
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลโนนสูง 
อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองวิชาการและแผนงาน



ค ำ น ำ

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ตำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๑ เพื่อใช้เนินกรอบแนวทางในการพัฒนาตำบลโนนสูงให้มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประซาขนได้ ตลอดจนใช้เนินหลักในการแก้ไข,ปิญหาความเดือดร้อนของประซาขน 
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัด และอำเภอ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประขาขน จากการน0าช้อมูล 
นิญหาความต้องการจากแผนขุมขน สู่กระบวนการเวทีประขาคมเทศบาล และนโยบายของคณะผู้บริหาร ซ่ึง 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจำเทศบาลตำบลโนนสูง ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่นิ พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยนายกเทศมนตริตำบลโนนสูง ได้อนุน้ติให้ใช้ 
แผนตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๔๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ ที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประจำเทศบาลตำบลโนนสูง เสนอเนินที่เรียบร้อยแล้ว

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่นิ พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ ครั้งน้ีคาดหวังว่า จะ 
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเนินระบบ มีแบบแผนและทิศทางการพัฒนาที่แน่นอนซึ่งจะสร้างความเนินอยู่ดื มีสุข 
ให้กับประขาซนซาวตำบลโนนสูงต่อไป

คณะผู้จัดทำ
กองวิซาการและแผนงาน 

เทศบาลตำบลโนนสูง



สารบัญ

หน้า
การน ำแผนพัฒนาสามป ไีปส ูก่ารปฏิบัติ 1

1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 1
2 บัญขีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 3 
1 แบบ ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 5
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 6
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 7
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8

2 แบบ ผ 07 9
3 แบบ ผ 08 10

ภาคผนวก
- ประกาศ



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.อ!)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -  2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561

แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร์ จ 2561 จ 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
1. ย ุทธศาสตร์การบริหารราขการให้ม ี 
ประสิทธิภาพคุณภาพ
1.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ 
เทศบาลตำบลโนนสูง เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติ 
ภารกิจ หน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายกำหนดอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 4 2,400,000

รวม 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 4 2,400,000



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.อ!)
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 -  2564) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1/2561

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร์ ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม 4 ปี
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคม
4.5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม 
ความสามารถของแรงงานในท้องกิน

1 1,771,200 1 1,771,200 1 1,771,200 1 1,771,200 4 7,084,800

รวม 1 1,771,200 1 1,771,200 1 1,771,200 1 1,771,200 4 7,084,800

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม 4 ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมฃาติและสิงแวดล้อม
8.1 ส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับทุก 
ส่วน ในการพัฒนาทึ๋เนฟูและอนุรักษ์ภูมิ 
ทัศน์ แหล่งนํ้า ลำคลอง และปา'โม้ให้มี

1 10,000 1 10,000

ความอุดมสมบูรณ์

รวม 1 10,000 - - - - - - 1 10,000



ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม 4 ปี
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน
9.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม 
อย่างพัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประขาซน 
โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น  ๆ ท่ี 
เก่ียวข้องกับการดำรงซีวิตของประขาขน

7 12,306,000 7 12,306,000

9.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน 
ของประขาซนในต ้านสาธารณ ูปโภค 
สาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืน ๆ

18 31,932,000 18 31,932,000

รวม 25 44,238,000 - - - - - - 25 44,238,000
รวมท้ังสิน 27 46,019,200 1 1,771,200 1 1,771,200 1 1,771,200 30 51,332,800



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.06)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561 -  2564) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1/2561
^ เทศบาลตำบลโนนสูงI

ยุทธศาสตร์ จ 2561 จ 2562 ปี 2563 จ 2564 รวม 4 ปี
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
1. ย ุทธศาสตร์การบริหารราขการให้ม ี 
ประสิทธิภาพคุณภาพ
1.4 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมกันระหว่างขุมขน หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกขน เพ่ือพัฒนาตำบลโนนสูง

1 - 1 - 1 - 1 - 4 -

รวม 1 - 1 - 1 - 1 - 4 -

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคม
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพขีวิต 
ของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ติดเช้ือ เ-แV โดยการจัดกิจกรรมที่ 
เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือ 
จัดหางบประมาณเพ่ือดำเนินการพัฒนาบทบาท 
และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง

1 - 1 - 1 - 1 - 4 -

รวม 2 - 2 - 2 - 2 - 8 -
รวมท้ังส้ิน 2 - 2 - 2 - 2 - 8 -



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -  2564) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1/2561

เทศบาลตำบลโนนสง
แผนงาน จ 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

บริหารงานท่ัวไป 9 552,400 - - - - - - 9 552,400
สาธารณสุข 2 4,815,400 - - - - - - 2 4,815,400
สร้างความเข้มแข็งของขุมซน 4 120,800 - - - - - - 4 102,800
การศึกษา 11 234,600 - - - - - - 11 234,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 270,000 - - - - - - 2 270,000

รวมท้ังส้ิน 27 5,993,200 - - - - - - 27 5,993,200



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ
1.1 แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ท ี ่ โครงการ/ วัตถุประสงค์ เบ้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวข้ี'วัด(^1 ) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

กิจกรรม (ผลผลิตของ 
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ได้รับ รับผิดขอบ

1 .

