีความเบ้นอย่ท่ีดี 
1น
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพขีวิตของ 
ประขาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท ่ อ ? V 0 ขนาด 
๑๐๐มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๑1๐๐๐ 
เมตร

๒๙๐,๖๐๐ ๑ออ96 ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใซ้

๑.ท0าให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใซ้น้ํา
๒.ประขาซนมี 

ความเบ้นอยู่ที่ดี 

ข้ึน
๓. เบ้นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ขีวิตของ 
ประขาขน

กองช่าง

๒๔ ขยายเขตประปา 
ถนนโนนสูง-ขาม 
สะแกแสง 
(ขุมขนบัว ๓ 
บริเวณบ้านข่าง 
ช่วย)

๑.เพ่ือให้ประขาซน 
ได้ใซ้บ้ําท่ีสะอาด 
และบริสุทธ๋ิ 
๒.เพ่ือให้ประขาขน 
ม ีความเบ้นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพ'ชีวิต'ของ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลให้ดข้ึีน

ท ่ อ ? V 0 ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๒๗๐ เมตร

๘๗,๓๐๐ ๑อ อ 196 ของ 
ขุมขนใบเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีนา 
ประปาใซ้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใซ้น้ํา
๒.ประขาซนมี 
ความเบ้นอย่ท่ีดี 
ขน
๓. เบ้นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ซึวิตของ 
ประซาขน

กองช่าง
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'วัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป็าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๒๕ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๑ 
(ขุมขนกระพ้ี- 
ตลาดเก่าบริเวณ 
บ้าน นางปราณี 
แก้วสมบูรณ์)

๑ .เพ่ือให้ประขาซน 
ได้ใซ้น้ําท่ีสะอาด 
และบริสุทธ๋ึ 
๒.เพ่ือให้ประขาขน 
มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพขีวิตของ 
ประขาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท ่อ ? 8  ขนาด ๕๐ 
มม. ระยะทางประมาณ 
๑๘๐ เมตร

๕๙,๔๐๐ ๑๐๐% ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใข้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใซ้น้ํา
๒.ประซาซบมี 
ความเป็นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ขีวิตของ 
ประซาขบ

กองข่าง

๒๖ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๒ 
(ขุมขนบัว ๒ 
บ้านนายประยง 
หมายขีดกลาง 
ด้านขวาทาง)

๑ .เพ่ือให้ประซาขน 
ได้ใข้น้ําท่ีสะอาด 
และบริสุทธ้ี 
๒.เพ่ือให้ประขาขน 
มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพขีวิตของ 
ประซาขนในเขต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท่อ ขนาด ๑๐๐ 
มม. ระยะทางประมาณ 
๑,๒๐๐ เมตร

๓๔๘,๐๐๐ ๑๐๐% ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใฃ้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใซ้น้ํา
๒.ประขาขนมี 
ความเป็นอย่ท่ีดี

๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ซีวิตของ 
ประขาขน

กองช่าง
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งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี'วัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบ้าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๒๗ ‘ขยายเขตประปา 
ถนนบายพาส 
บริเวณโรงยิม 
(ขุมขนศาลตาปู)

๑ .เพ่ือให้ประขาขน 
ได้ใข้น้ําท่ีสะอาด 
และบริสุทธ้ี 
๒.เพ่ือให้ประขาขน 
มีความเบ้นอย่ท่ีดี 
\ น
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพขีวิตของ 
ประขาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท่อ 9^0. ขนาด ๑๐๐ 
มม. ระยะทาง ประมาณ 
๑๗๐ ฌตร

๘๐,๔๑๖ ๑๐๐% ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใช้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้น้ํา
๒.ประขาขนมี 
ความเบ้นอย่ท่ีดี 
* 1

๓. เบ้นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประซาขน

กองข่าง

๒๘ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ขอย ๓ 
(แยกสาธารณะ 
บ้านนายขม)

