
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๑  -  ๒ ๕ ๖ ๕ )  

เ พ ิม่ เ ต มิ ค ร ัง้ ท ี๓่ / ๒ ๕ ๖ ๕

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายยุทธศาลตรและแผนงาน 
กองยุทธศาลตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลโนนลูง 

อำเภอโนนลูง จังหวัดนครราชสิมา 
1=006๖00  ̂ ะเทศบาลตำบลโนนลูง 6 เาก 3แ  ะ นบนบนบ.ก(วกธนก9-9๐-̂ '1



ค่านา

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕) เมื่อวันที่๑๔ มิถุนายน๒๕๖๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของเทศบาลตำบลโนนสูง อันมีลักษณะเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดโครงการ 
พัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีครอบคลุมระยะเวลาท้าปี โดยผ่านกระบวนการประซาคม 
ท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนน 
สูง และสภาเทศบาลตำบลโนนสูงให้ความเห็นขอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะ 
ได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ ิ่มเต ิม 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายอื่น  ๆ เซ่น จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจ่ายขาดเงินสะสม เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทำร่างแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลโนนสูง จึงมีความจำเป็นในการ 
เพิ่มเติมโครงการและบัญชีครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาข้อ ๒๒ จึงได้จัดทำ 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ 
พัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถตอบสนองการพัฒนา ทั้งในส่วนของประขาขนในท้องถิ่นประซาซนในพื้นที่ที่มีเขต 
ติดต่อกันและประซาขน ในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานราซการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาซน องค์กรต่างๆ ซึ่งจะ 
เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลโนนสูง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕: กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



สารบัญ
หน้า

หลักการและเหตุผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ ๑
๑ .  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองใท้มีประสิทธิภาพคุณภาพ ๒ 
(แบบ ผ.๐๒)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา (แบบ ผ.๐๒) ๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔
- บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๕

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาเพิ่มเติม(แบบ ผ.๐๒)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพคุณภาพ ๖
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗

ในสังกัดใท้เปีนไปตามมาตรฐานการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๙

๓ .  รายละเอียดโครงการพัฒนา บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๑๐
ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕
- แบบ งป.๓ แบบคำของบประมาณรายจ่าย (กรณีโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒(ะ๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



๑

หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๓/ ๒๕๖๕

หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที, ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประซาซน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 

เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประซาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพิ่มเติม
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นขอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปีดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/ ๑ เพื่อประโยซน์ฃองประซาซน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจ 
ซองคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นขอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ 
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เหตุผล
เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ถึงเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕ ปรากฏว่า รายละเอียดซองโครงการพัฒนาไม่ 
ครบถ้วน และยังมีบีญหาและความต้องการของประซาซนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ยังไม่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น เพ ื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง ม ีแนวทางการพัฒนาที่ซ ัดเจนสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขบีญหาความต้องการของประซาซนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ ิ่มเต ิม และ 
งบประมาณจากเงินสะสมในฃ่วงซองแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงม ีความจำเป ็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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



๑ .  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(แบบ ผ.๐๒)

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

ยุทธศาสตร์
ป ี ๒ ๕ ๖ ๑ ป ๒ ๕๖๒ ปี อ๕ ๖๓ ป ี ๒ ๕ ๖๔ ป ี ๒ ๕ ๖๕ รวม ๕ ป ี

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที๑่ .  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุม8!
๑ .๔  บูรณาการจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นร่วมกันระหว่างชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกซน

ณ
- - - - - - - ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐

รวมยุทธศาสตรท์ี่ - - - - - - - - ๑ ๔ ๐ ,0 0 ๐ ๑ ๔ ๐ ,๐ ๐ ๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิมเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



๓

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(แบบ ผ.๐๒)

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

แบบ ผ.©๑

เทศบาลตำบลโนนสงอำเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒๗ ป ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวบ 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำบวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
๒.๒พัฒนาและเตรียมบุคลากร 
ด ้าน การศ ึกษา (ครู อ าจารย ์ 
น ักเรียน) ให้เป็นผู้ม ีคุณภาพมี 
ท ั ก ษ ะ แ ล ะ ศ ั ก ย ภ า พ ต า ม  
มาตรฐานสากล

- - - - - - - - ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๑ ๖๐๐,๐๐๐

รวมยุทธศาสตร์ที' ๒ - - - - - - - - ๑ ๖๐๐,๐00 ๑ ๖๐๐,๐๐๐

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



๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.0๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(แบบ ผ.๐๒)

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

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

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงาน
๗.๒ ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน 
มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้องใน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- - - - - - - - ๑ ๙๐๐,๐๐๐ ๑ ๙๐๐,๐๐๐

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

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



๑. บัญชีสรุปบัญขีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๑
บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์(แบบ ผ.๐๓)

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

แผนงาน ป ๒ ๕ ๖ ๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒ ๕ ๖๓ ป ี ๒ ๕ ๖๔ ป ี ๒ ๕ ๖๕ รวม ๕  ป ี
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
การรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - ๑ ๑๖๐,๐๐๐ ๑ ๑๖๐,๐๐๐
การศึกษา - - - - - - - - (5 )(5 ) ๒๙๕,๕๐๐ (5 )(5 ) ๒๙๕,๕๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา

- - - - - - - - ๒ (5 ) 0 ,(1 ^ 0 0 ๒ (5 ) 0 ,(2 ^ 0 0

รวมทั้งสิบ - - - - - - - - (5)(5̂ (2^ฮ)ฮ,00 0 (5) (5̂ (5^15*3,000

'

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



๖

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

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ .ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ๑.๔ บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างชุมซน หน่วยงานภาครัฐและเอกซน 
แผนงาน บริหารทั่วไปงาน วางแผนสถิติและวิซาการ งบตำเนินงาน

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาเพิ่มเติม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(X? \ )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒(^๖๒ 
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการอบรมให้ 
ความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดทำ 
แผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี 
ความรู้และความเข้าใจในการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
๒. เพื่อให้เข้ารับการอบรมทราบ 
ถึงทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ และสามารถนำไป 
กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาท้องถิ่นไต้อย่างเหมาะสม

๑.คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวน ๔๐ คน 
๒. สัดส่วน 
ประชาคมตำบลโนน 
สูงจำนวน ๓๕ คน

๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ชอง 
ผู้เข้าร่วมอบรม 
ไต้รับความรู้ใน 
การจัดทำแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๖- 
๒๕๗๐ และ 
ทราบถึงทิศ 
ทางการพัฒนา 
ท้องถิ่น และ 
สามารถนำไป 
พัฒนาท้องถิ่นไต้ 
อย่างเหมาะสม

๑. ผู้เข้าอบรมทราบถึง 
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนการปฏิรูป 
ประเทศ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ และสามารถ 
นำไปกำหนดกรอบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ชององค์กรปกครองส่วน-

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

(งาน 
วิเคราะห์ 
นโยบาย 
และแผน)

แบบ ผ.๐๒

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



๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ๑.๔ บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินร่วมกันระหว่างขุมซน หน่วยงานภาครัฐและเอกซน 
แผนงาน บริหารท่ัวไป งาน วางแผนสถิติและวิซาการ งบดำเนินงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา ติวชวด

( เพ ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ (ต่อ) ๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ 
เข้าใจและการเชื่อมโยง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับเบีาหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (รอธร)
นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ 
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๓. ผู้นำขุมขน 
จำนวน ๑๓ คน 
๔. พนักงาน/ 
เจ้าหน้าที่ 
เทศบาลที่ 
เกี่ยวข้องจำนวน 
๑๒ คน 
รวมทั่งสิ้น 
๑ ๐ ๐  คน

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ 
เข้าใจและการเชื่อมโยง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับ 
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(รอธร) นำไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน
๔. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจการจัดทำแผน 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ - - - - ๔ ๐ ,00๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖® -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาเพิ่มเติม แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและขุมขนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี'ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
แผนงานการศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางบดำเนินงาน

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตํวซวด 
(*?1) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท ี