โครงการวันสำคัญ 
ของชาติและ 
พระมหากษัตริย์

-เพื่อเป็นการแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดีและ 
สำนึกในพระมหา- 
กรุณาธิคุณ และความ 
สามัคคีของประขาซนทุก 
หมู่เหล่าต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
-เพื่อจัดกิจกรรมวัน 
สำคัญของชาติและ 
พระมหากษัตริย์

-จัดกิจกรรมวันสำคัญของ 
ขาติและพระมหากษัตริย์ 
-จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติถวายพระ 
พร ประดับธงทิว 
ตราสัญญาลักษณ์ สถาบัน 
พระมหากษัตริย์

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 95 
ของ
ประซาซน 
เข้าร่วม 
โครงการ

ประซาขนมืความ 
จงรักภักดีและสำนึก 
ในพระมหา- 
กรุณาธิคุณและเกิด 
ความรักความสามัคคี 
ต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(งานธุรการ) 
เป็นโครงการ 

ต่อเนื่องตลอด 
ท้ังปี

(เพิ่มเติมปี 
61-61)

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 600,000 600,000 600,000 600,000



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสิ่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ ิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 2. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาขน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4.5 แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความลามารถของแรงงานในท้องถิ่น

แบบ ผ. 01

ท ี ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เบีาหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด(Xค) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ 

โครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ได้รับ รับผิดขอบ

1. โนนสูงเมืองสะอาด 
ขุมซนน่าอยู่

1. เพื่อให้การกำจัดขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ตามถนน ตรอก ซอย มี 
การเข้าจัดทำอย่าง 
รวดเร็ว
2. เพื่อให้บ้านเมืองมี 
ความสะอาดเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย

-จัางเหมาบริการตามโครงการ 
โนนสูงเมืองสะอาดขุมซนน่า 
อยู่ดูแลความสะอาด 
สิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ ตามถนน 
สายหลัก สายรองในเขต 
เทศบาล ท ั้ง13 ขุมซน จำนวน 
18 คน

1,771,200 1,771,200 1,771,200 1,771,200 ร้อยละ 80 
ของขยะใน 
เขตเทศบาล 
ลดลง

สามารถกำจัด 
ขยะและส่ิง 
ปฏิกูลท่ีมี 
จำนวนมากใน 
แต่ละวันได้ 
รวดเร็ว

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

(เพิ่มเติม 
ปี 2561- 

2564)

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 1,771,200 1,771,200 1,771,200 1,771,200



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 01

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
8.1 แผนงาน ส่งเสริม สนับฝ็นุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการพัฒนาพิ่นฟูและอนุรักษ์ภูมิท้ศน่ แหล่งนํ้า สำคลอง และปาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัว1ข้ี'รัด(^ค) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ 

โครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ได้รับ รับผิดขอบ

1 . โครงการพยุงธรรม 
ค้ําไทย ถวายองค์ 
ราขินี

- เพื่อสืบสานพระราข 
ปณิธานของสมเด็จพระ 
นางเจ้าสิริกิต 
พระบรมราขินีนาถใน 
พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดขบรมนาถ 
บพิตร ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมขาติ 
และสิ่งแวดล้อม

ปลูกด้นพยุงใน 
เขต เทศบาล 
จำนวน 10 ด้น

10,000 ร้อยละ 90 มี 
จิตสำนึกในการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมขาติ 
และสิ่งแวดล้อม

ประขาขนได้ตระหนัก 
ถึงความสำคัญในหาร 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมฃาติ 
และสิ่งแวดล้อม

กอง
สวัสดิการ

สังคม

(เพิ่มเติม 
ปี 61-64)

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 10,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส์ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2561 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาโคราฃเมืองน่าอยู่ ที่เปีนมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. การบริหารราซการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

9. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
9.3 แผนงาน ประสานการแก้!ขปีญหาความเดือนร้อนของประขาขนในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่น ๆ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด(^ค) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานง้
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 ได้รับ รับผิดขอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ปรับปรุงทางเท้าและ 1.เพื่อความสะดวกในการ - ก่อสร้างทางเดินเท้าและ 805,000 - - - ร้อยละ 80 น้ํา 1.ทำให้ประขาขนที่ กอง

คันหิน ถนนศรีธานี สัญจรไปมา คันหินขนาดกว้าง 1.50 ม. ไม่ท่วมขังและ ม ีอาคารบ ้านเร ือน สาธารณสุ,;
ต่อจากของเดิม 2.เพ่ือให้โนนสูงเป็นเมืองที่ พร้อมบ่อพัก และฝาปีดบ่อ เน่าเหม็น ไม ่เด ือด ร ้อ น เร ื่อง ฯ
(ขุมขนศาลตาปู) น่าอยู่ พักทั้ง 2 ข้าง ความยาวรวม น้ําท่วม (กันเงิน ปี

ประมาณ 1,000 ม. (ตาม 2.ทำให้มืรางระบาย 60)
แบบเทศบาลกำหนด) นํ้ากำจัดนํ้าเสีย

2. ก่อสร้างรางระบาย 1.เพื่อความสะดวกในการ - ก่อสร้างรางระบายนํ้า 777,000 - - - ร้อยละ 80 1.ระบายนํ้าเสียได้ กอง
น้ํา คสล.ถนนสำราญ สัญจรไปมา พร้อมฝาปีด คสล. ถนน ของกำจัดนํ้า สะดวกขึ้น สาธารณสุข
ราษฎร์ ซอย 7 ท้ัง 2.เพ่ือให้โนนสูงเป็นเมืองที่ สำราญราษฎร์ ซอย 7 เสีย และนํ้า 2.บ้านเมืองมืความ ฯ
สองฝ่ง น่าอยู่ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ท่วมขัง เป็นระเบียบ กันเงิน ปี
(ขุมขนโนนตาลู่-โนน 
ระเวียง)

เรียบร้อย 60)

แบบ ผ. 01



ท่ี โครงการ/ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานใ
กิจกรรม (ผลผลิตของ 

โครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

0^1) ได้รับ รับผิดขอบ

3. โครงการก่อสร้าง 
รั้วโรงเรียน 
เทศบาล 1

เพื่อกั้นอาณาเขต 
โรงเรียนให้ชัดเจนและมี 
ความสวยงาม ปัองกัน 
ทรัพย์สินของทาง 
ราขการถูกโจรกรรมและ 
ฟ้องกันสัตว์ต่าง  ๆ เข้า 
มาทำร้ายเด็กนักเรียน

ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 
ความยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบรั้ว(ตามแบบ 
แปลนที่เทศบาลกำหนด)

500,000 ความ 
ยาวของ 
ร้ัว

1.สามารถฟ้องกัน 
ทรัพย์สินของทาง 
ราขการถูกโจรกรรมและ 
ฟ้องกันสัตว์ต่าง  ๆ เข้า 
มาทำร้ายเด็กนักเรียน 2. 
โรงเรียนมีอาณาเขตที่ 
ชัดเจน

กอง
การศึกษา 
(โรงเรียน 

เทศบาล 1

(ขยายเวล'' 
บี) 59)

4. โครงการก่อสร้าง 
แท่นพระพุทธรูป 
โรงเรียนเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

เพื่อให้มีสถานที่ยึด 
เหนี่ยวจิตใจและเคารพ 
บูขา

ก่อสร้างแท่นพระพุทธรูปขนาด 
ฐานกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ม. สูง 
เฉลี่ย 2.50 เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ (ตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลกำหนด)

200,000 ร้อยละ 
80 ของ 
นักเรียน 
มีสถานท่ี 
ยึด
เหน่ียว 
จิตใจ 
และ 
เคารพ 
บูขา

โรงเรียนเทศบาล 2 มี 
สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
และเคารพ\เขา และ 
สำหรับทำกิจกรรม 
เกี่ยวกับพุทธศาสนา

กอง
การศึกษา 
(โรงเรียน 

เทศบาล 2)

(ขยายเวลา 
บี] 59)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(เ^!) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ 

โครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ได้รับ รับผิดขอบ

5. โครงการปรับปรุงร้ัว 
ประตูทางเข้าออกและ 
ป้ายซื่อโรงเรียน 
เทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพื่อปรับปรุงป้ายซื่อโรงเรียน 
ให้ซัดเจนและมีความสวยงาม 
ป้องกันทรัพย์สินของทาง 
ราชการถูกโจรกรรมและ 
ป้องกันสัตว์ต่าง  ๆ เข้ามาทำ 
อันตรายต่อเด็กนักเรียน