๑ .เพ่ือให้ประซาขน 
ได้ใข้น้ําท่ีสะอาด 
และบริสุทธ้ี 
๒.เพ่ือให้ประขาขน 
มีความเบ้นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประซาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท่อ 9^0. ขนาด ๑๐๐ 
มม. ระยะทาง ประมาณ 
๓๐๐ เมตร

๑๑๔,๖๑๔ ๑๐๐'96 ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใช้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้น้ํา
๒.ประขาซนมี 
ความเบ้นอย่ท่ีดี 
* ;
๓. เบ้นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประขาขบ

กองข่าง
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ึวัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(*?1) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๒๙ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๑๔ 
แยกสาธารณะ 
(ขุมขนโนนสูง)

๑.เพ่ือให้ประซาซน 
ได้ใข้น้ําท่ีสะอาด 
และบริสุทธ้ี 
๒.เพ่ือให้ประขาขน 
มีความเป็นอย่ท่ีดี 
สัน
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท่อ ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๒๓๐ เมตร

๑๑๐1๖๓๘ ๑00'96 ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใช้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้ทำ

๒.ประซาขนมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี 
*ขน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประขาขน

กองข่าง

๓๐ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๒ 
(ขุมซนบัว ๒ คาร์ 
แคร์ครูไก่)

๑. เพ่ือให้ 
ประขาซนได้ใฃ้น้ํา 
ท่ีสะอาดและ 
บริสุทธ้ี
๒.เพ่ือให้ประขาขน 
มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประซาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท ่ อ ? V 0 ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๒๔๐ เมตร

๑๐๔1๖๙๔ ๑0 0 '̂0 ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใช้

๑. ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้น้ํา
๒.ประขาขนมี 
ความเป็นอยู่ท่ีดี 
ขน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประขาขน

กองข่าง
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งบประมาณและท่ีมา ตัว'ช้ีวัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๓๑ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๔ 
(ขุมขนบัว ๒)

๑.เพ่ือให้ประขาขน 
ได้ใข้น้ําท่ีสะอาด 
และบริสุทธ้ี 
๒.เพ่ือให้ประขาขน 
มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพขีวิตของ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท่อ ? V ^  ขนาด 
๑๐๐ มม.ระยะทาง 
ประมาณ ๓๒๐ เมตร

๑๓๐,๕๑๙ ๑๐๐'96 ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใข้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใข้น้ํา
๒.ประขาขนมี 
ความเป็นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ขีวิตของ 
ประซาขน

กองซ่าง

๓๒ ขยายเขต 
ประปา 
ถนนสำราญ 

ราษฎร์ ซอย ๒ 

(ขุมขนบัว ๒ 

บ้านนายสน่ัน 

ขูกลาง)

๑. เพ่ือให้ 
ประขาขนได้ใข้น้ํา 
ท่ีสะอาดและ 
บริสุทธ้ี
๒.เพ่ือให้ประขาขน 
มีความเป็นอย่ท่ีดี 
สัน
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพขีวิตของ 
ประขาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท ่ อ?V0 ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๒๖๐ เมตร

๑๒๙,๔๕๗ ๑๐๐% ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใข้

๑. ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใข้น้ํา
๒.ประขาซนมี 
ความเป็นอย่ท่ีดี 
สัน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ขีวิตของ 
ประขาขน

กองซ่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบ้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ึวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓๓ ขยายเขต 
ประปาถนน โนน 
สมบูรณ์ (ขุมขน 
โนนสมบูรณ์ 
บ้านนายผ่อน)

๑.เพ่ิอให้ประขาขน 
ไดใข้น้ําท่ีสะอาด 
และบริสุทธ๋ึ 
๒.เพ่ือให้ประซาซน 
มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประซาซนในเซต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท่อ ? V ^  ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๔๕ เมตร

๒๖,๙๓๖ ๑๐๐0 /0  ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใซ้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใซ้น้ํา
๒.ประซาซนมี 

ความเป็นอย่ท่ีดี

๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประขาขน

กองซ่าง

๓๔ ขยายเขต 
ประปา 
ถนนโนนสูง - 

โนนไทย (ขุมขน 

บ้านเพ่ิม บริเวณ 

บ้านนายก้อง 

เขยป่นกลาง)