รับผิดขอบ

๑ อบรมและศึกษา 
ดูงาน
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
สมาซิกสภา 
เทศบาล และ 
ผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาซิกสภาเทศบาล
ผู้บริหารท้องถิ่น
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ด้านการส่งเสริม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

จัดอบรมเซิงปฏิบัติการ 
และศึกษาดูงานให้กับ 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา สมาซิกสภา 
เทศบาล ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น และผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องในการจัด 
การศึกษา

๖ ๐ ๐,๐ ๐0 
(งบท้องถิ่น)

จำนวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับความรู้

คณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาซิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเก่ียว'ข้อง'โน 
การจัดการศึกษา ได้แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ด้านการจัดการ 
เรียนรู้

กอง
การศึกษา

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑  โครงการ - - - - ๖ ๐ ๐ ,0 ๐ ๐

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



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕;๖๑ -  ๒๕;๖๕;) เพ่ิมเติมคร้ังที' ๓/ ๒๕;๖๕; 

เทศบาลตำบลโนนสูง

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาเพิ่มเติม แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและขุมขนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗.๒ ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของขุมขนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งขุมซบงบดำเนินงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและที่มา

ตัวขี้วัด
(*ก|) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี 

รับผิดขอบ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการ 
ช่วยเหลือ 
ประซาซนตาม 
อำนาจหน้าท่ี 
ซององค์กร 
ปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน กรณี 
เยียวยาหรือ 
พันฟูหลังเกิด 
สาธารณภัย

เพ่ือช่วยเหลือ 
ประซาชนตาม 
อำนาจหน้าท่ี แก่ 
ผู้ประสบภัยพิบติ 
สาธารณภัยในเซต 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

เพ่ือช่วยเหลือประซาซนตาม 
อำนาจหน้าท่ี แก่ผู้ประสบภัย 
พินัตสิาธารณภัยใบเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน 
๑๓ ขุมซน

๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท้องถ่ิน)

-ประซาขนที่ม ี
คุณสมนัตคิรบ 
หลักเกณฑ์ 
ได้รับความ 
ช่วยเหลือ 
•ประซาซนใน 
เซตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง 
จำนวน ๑๓ 
ขุมซน

•ประซาฃนท่ีได้รับความ 
เดือดร้อนได้รับความ 
ช่วยเหลือ
•ประซาขนมคุีณภาพชีวิต 
ท่ีดื

กอง
สวัสดิการ

สังคม

(ตามรายงาน 
การประขุม)

รวมยุทธศาสตร์ท ี่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ - - - - ๙ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐

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



๑๐

๓. บัญชีครุภัณฑ์
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒(ะ๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
ที ่ แผนงาน หมวด ประ๓ ท ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ

๑ แผนงานการ 
รักษาความสงบ 
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและ 
ขนส่ง

เรือพลาสติกขนิดแข็ง ๒ ข้ัน 
ภายในอัดโฟม พร้อม 
เครื่องยนต์เบนซินประกอบ 
อุปกรณ์หางยาว มีกำลัง 
ไม่น้อยกว่า ๖.๕ แรงม้า 
จำนวน ๔ ลำ

๑๖๐,๐๐๐ สำนักปลัดเทศบาล

๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ /\แ เก 
(วก6 สำหรับประมวลผล 
จำนวน ๒ เครื่อง  ๆ ละ 
๒๓,๐๐๐ บาท รวมเบ็เนเงิน 
๔๖,๐๐๐ บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม ๖๔ หน้า ๗ ข้อ ๑๐)

๔๖,๐๐๐ กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครังที ๓/ ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



(5)(5)

๓. บัญชีครุภัณฑ์
รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

แบบ ผ.๐๓

ที่ แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สำหรับประมวลผล 
จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๒๒,๐๐๐ บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม ๖๔ หน้า ๘ ข้อ ๑๒)

๒๒,๐๐๐ กองการศึกษา

(^ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

เก้าอี้ มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ 
จำนวน๕ ต ั ว ๆ ล ะ ๒1๐๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๕ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 
จำนวน ๑ เครื่อง 
เป็นเงิน๑๐,๖๐๐ บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม ๖๔ หน้า ๑๒ 
ข้อ ๖.๕.๒)