ปรับปรุงป้ายซื่อ 
โรงเรียนเทศบาล 2 
บริเวณรั้วประตู 
ทางเข้าทางออก และ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ขนาดป้ายซื่อ มีความ 
ยาวไม่น้อยกว่า 205 
เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบรั้ว 
(ตามแปลนที่เทศบาล 
กำหนด)

700,000 ขนาดของป้าย 
ซื่อและความ 
เหมาะสม

โรงเรียนมีป้ายซื่อ 
ที่ซัดเจนและมี 
ความสวยงาม 
และยังสามารถ 
ป้องกันทรัพย์สิน 
ของทางราฃการ 
ถูกโจรกรรมและ 
ป้องกันสัตว์ต่าง  ๆ
เข้ามาทำร้ายเด็ก 
นักเรียน

กอง
การศึกษา 
(โรงเรียน 

เทศบาล 2)

(ขยายเวลา 
ปี 59)

6. โครงการปรับปรุง 
บริเวณเสาธงโรงเรียน 
เทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

เพื่อปรับปรุงบริเวณเสาธง 
และโดยรอบเสาธง ใข้ใน 
กิจกรรมหน้าเสาธง

ปรับปรุงบริเวณเสา 
ธงโรงเรียน เทศบาล 
3 และสร้างเสาธง 
และเทพื้น คสล. 
ขนาด 20 X 30 
ตารางเมตร (ตาม 
แปลนที่เทศบาล 
กำหนด)

500,000 ขนาดของป้าย 
ซื่อและความ 
เหมาะสม

โรงเรียนมีเสาธงที่ 
สวยงามไข้ในการ 
จัดกิจกรรมหน้า 
เสาธง

กอง
การศึกษา 
(โรงเรียน 

เทศบาล 3)

(ขยายเวลา 
ปี 59)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด(เ^!) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ 

โครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ได้รับ รับผิดขอบ

7.
โครงการติดตั้ง 
ผ้าม่านภายใน 
อาคารอนุบาล 
(สน.ศท.อนุบาล 8 ) 
ในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง 
จำนวน 3 โรง

เพื่อสร้างบรรยากาศและ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การเรียน

ติดผ้าม่านภายในอาคาร 
อนุบาลโรงเรียน (สน.คท. 
อนุบาล 8) โรงเรียน 
เทศบาล 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
163 ตารางเมตร 1โรงเรียน 
เทศบาล 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
163 ตารางเมตร ,โรงเรียน 
เทศบาล 3 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
163 ตารางเมตร

450,000 ร้อยละ 80 ของ 
เด็กนักเรียนมี 
ความต้ังใจเรียน 
ในห้องเรียน

ทำให้เด็กนักเรียนมี 
สมาธิในการเรียน 
หนังสือ ไม่ 
วอกแวก

กอง
การศึกษา 
(โรงเรียน 
เทศบาล 

1,2,3)

(ขยายเวลา : 
จ 59)

8. โครงการปรับปรุง 
ต่อเติมโรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพื่อโรงเรียนจะได้มีโรง 
อาหารที่กว้างขวาง 
พอเพียงสำหรับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาล 
กำหนด)

200,000 ร้อยละ 90ของ 
โรงอาหาร 
เพียงพอ

มีโรงอาหารท่ี 
กว้างขวาง 
พอเพียงสำหรับ 
นักเรียน

กอง
การศึกษา 
(โรงเรียน 
เทศบาล!)

(ขยายเวลา 
ป ี59)



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด(เ^!) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิต1ของ 

โครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

โต้รับ รับผิดขอบ

9. โครงการปรับปรุงป๋ายขื่อ 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

เพื่อให้ป๋ายขื่อของ 
โรงเรียนถูกต้องและ 
สวยงาม

ขนาดกว้าง 9 
เมตร ยาว 6 
เมตร อยู่ตรง 
กลางระหว่าง 
ถนน
(ตามแบบแปลน 
ที่เทศบาล 
กำหนด)

150,000 จำนวนปัาย ป๋ายขื่อของโรงเรียน 
ถูกต้องและสวยงาม

กอง
การศึกษา

(โรงเรียน 
เทศบาล1)

(ขยายเวลา 
ปี 59)

10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และสิ่งแวดล้อม โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)

เพื่อปรับปรุงบริเวณ 
โรงเรียนและบริเวณ 
รอบๆอาคารเรียนให้ 
มิบรรยากาศร่มรื่น 
สวยงาม เอื้อต่อ การ 
เรียนการสอน