๑. เพ่ือให้ 
ประขาซนได้ใซ้น้ํา 
ท่ีสะอาดและ 
บริสุทธ้ี
๒.เพ่ือให้ประขาซน 
มคีวามเป็นอย่ท่ีดี

4ม
๓. เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประซาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท่อ ? V ^  ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๑๐๐ เมตร

๗๕,๗๐๙ ๑๐๐96 ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใซ้

๑. ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใซ้น้ํา
๒.ประขาซนมี 
ความเป็นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประขาซน

กองซ่าง
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ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบ้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(*ค) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงาบท่ี 
รับผิดขอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๓๕: วางท่อระบายบ้ํา 
คสล.ถนนสำราญ 
ราษฎร์ซอย ๒ 
ทางเข้าบ้านยาย 
ไหว หม่ันกลาง 
ชุมขนบัว ๒

•.เพ่ือความสะดวก 
ในการระบายน้ําได้ 
อย่างรวดเร็วแก้ไข 
บ้ญหาน้ําท่วมขังใน 
บริเวณเขตชุมขน

•ก่อสร้างวางท่อระบาย 
น้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร 
รวมความยาวประมาณ 
๖๒ เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนท่ีมี 
การระบาย 
บ้ําท่ีดีข้ีน

๑.ระบายน้ําได้ 
สะดวกข้ึน 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเนิบ 
ระเบียบ 
เรียบร้อย

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

๓๖ ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ํา คสล. 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ซอย ๑๖ 
ชุมขนโนนสูง

•.เพ่ือความสะดวก 
ในการระบายน้ําได้ 
อย่างรวดเร็วแก้ไข 
บ้ญหาน้ําท่วมขังใน 
บริเวณเขตชุมขน

•ก่อสร้างวางท่อระบาย 
ป้า คสล.ขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร 
รวมความยาวประมาณ 
๒๔๓ เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการ 
(ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด)

๘๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนท่ีมี 
การระบาย 
น้ําท่ีดีข้ึน

๑.ระบายน้ําได้ 
สะดวกข้ึน 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเนิน 
ระเบียบ 
เรียบร้อย

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

รวม ๓๖ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑๒1๐๓๘,๓๑๖ ๔,๙๔๔1๙๓!๓ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ ๐๒/๑



บัญขีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕:๖๑ -  ๒๕๖๕)

สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราขเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ๔. การบริหารราขการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๙. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๙.๑ แผนงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแกิไขป้ญหาความเดือดร้อนของประ 

ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำรงขีวิตของประขาขน

แบบ ผ. ๐๒/ ๑

ขาขน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑. โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
เทศบาล ซอย ๒ ข่วง 
แยกถนนสาธารณะ 
ไปบ้านเพราม ตำบล 
ใหม่

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ่ือความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มื 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๓,๒๗๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมิพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑๖,๓๕๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ 96

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมิความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ 0๓



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕:) 

เทศนาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๓

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป๋าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาบ 

รับผิดชอบหลัก๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(ริ) บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ซื้อเครื่องขยายเสียงจำนวน ๑ ขุด พร้อม 
ส่วนประกอบดังน้ี
- ปากลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ น้ิว พร้อม 
ฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๔ขุด
- สายดรอปวาย ขนาด ๒x๐.๙ ๓๓. จำนวน ๑ 
ม้วน (๒๐๐ เมตร)
- ไมโครโฟนพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร 
จำนวน ๒ ขุด

๓๖,๒๐๐ กองวิขาการและ 
แผนงาน

(งานประขาสัมพันธ์)

๒ บริหารงาบ 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ซ้ือเคร่ืองขยายเสียงดิจิตอล จำนวน ๑ ขุด พร้อม 
ส่วนประกอบดังน้ี
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ วัตต์
- สายสัญญาณเสียง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
เมตร/ม้วน จำนวน ๑ ม้วน
- มิกซ์เซอร์ ระบบอนาล็อก ขนาดซ่องไม่น้อย 
กว่า ๑๖ ซ่อง พร้อมกล่องใส่มิกซ์เซอร์