๑๐,๖๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕อ๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง



๓ .  บัญชีครุภัณฑ์
รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
ที่ แผนงาน หมวด ประ๓ ท ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ

๖ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๑๖,๐๐๐ บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 107 
ธันวาคม ๖๔ หน้า ๘ ข้อ ๑๑)

๑๖,๐๐๐ กองการศึกษา 
(ศพด.รร.ท.๑)

๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ (ทน1717บก(ะปอก 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง 
หมึกพิมพ์ (เท^ 7ลท^
?โ1ก(6โ) จำนวน ๑ เคร่ือง 
เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 107 
ธันวาคม ๖๔ หน้า ๒๒ 
ข้อ ๖.๕.๒)

๗,๕๐๐ กองการศึกษา 
(ศพด.รร.ท.๑)

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



๑๓

๓. บัญชีครุภัณฑ์
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที ๓/ ๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.0๓

ที่ แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ

เ5)(2̂ 0(5)
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 
จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๑ 0 ,๖ 0 0  บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม ๖๔ หน้า ๑๒ 
ข้อ ๖.๕.๒)

(9)0 , * 2 0 0 กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
จำนวน ๑ เคร่ือง 
เป็นเงิน๑๓,๘00 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม ๖๔ หน้า ๑๒ 
ข้อ ๖.๕.๓)

(5)สา,0โ900 กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

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



๓. บัญชีครุภัณฑ์
รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

แบบ ผ.0๓

ที่ แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ

๒ ๕ ๖ ๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒ ๕ ๖๓
(บาท)

๒ ๕ ๖๔
(บาท)

๒ ๕ ๖๕
(บาท)

๑๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อย 
กว่า ๑๘ น้ิว พร้อมติดต้ัง 
จำนวน ๓๐ เคร่ือง เคร่ืองละ 
๒1๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ 
บาท

๖๖,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

(5)(5) การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 
จำนวน ๑ เคร่ือง เป็นเงิน 
๑๓,๘๐๐ บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม ๖๔ หน้า ๑๒ 
ข้อ ๖.๕.๓)

0)สา,6 * 0 0 กองการศึกษา 
(รร.ท.๓)

๑๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 
ไม่น้อยกว่า ๑๘ น้ิว พร้อมติดต้ัง 
จำนวน ๓๖ เคร่ือง 
เคร่ืองละ ๒,๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๗๙,๒๐๐ บาท

๗๙,๒๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๓)

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



๓. บัญชีครุภัณฑ์
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๓

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

ที่ แผนงาน หมวด ประ๓ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๓ อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความข้นเหลวของ 
คอนกรีต (ร๒กกเว 7651:) 
(ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

๕,00๐ กองช่าง

๑๕ อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดแบบหล่อคอนกรีตเก็บ 
ตัวอย่างคอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 
ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ ๐าก. 
จำนวน ๓ ชุด พร้อมเหล็ก 
กระทุ้ง ๑ อัน
(ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

๕,๕๐๐ กองช่าง

รวมครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ - - - - 0 0

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



ฦาค^น(20



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๓/ ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเน ินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ ตามระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ความ 
เห็บขอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ จากที่ประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พิจารณาอนุมัติร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ไปแล้วน้ัน

ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนทองถน ท.ศ. ๒๕๔๘ และแล้ไขเทมเตมถง (อปับท ช)) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๔ จงประกาศใซแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อใซ้เปีนกรอบแนวทางใน
โ ! ' ไ ใ [ ใ ^ & ] ไ * ! า I V ) า ล ต ํๆ ไ  ̂ โ น น ส ง  ต ่อ ไ ป๐ V '  1 0 " '  1 '  0 * * *  ■'เ

อนี่ง สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ 
ของเทศบาลตำบลโนนสูง สามารถฃอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนสูง ในวันและเวลาราชการ หรือ 
เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป1ป!ว://พพผ.ก๐กรนกฐ.ฐ๐.1:1า

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ©ใ) เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

0 ^ . . ,(นายอมรเตบ ปานเจริญคักดี้)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