สร้างสวนหย่อม 
และปรับภูมิ 
ทัศน์
สภาพแวดล้อม 
ภายในบริเวณ 
รอบๆอาคาร 
เรียน
(ตามแบบแปลน 
ที่เทศบาล 
กำหนด)

400,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก 
นักเรียนมิ 
ความตั้งใจ 
เรียนใน 
ห้องเรียน

โรงเรียนมีพื้นที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนพัฒนาตาม 
ธรรมขาติเต็มศักยภาพ

กอง
การศึกษา

(โรงเรียน 
เทศบาล3)

(ขยายเวลา 
ป ี59)



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้า'หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด(เ^!) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที
(ผลผลิตของ 

โครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ได้รับ รับผิดขอบ

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนหรืออาคาร 
ประกอบ โรงเรียนเทศบาล 
1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่ 
ขำรุด

อาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ 
โรงเรียน 
เทศบาล1 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)
(ตามแบบแปลน 
ที่เทศบาล 
กำหนด)

200,000 ร้อยละ 80 
โรงเรียนมีที่1โห้ 
นักเรียนจัด 
กิจกรรม 
เพียงพอ

นักเรียนมีสถานที่จัด 
กิจกรรมต่างๆ

กอง
การศึกษา

(โรงเรียน 
เทศบาล!)

(ขยายเวลา 
ปี 59)

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนหรืออาคาร 
ประกอบ โรงเรียนเทศบาล 
21 (รัฐราษฎร์บำรุง)

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่ 
ขำรุด

อาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ 
โรงเรียน 
เทศบาล2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง) 
(ตามแบบแปลน 
ที่เทศบาล 
กำหนด)

200,000 ร้อยละ 80 
โรงเรียนมีที่ให้ 
นักเรียนจัด 
กิจกรรม 
เพียงพอ

นักเรียนมีสถานที่จัด 
กิจกรรมต่างๆ

กอง
การศึกษา

(โรงเรียน 
เทศบาล2)

(ขยายเวลา 
ปี 59)



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด(เ^!) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ 

โครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ได้รับ รับผิดขอบ

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนหรืออาคาร 
ประกอบ โรงเรียนเทศบาล 
3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียน อาคาร 
ประกอบที่ขำรุด

อาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 
3
(รัฐราษฎร์พัฒนา) 
(ตามแบบแปลนที่ 
เทศบาลกำหนด)

200,000 ร้อยละ 80 
โรงเรียนมีท่ี'ให้ 
นักเรียนจัด 
กิจกรรม 
เพียงพอ

นักเรียนมีสถานที่จัด 
กิจกรรมต่างๆ

กอง
การศึกษา

(โรงเรียน 
เทศบาล3)

(ขยายเวลา 
ปี 59)

14. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 
ของโรงเรียนเทศบาล 
1,2,3

เพื่อซ่อมแซมและ 
ปรับปรุงอาคาร 
เรียน และอาคาร 
ประกอบ

โรงเรียนเทศบาล 
1,2,3
- ท .1 จำนวน
200.000 บาท
- ท.2 จำนวน

200.000 บาท
- ท.3 จำนวน
200.000 บาท

600,000 
อุดหนุน 
สำหรับ 

สนับสบุน 
การศึกษา

จำนวนอาคาร 
ที่ซ่อมแซม

อาคาร อาคาร 
ประกอบของโรงเรียนมี 
ความมั่นคงถาวร

กอง
การศึกษา

(กันเงิน ปี 
60)



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เฟ้า'หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด(เ^!) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ได้รับ รับผิดขอบ

15. ทาสีอาคารเรืยบ โรงเรียบ 
เทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพื่อเป็นการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ให้มีความ 
สวยงาม

โรงเรียนเทศบาล 
2
(รัฐราษฎร์บำรุง) 
(ตามแบบแปลนที่ 
เทศบาลกำหนด)

200,000 ร้อยละ 80 
อาคารเรียน 
สวยงาม'ข้ึน

โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่ 
สวยงาม

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 

เทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์ 

บำรุง)
(กันเงินปี 60)

16. ก่อสร้างถนน คสล. ถนน 
มิตรภาพ ซอย 1 จากแยก 
สาธารณะถึงถนนเลี่ยง 
เมือง
(ขุมขนดอนแต้ว-โนนนา- 
โนนสมบูรณ์)

1. เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรมาไปมา
2. เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง
3. เทื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาล 
ให้มีสภาพการใข้งาน 
ได้ดี

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 
เฉลี่ย 4 ม. ยาว 
ประมาณ 335 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า 1,340 
ตารางเมตร 
พร้อม
ส่วนประกอบตาม 
แบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