๖๓,๘๐๐ กองวิขาการและ 
แผนงาน

(งานประซาสัมพันธ์)
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ท ี ่ แผนงาบ หมวด ประเภท
เฟ้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๓ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ซ้ือปากลำโพงพร้อมฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๐ น้ิว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕:๐ วัตต์ จำนวน 
๑๕: ขุด

๔๒,๐๐๐ กองวิขาการและ 
แผนงาน

(งานประขาสัมพันธ์)
๔ บริหารงาน 

ท่ัวไป
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ซ้ือตู้ลำโพงดับเน้ิล ๒ ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๕: น้ิว จำนวน ๔ ตู้

๔๐,๐๐๐ กองวิขาการและ 
แผนงาน

(งานประขาสัมพันธ์)

๔ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(5๓311: (1 ลโ6 ^ 6 ลป6 โ) จำนวน ๒ เคร่ือง 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (รกาลโ!: (1ลฟ) ตาม 
มาตรฐาน 150/150 ๗๘๑๖ ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ โ/แก่2
-สามารถใข้งานผ่านข่องเซ่ือมต่อ 

(เก!:6ภัล06) แบบ บรร ได้ 
-สามารถใข้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(ร๓ ลโ!: 0ลฟ)ท่ีใข้แรงดับไฟฟ้าขนาด ๔ 
V๐แร, ๓ V๐แร และ ๑.๘ V๐แร ได้เป็น 
อย่างน้อย

๑,๔๐๐ กองวิซาการและ 
แผนงาน
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ท ี ่ แผนงาน หมวด ประ๓ ท
เฟ้าหมาย

(ผลผลตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

หน่วยงาบ 
รับผิดขอบหลัก

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๖ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(รโกลโ* (1 ลโป ^©ลป©โ) จำนวน ๒ เคร่ือง 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (รกาลโ* โป) ตาม 
มาตรฐาน 150/160 ๗๘๑๖ ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ 2

-สามารถไข้งานผ่านซ่องเซ่ือมต่อ 
(เก*©โ*ล๐©) แบบ บรธ ได้ 
-สามารถไข้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(รกาลโ* 0 ลโป)ท่ีใข้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๔ 
\^ว1*ร, ๓ 7๐1*5 และ ๑.๘ 7๐1*5 ได้เป็น 
อย่างน้อย

๑,๔๐๐ กองคลัง

๗ แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง

-จัดซ้ือรถยนต์ดีเซล สำหรับจัดซ้ือรถยนต์ 
ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ 
ต่ํากว่า ๒1๔๐๐ ขีซีกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ 
ต่ํากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน ๒ ล้อ 
แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

๔๗๔,๐๐๐ สำนักปลัดเทศบาล 
งานฟ้องกันๆ

6 9 แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟกระพริบพลังงาน 
แสงอาทิตย์ หรือไฟกระพริบโซส่าเซลล์(ร๐๒โ 
๐©1 1) จำนวน ๓๐ ขุด

๓๖๐,๐๐๐ สำนักปลัดเทศบาล 
(งานเทศกิจ)
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ท ี ่ แผบงาบ หมวด ประ๓ ท
เป๋าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

หน่วยงาบ 
รับผดขอบหลัก

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๙ แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง

ซ้ือเรือพลาสติกชนิดแข็ง ๒ ข้ัน 
ภายในอัดโฟม พร้อมเคร่ืองยนต์ 
เบนชินประกอบอุปกรณ์หางยาว มี 
กำลังไม่น้อยกว่า ๖.๔ แรงม้า 
จำนวน ๔ ลำ

๑๖๐,๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานป๋องกันๆ

๑๐ แผนงาบการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง 
ดับเพลิง

ซ้ือรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ํา 
ขนาด ๖ ดัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก 
สูบไม่ต่ํากว่า ๖1๐๐๐ ชิซี หรือกำลัง 
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๗๐ 
กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