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

๑. ซื่อโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล
กระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓ /  ว ๗๔๖๗ ลงวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ซื่งมีระยะเวลา ๕ ปี ได้สินสุดลงแล้ว และเทศบาลตำบลโนนสูงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  
๒๕๗๐)

เพื่อให้คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และสัดส่วนประชาคมตำบลโนนสูง ได้มีความรู้ความ 
เข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แล้ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖'- ๒๕๗๐) การแล้ไข การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การ 
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่นและการเสริมสร้างเทคนิคการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม 
จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเบีาหมายการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน (รอธร) และมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ใบ 
ระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อสามารถเชื่อมโยงแผนพัฒนาเทศบาลในระดับตำบล การจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลตำบลโนนสูงจึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาคม 
ตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
๓.วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -  
๒๕๗๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเปีนไปในทิศทางเดียวกัน

๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการ 
พัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถนำไปกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม

๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแล้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓ . ๔ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นกับเบีาหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (50ธร) นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๔.๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
๔. เป้าหมาย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถึน 
๔.๒ สัดส่วนประชาคมตำบลโนนสูง 
๔.๓ ผู้นำชุมชน
๔.๔ พนักงาน /  เจ้าหน้าที่เทศบาล ที่เกี่ยวข้อง

จานวน ๔๐ คน
จานวน ๓๕ คน
จานวน ๑๓ คน
จานวน ๑๒ คน

/ ๕. วิธีดำเนินการ



๕. วิธีดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงกำหนดวิธีการดำเนินการ ดังน้ี

-๒ -

ลำดับ ข้ันตอน /  กิจกรรม ช่วงเวลา
๑ เสนอขออนุบัติโครงการพร้อมรายละเอียด มิถุนายน ๒๕๖๕
๒ แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓ ดำเนินการตามโครงการ 

-บรรยาย เปิดให้มีการซักถาม-ตอบคำถาม 
-ผ ๐โ๒เา๐เว กิจกรรมกลุ่ม
-ใข้แบบสอบถาม ((วบรรชอททลเโร) เพ่ือวัดความต้องการใบ 
การจัดโครงการ /  หลักสูตร

มิถุนายน ๒๕๖๕

(ริน สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖. หลักสูตรการอบรม
ดำเนินการใบลักษณะบรรยาย /  แบ่งกลุ่ม ในหัวข้อ ดังน้ี
๖.๑ กิจกรรมกลุ่มเซิงปฏิบัติการ (ผ๐โ๒เา๐1ว) การบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๖.๒ กระบวนการตรวจสอบการจัดการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๓ ระเบียบ วิธีการ แนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๔ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐

๗. หน่วยงาน /  ผูร้ับผิดชอบ
งาบวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๘. งบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนงานบริหารงาบทั่วไป งานแผนงานและวิชาการ งบดำเนินงาน 

ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้ังไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท 

๘.๑ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ภาคทฤษฎี ๖ ช่ัวโมง  ๆ ละ ๖๐๐ บาท เปีนเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
ภาคปฏิบัติ ๓ ช่ัวโมง  ๆ ละ ๖๐๐ บาท เปีนเงิน ๑,๘๐๐ บาท เปีบเงิน ๕,๔๐๐ บาท

๘.๒ ค่ารับรอง ผู้ท่ี'ได้,รับเซิญมาร่วมงาน ผู้อบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
(๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ ม้ือ

จำนวน ๑๐๐ คน  ๆ ละ ๕๐ บาท เปีนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

จำนวน ๑๐๐ คน  ๆ ละ ๑๐๐ บาท เปีนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘.๓ ค่าวัสดุแกอบรม จำนวน ๑๐๐ ชุด  ๆ ละ ๑๐๐ บาท 
๘.๔ ค่าบีายประซาสัมพันธ์โครงการ 
๘.๕ ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเปีนและเกี่ยวข้องในการจัดอบรม

รวมเปีนเงินท้ังสิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สีหม่ืนบาทถ้วน)
(ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ)

เปีบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
เปีนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
เปีนเงิน ๖๐๐ บาท 
เปีนเงิน ๔,๐๐๐ บาท