850,000 1. ร้อยละ 80 
อุบ้ตเหตุลดลง
2. ระยะเวลา 
ในการเดินทาง 
ลดลง

1. ทำให้ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
มาไปมา
2. บ้านฌืองมิความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย

กองข่าง

(กันเงินปี 
60)



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เบีาหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัว'ข้ี'รัด(Xโ4) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ได้รับ รับผิดขอบ

17. โครงการปรับปรุงถนนแอส 
ฟ้ลท์ติก 
คอนกรีต ถนน 
สำราญราษฎร์ 
(จากหน้าโรงเรียน 
เทศบาล 2 -  ช่วงต่อถนน 
ทางหลวงขนบท นม 1025 )

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
แทนถนนเดิมท่ีมีความ 
ชำรุด
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ปรับปรุงถนน 
แอสฟ้ลท์ติก 
คอนกรีต จากถนน 
สำราษฎร์ 
(จากหน้าโรงเรียน 
เทศบาล 2 - ข่วง 
ต่อถนนทางหลวง 
ขนบท นม 1025 ) 
ขนาดผิวจราจร 
กว้างเฉล่ีย 6.00 -  
12.00 เมตร ยาว 
ประมาณ 1,465 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า 14,030 
ตารางเมตร โดย 
ดำเนินการ 
(ตามแบบแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

5,000,000 10096 ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาลตำบล 
โนนสูงมีถนน 
ที่มาตรฐาน

- ประขาขนได้รับความ 
สะดวกปลอดภัยในการ 
สัญจรไป -  มา
- บ้านเมืองมีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย

กองข้าง

(กันเงิน ปี 
60)



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เบีาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด(Xค) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

18. โครงการขยายผิวจราจร 
ถนนโนนสูง-มิตรภาพ จาก 
อู่ซ่างอั๊ดถึงสุดเขตเทศบาล

- เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
แทนถนนเดิมท่ีมิความ 
ขำรุด
- เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มิสภาพใซ้งานได้ดี

-ก่อสร้างผิวจราจร 
แอสฟ้ลท์ดิกคอน 
กรีต กว้างเฉลี่ย
21.00 เมตร ความ 
ยาวประมาณ
1.190.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมิพื้นที่ 
ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า 24,990.00 
ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด)

20,000,000 10096 ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาลตำบล 
โนนสูงมิถนน 
ที่มาตรฐาน

- ประขาซนได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไป -  มา
- บ้านเมืองมิความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง

(กันเงิน ปี 
60)

รวม 1 8 โครงการ รวมงบประมาณ 31,932,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม คร้ังที' 1/2561 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ยุทธศาลตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราขการให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ
1.4 แผนงาน บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างขุมขน หน่วยงานภาครัฐและเอกขน เพื่อพัฒนาตำบลโนนสูง
ท ี ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด(เ^!) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผ่ดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1. โครงการจัดเก็บข้อมูล 
พ้ืนฐาน

1.เพื่อสำรวจ จัดเก็บ 
รวบรวม ข้อมูลปีญหา 
ความต้องการ พื้นฐานด้าน 
ต่างๆ ของประขาขน ใน 
เขตเทศบาลตำบลโนนสูง

จัดเก็บข้อมูลทุก 
ครัวเรือนในเขต 
เทศบาลตำบลโนน 
สูง

V V V ร้อยละ 100 ของ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาล
ทรัพยากรธรรมฃาติ 
และสิ่งแวดล้อม

ได้ทราบถึงข้อมูล 
ป๋ญหาความ 
ต้องการพื้นฐาน 
ด้านต่างๆของ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลตำบลโนน 
สูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

แบบ ผ. 06



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 2. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพขีวิตประขาขน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
4.3 แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพขีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ แเV โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหา 

งบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพขีวิตอย่างต่อเนื่อง
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(^ค) ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ได้รับ รับผิดขอบ

1. โครงการผู้สูงอายุ 
แจ่มใสร่างกาย 
แข็งแรงของรัฐบาล

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี 
สุขภาพจิตดีมีความสุข 
และสุขภาพร่างกายแข็ง

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล 
โนนสูงท้ัง 13 ขุมขน

V ร้อยละ 70 ของ 
ผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี 
ความสุขร่าเริง 
แจ่มใล มี 
สุขภาพจิตทีดี 
และใต้ทำกิจกรรม 
ร่วมกัน

กอง
สวัสดิการ

สังคม

แบบ ผ. 06



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นถิ่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 

Iเทศบาลตำบลโนนสูง
ท ี ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปัาหมาย (ผลผลิตของ 

โครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดขอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

จัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศ

จัดซ้ือเคร่ือง ปรับอากาศแบบแยก 
ส่วน ขนิดต้ังพ้ืนหรือขนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
13,000 บีทียู จำนวน 1 เคร่ือง 
ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 
เคร่ือง และขนาด36,000 บีทียู 
จำนวน 1 เคร่ือง สำหรับ 
สำนักงาน รวมจำนวน 3 เคร่ือง

112,300 กองวิขาการ 
และแผนงาน

(กันเงิน ปี 60)

2. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

จัดซื้อเครื่อง 
เจาะกระดาษ 
ไฟฟ้าและเข้า 

เล่มมือโยก

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า 
และเข้าเล่มมือโยก สำหรับ 
สำนักงาน จำนวน 1 เคร่ือง

18,000 กองวิขาการ 
และแผนงาน 

(กันเงิน ปี 60)

3.
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 

และสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

จัดซื้อเครื่อง 
ถ่ายเอกสาร

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ 
ดิจิตอล (ขาว-ดำและสี)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 
จำนวน 1 เครื่อง

250,000 กองวิขาการ 
และแผนงาน 

(กันเงิน ปี 60)



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

รับผิดขอบ

4. บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และ 
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือ 
เครื่องพิมพ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ^นเพนก*!๐ก 
แบบฉีดหมึก (๒!ปอ*) จำนวน 2 
เครื่อง

15,400 กองวิขาการ 
และแผนงาบ 

(กันเงิน ปี 60)
5. บริหารงาน 

ท่ัวไป
ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และ 
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง 
สแกนเนอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง

29,000 กองวิขาการ 
และแผนงาน 

(กันเงิน ปี 60)

6. บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน และ 
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่

จัดซื้อจอ 
รับภาพ 
โปรเจคเตอร์ 
แบบขาตั้ง

- จัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ 
แบบขาตั้ง 100 น้ิว

9,000 กองวิชาการ 
และแผนงาบ

(กันเงิน ปี 60)
7. บริหารงาน 

ท่ัวไป
ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และ 
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่

จัดซื้อเครื่อง 
ขยายเสียง

- จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อม 
ส่วนประกอบ
1) คลอสโอเวอร์ ระบบดิจิตอล 1ตัว
2) กล่องแร็ก จำนวน 1 ขุด
3) ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์ เบส 
จำนวน 2 ตัว
4) ขุดสายสัญญาณ จำนวน 1 ขุด

100,000 กองวิชาการ 
และแผนงาน

(กันเงิน ปี 60)

8. บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และ 
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือ 
เครื่องพิมพ์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ &/!บเ*I*บท*!๐ท 
แบบฉีดหมึก (เท!ปอ*) จำนวน 2 
เคร่ือง

15,400 กองคลัง 
(กันเงิน ปี 60)



ท ี ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

9. บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ขนิด 
เลเซอร์ หรือขนิด 180 ขาว 
ดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 
1 เคร่ือง

3,300 กองคลัง 
(กันเงิน ปี 60)

10. สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
IV!บเฬ1บกป๐ก แบบฉีด 
หมึก (๒^61) จำนวน 2 
เครื่อง

15,400 กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

(กันเงิน ปี 60)

11. สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและ 
ขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก 
ขยะ

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 
ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 
กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) 
จำนวน 2 คัน

4,800,000 กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

(เพิ่มเติม ปี 2561- 
2564)

12. สร้างความ 
เข้มแข็งของ 
ขุมขน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์

สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 
เคร่ือง

16,000 กองสวัสดิการสังคม 
(ขยายเวลา ปี59)

13. สร้างความ 
เข้มแข็งของ 
ขุมขน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง 
สำรองไฟฟ้า

สำหรับใข้กับคอมพิวเตอร์ 
ตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
บัญขีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ จำนวน 1 เคร่ือง

3,100 กองสวัสดิการสังคม 
(ขยายเวลา ปี59)



ท ี ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

14. สร้างความ 
เข้มแข็ง 

ของขุมซน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

จัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศ

จัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ซนิดต้ังพ้ืน 
หรือซนิดแขวน (มีระบบ 
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 
บีทียู จำนวน 2 เคร่ือง 
สำหรับสำนักงาน 
รวมจำนวน 2 เคร่ือง

94,000 กองสวัสดิการสังคม 
(เพิ่มเติม ปี 61 -  64)

15. สร้างความ 
เข้มแข็ง 

ของขุมซน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือ 
เครื่องพิมพ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
[ทบพแบกป๐ก แบบฉีดหมึก
(๒เขํ6แ) จำนวน 1 เคร่ือง