๒,๔๐๐,๐๐๐ ลำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานป๋องกันๆ

๑๑ แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง

ซ้ือเรืออลูมิเนียมท้องแบน ขนาด 
ยาวไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมตร กว้าง 
๑.๔ เมตร ลึก ๐.๔ เมตร พร้อมเทร 
เลอร์ ลากเรือ แบบบังคับด้วย 
พวงมาลัยพร้อมเคร่ืองยนต์เบนชิน 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ 
ลำ (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)

๔๐๐1๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานป๋องกันๆ

๑๒ การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ Vแโ 
ขนิด มือถือ ๔ วัตต์ 
จำนวน ๒ เคร่ือง

๒๔,๐๐๐ ลำนักปลัดๆ 
(งานป๋องกันๆ)

๑๓ การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังกล้อง (XXV 
พร้อมส่วนประกอบ ลำหรับขุมขน 
ในเขตเทคบาล

๒1๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ สำนักปลัดฯ 
(งานเทศกิจฯ)
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ท ี ่ แผนงาบ หมวด ประเภท
เป๋าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๔ การรักษา 
ความสงบ

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(รกาลโ!: (1ลโช ^6ลช6โ) จำนวน ๒ เคร่ือง 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (ร๓ ลโ!: (ะลโช) ตาม 
มาตรฐาน 150/1^ ๗๘๑๖ ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ 1\/เแ2
-สามารถใข้งานผ่านซ่องเข่ือมต่อ 
(เก!:6บัล06) แบบ บ58 ได้ 
•สามารถใข้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(5๓ลบั ^โช)ท่ีใข้แรงตันไฟฟ้าขนาด ๔ 
\7๐แ5, ๓ \^วบัร และ ๑.๘ \701!โ5 ได้เปีน 
อย่างน้อย

๑,๔๐๐ สำนักปลัดเทศบาล 
งานป๋องกันๆ/งาน 

เทศกิจ

๑๔ เคหะและ 
ชุมซน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ 
ต่ํากว่า ๖1๐๐๐ ขีขี หรือกำลังเคร่ืองยนต์ 
สูงสุดไม่ตากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัด 
ท้าย) จำนวน ๒ คัน

๔,๘๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดล้อม
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ท ี ่ แผบงาน หมวด ประ๓ ท
เฟ้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

หน่วยงาบ 
รับผดขอบหลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๖ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(รโกอโ* 0ลโป ^6ลป6โ) จำนวน ๒ เคร่ือง 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (รกาลโ* 0ลโป) ตาม 
มาตรฐาน 150/160 ๗๘๑๖ ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ 1ฬเ-เ2
-สามารถ,ใช้'งานผ่าน'ช่องเข่ือมต่อ 
(เก*6โ*ล06) แบบ บรธ ได้ 
-สามารถใข้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(ร๓ลโ* 0ลโป)ท่ีใข้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ 
V๐แร, ๓ V๐แร และ ๑.๘ 7๐แร ได้เป็น 
อย่างน้อย

๑,๔๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๑๗ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
การเกษตร

ซ้ือเคร่ืองพ่นระบบละอองฝอยละเอียด 
ยูแอลวี ขนิดติดต้ังบนรถยนต์

๕๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ
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ท ี ่ แผนงาบ หมวด ประ๓ ท
เป๋าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(รกาลโ* 0ลโช 863ป6โ) จำนวน ๘ เคร่ือง 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (ร๓ลโ* 03โป) ตาม 
มาตรฐาน 150/150 ๗๘๑๖ ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ /̂เแ2
•สามารถไข้งานผ่านซ่องเช่ือมต่อ 
(เก*6โ*306) แบบ บ58 ได้ 
•สามารถไข้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(ร๓3โ* 03โป)ท่ีไข้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๔ 
V๐แร, ๓ V๐แร และ ๑.๘ \๗แร ได้เป็น 
อย่างน้อย