/ ๙. ผลที่คาดว่า



I

*

-๓-
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.® ผู้เข้าอบรมทราบถึงทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถนำไปกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง 
เหมาะสม

๙.๒ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจใบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑

๙.๓ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและการเข้อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(รอ6ร) นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๙.๔ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐

๑๐. การติดตามและประเมินผล
ดำเนินการติดตามและประเมินผลหลังเสร็จสินโครงการฯ

(ลงข่ือ) \ 0  ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัลยารัตน์ สวัสด้ีบะที)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาพ



แบบ งป.๓

แบบคำของบประมาณรายจ่าย (กรณีโครงการ)
เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

0  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์
0  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง
0  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
0  สอดคล้องกับจำแนกงบประมาณด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. หลักการและเหตุผล
จากการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาเพ ื่อ เข ้ามาม ีส ่วนร่วมในการดำเน ินงานชอง 

สถานศึกษานั้น ได้มีการกำหนดหน้าที่ชองกรรมการสถานศึกษาไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2 5 4 2  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 )  มาตรา 4 0  ที่บัญญัติว่า ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสบุนกิจการชอง 
สถานศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดดังกล่าว กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้ 
จัดประชุมสัมมนาบทบาทหน้าที่ชองคณะกรรมการสถานศึกษา ในครั้งนี้อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

ด้วยความสำคัญดังกล่าว กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง จึงให้ความสำคัญกับการ 
ขับเคลื่อนและการพัฒนาการศึกษา โดยเน้นการสร้างเสริมความรู้ ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา สมาซิกสภา 
เทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และ 
ความสามารถ กองการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาซิกสภา 
เทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้ึน

๓. วัตถุประสงคํ
๓.๑ เพื่อล่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาซิกสภา 

เทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ชองตนเองให้ชัดเจนขึ้น 
๓.๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรทางการศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง 

และผู้มีส,'วนเก่ียว'ข้อง

/ ๔.วิธีตำเนินการ....



-๒ -

๔. วิธีดำเนินการ
๔.๑ จัดทำโครงการนำเสนอคณะผู้บริหาร
๔.๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๔.๔ ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้
๔.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ
๔.๖ รายงานผลการดำเนินงาบ

๔. รูปแบบและกิจกรรมการดำเนินงาน
จัดอบรมประชุมสัมมนาเซิงปฏิบัติการ ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา สมาซิกสภาเทศบาล 

และผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้
๕.๑ การบรรยาย 
๕.๒ การศึกษาดูงาน

๖ . เป้าหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาซิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้มีส่'วนเก่ียว'ข้อง'โนการ

จัดการศึกษา

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
จัดอบรมประชุมสัมมนาเซิงปฏิบัติการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม ๒๕๖๕

๘. สถานที่ดำเนินการ
สถานที่จัดอบรม

๙. งบประมาณ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ต้ังไว้ ๖๐๐,0๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเปีบค่าพิธีเปีด -  ปีดโครงการ ค่าสมนาคุณ 
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดอบรมสัมมนาเข้าค่าย 
ค่าจัดทำเอกสารคู่มือการปีกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

©๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานแผนงานและโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง

๑๑ . การติดตามประเมินผล
๑๑.๑ การนิเทศติดตาม
๑๑.๒ แบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑๑.๓ การสังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติงาน

/ ๑๑.๔การประเมินโครงการ



-๓-

(5)(5).(̂  การประเมินโครงการ 
(9)(9).(̂  รายงานเป็นรูปเล่ม

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมิความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองใน
การมิร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษามิสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

(ลงขื่อ)...... ขั้ขั้.
(นางสาวเตือนใจ วงษ์สา)

นักวิขาการศึกษาปฏินัติการ



วิส ัยท ัศน ์

“ เทศบาลตำบลโนนสูงน่าอยู ่
สาธารณูปโภคครบครัน 
การสืกษาก้าวโกล

การบริหารจัดการด ี
เกษตรกรรมก้าวหน้า 
ห่วงใยประซาชน”