7,700 กองสวัสดิการสังคม 
(เพิ่มเติม ปี 61 -  64)

16. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

จัดซื้อเครื่องถ่าย 
เอกสาร

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและ 
สี) ความเร็ว 10 แผ่นต่อ 
นาที จำนวน 1 เครื่อง

50,000 กองการศึกษา 
(ขยายเวลา ปี 59)

17. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่

จัดซ้ือโทรทัศน์สี 
แอลอด 

(แคว IV)

ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920X1080 ฟิกเซล ขนาด 
40 น้ิว จำนวน 5 เคร่ือง

85,000 กองการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 1) 

(ขยายเวลา ปี 59)



ท ี ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปาหมาย (ผลผลิตของ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
โครงการ) 2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

รับผิดขอบ

18. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีชุด 
รับแขก

จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีชุด 
รับแขก 
จำนวน 1 ชุด

5,000 กองการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 1) 

(ขยายเวลา ปี 59)

19. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่

จัดซื้อกล้อง 
ถ่ายรูปดิจิตอล

ความละเอียด 16 ล้าน 
พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง

26,000 กองการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 3) 

(ขยายเวลา ปี 59)

20. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนิดเลเซอร์/ขนิด 160 
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 
จำนวน 1 เคร่ือง

3,700 กองการศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาล 1) 
(ขยายเวลา ปี 59)

21. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนิดเลเซอร์/ขนิด 16อ 
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 
จำนวน 1 เคร่ือง

3,700 กองการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 1) 

(ขยายเวลา ปี 59)



ท ี ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เบ้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

22. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนิดเลเซอร์/ซนิด 180 
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 
จำนวน 1 เคร่ือง

3,700 กองการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 3) 

(ขยายเวลา 59)

23. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งาน 
บ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
5 คิวยิกฟุต 
จำนวน 1 เคร่ือง

6,500 กองการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 3) 

(ขยายเวลา ปี 59)

24. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 
โนัตบุ๊ค

สำหรับสำนักงาน 
จำนวน 1 เคร่ือง

17,000 กองการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 2) 

(ขยายเวลา ปี 59)

25. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค

สำหรับสำนักงาน 
จำนวน 1 เคร่ือง

17,000 กองการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 3) 

(ขยายเวลา ปี 59)
26. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 

และส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค

สำหรับสำนักงาน 
จำนวน 1 เคร่ือง

17,000 กองการศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาล 3) 
(ขยายเวลา ปี 59)



ท ี ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

27. แผนงาน 
การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ

จัดทำป้ายกำหนด 
พื้นที่ผ่อนผันการ 
จำหน่ายสินค้า 
พร้อมติดตั้ง

สำหรับงาน'ป้องกัน 
จำนวน 6 ปัาย 
(ตามแบบที่เทศบาล 
กำหนด)

30,000 สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 
(กันเงิน ปี 60)

28. แผนงาน 
การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อติดตั้งดวง 
ไฟกระพริบ 
สัญญาณจราจร 
พลังงาน 
แสงอาทิตย์

สำหรับงานปัองกัน 
จัดซื้อติดต้ังดวงไฟ 
กระพริบสัญญาณจราจร 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จำนวน 2 ขุด 
(ตามแบบที่เทศบาล 
กำหนด)

240,000 สำนักปลัด 
(งานป้องกันๆ) 
(กันเงิน ปี 60)

รวม 28 โครงการ รวมงบประมาณ 5,993,200 - - -



ภาคผนวก



ฉบบนนิ®̂ ฬ /  ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นถิ่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑

ตํวยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ตำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลโนนสูงให้มความเจริญก้าวหน้าและสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประซาซนได้ ตลอดจนใช้เป็นหลักในการแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนของประซาซน 
ซึ่งได้ผ่านความเห็นซอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๑ จาก 
คณะกรรมการท้องถิ่นและประซาซนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐โดย 
นายกเทศมนตริตำบลโนนสูง ได้อนุมัติให้ใช้แผนตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประจำเทศบาลตำบล โนนสูง เสนอเป็นที่เริยบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพ ื่อให ้การปฏบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผมพ ัฒบา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ เป็นไปด้วย 
ความเริยบร้อย เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๑ ต่อไป และสามารถเช้าดูรายละเอืยดเพิ่มเติมได้ที่ ผผพ.กอกรบกรู.?0 .ปา

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วลัน

(นายประสงค์ โพธมศร) 
นายกเทศมนตริตำบลโนนสูง