๔1๖๐๐ กองการศึกษา

๑๙ สังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(5๓3โ* 03โป 863ป6โ ) จำนวน ๒ เคร่ือง 
•สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (5๓3โ* 03๗) ตาม 
มาตรฐาน 150/150 ๗๘๑๖ ได้ 
•มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ ฬแ2
•สามารถไข้งานผ่านซ่องเช่ือมต่อ 
(เก*6โ*306) แบบ บ58 ได้ 
•สามารถไข้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(5๓3โ* 03๗)ท่ีใข้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๔ 
V?)แร, ๓ V๐แร และ ๑.๘ V๐แร ได้เป็น 
อย่างน้อย

๑,๔๐๐ กองสวัสดิการสังคม
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ท ี ่ แผนงาบ หมวด ประ๓ ท
เป๋าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

หน่วยงาน 
รับผดขอบหลัก

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๐ อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(รกาลโ* 0ลโป ^6ลช6โ)
จำนวน ๒ เคร่ือง
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร 
แบบอเนกประสงค์ (รกาลโ* 0 ๗ ) ตาม 
มาตรฐาน 150/180 ๗๘๑๖ ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ [ห812
-ลามารถไข้งานผ่านข่องเซ้ือมต่อ 
(เก*6โ*ล๐6) แบบ บรร ได้ 
-สามารถไข้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(5กาลโ* 0ลโป)ท่ีไข้แรงดันไฟฟ้าขนาด 
๔ 7๐1*5, ๓ 7๐1*5 และ ๑.๘ 7๐1*5 ได้ 
เป็นอย่างน้อย

๑,๔๐๐ กองข่าง

รวม ๒๐ รายการ รวมงบประมาณ - ๘,๙๖๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๖๖๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
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ส่วนที่ ๔

การติดตามแล๗ ระเมินผล

๑. การตดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ ข้อ ๑๓

ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 
๒๔๖๒ เร่ือง ซักข้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔) ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๔๖๑

๒. สๅ(ปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม
๒.๑ การวัดผลในเข้งปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลใบเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลไต้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใข้เบีนเครื่องมือในการพัฒนา 

เทศบาลให้บรรลุเบีาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขบีญหาให้กับประขาขน 
ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ ข้อ๑๓ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปีนผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประขาขนในท้องถ่ินทราบในท่ี 
เปีดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปีดประกาศไว้เปีน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
ของทุกปี

- โดยเคร่ืองมิอทีไ่ข้ในการติดตามและประเมินผลใบเชิงปริมาณ มิดังนี้
แบบท่ี ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี ๓/ ๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ 0-0เลก (พพพ.๘๒.^๐.!เา)
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(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเซิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเซิงคุณภาพโดย 

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ข่ีงการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเซิงคุณภาพใน 
การดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเคร่ืองมีอท่ีใช้ใบการประเมินความพึงพอใจ มีดังบี้
แบบที่ ๓/ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 
แบบที่ ๓/ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประขาขนทีมีต่อการให้บริการ
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ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง 
เร่ือง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลโนนสูงให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถตอบสนองความ 
ต้องการของประซาซนได้ ตลอดจนใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซองประซาซน จากการนำ 
ข้อมูลปัญหาความต้องการจากเวทีประซาคมระดับตำบลเทศบาล เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซ่ึงได้ผ่าน 
ความเห็นซอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประซาคม 
ท้องถ่ินเทศบาลตำบลโนนสูง เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้อนุมัติให้ใข้ 
แผนตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจำเทศบาลตำบลโนนสูง เสนอเป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว

ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) ต่อไป และสามารถเข้าดู 
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ผผผ.ทอกรนกรู.ฐ(ว.ปา

จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท ี่^ )๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รองนายกเทศมนตรี รักษาราซการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



วิสัยหสบ

เทศบาลตำบลโนนสูงน่าอยู่ การบริหารจัดการดี 

สาธารณูปโภคครบครัน เกษตรกรรมก้าวหน้า 

การศึกษาก้าวไกล ห่วงใยประซาซน’,


