


ค ำ น ำ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลโนนสูง นำข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จนถึง 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ มาทบทวนและได้นำข้อเสนอความต้องการการพัฒนาจากการประขุมประชาคมมาบรรจุ 
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราขสีมา ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราขสีมา ยุทธศาสตร์กลุ่ม 
จ ังห ว ัดภาคตะว ัน ออกเฉ ียงเห น ือ แผนพ ัฒนาจ ังหว ัดนครราขส ีมา แผนพ ัฒนากล ุ่มจ ังหว ัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา ขัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ 
ท่ี ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับ 
นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลโนนสูง

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัด 
เรียงลำดับ ความสำคัญ และความเร่งด่วนของโครงการ ที่ม ีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประขาชน 
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาปา ได้พิจารณาและให้ความเห็นขอบ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ฟอง
ส่วนท่ี ๑ 
ส่วนท่ี ๒

ส่วนท่ี ๓

ส่วนท่ี ๔ 
ภาคผนวก

ส า ร บ ัญ

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลโนนสูง 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค 
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

^  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
^  ความเฃื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
^  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

^  ผ.๐๑ บัญขีสรุปโครงการพัฒนา 
^  ผ.๐๒ บัญขีโครงการพัฒนา
^  ผ.๐๒/ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาโครงการที่เกินศักยภาพ อปท. 
^  ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์ 

การติดตามและประเมินผล

^  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ส ่วบ ท ี่ ๑
สภาขชทั่วไ!)และข้อมูลน)บฐาบ 

เทศบาลตำบลโบบสง



แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลตำบลโนนสูง
(พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

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

ส่วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ึนฐาบฃองเทศบาลตำบลโนนสูง

ประวํศิเทศบาลตำบลโนนสูง
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว รัฐบาลได้จัดตั้งเทศบาลขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง 

ก ับการปกครองระบอบประชาธิปไตยทุกจังหวัดท ั่วราชอาณาจักรตามควรแก่ฐานะ เช่น เทศบาล 
ตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร แล้วแต่กรณี โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ทางราชการมีความ 
ประสงค์จะจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ แต่ในระยะนั้นได้เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่อำเภอ 
บัวใหญ่ไม่สามารถจัดตั้งเทศบาลเมืองฃึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ ทางราชการจึงได้พิจารณาเห็นว่าอำเภอโนนสูง 
มีชุมชนหนาแน่น ซึ่งเรียกกันว่าอำเภอกลาง ประซาซนนิยมขนสินค้าพืชไร่ต่าง  ๆ มาจำหน่ายและส่งไป 
จำหน่ายยังที่ต่าง  ๆ เป็นที่มีทำเลดีกว่าที่อื่น จึงได้มืพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลโนนสูงทั้งตำบลขึ้นเป็น 
เทศบาลตำบลโนนสูง (อาณาเขตครอบคลุมตำบลหลุมข้าวและตำบลธารประสาทในป้จจุบัน) โดยยกฐานะ 
ตำบลโนนสูงเป็นเทศบาลตำบลโนนสูง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัด 
นครราชสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๐ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จ 
ราชการแทนพระองค์ (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 
ตราไว้ ณ วันท่ี ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๔ หน้า ๑๙๐๓ วันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๔๘๐ โดยชุนเกษมสีมารักษ์ เป ็นนายกเทศมนตรีคนแรก มีเนื้อที่ทั้งหมด ๘๓.๖๓ ตาราง 
กิโลเมตร โดยได้อาศัยสโมสรข้าราชการอำเภอโนนสูง (หลังเดิมรื้อแล้ว) เป็นที่ทำงาน ต่อมาจึงได้สร้าง 
อาคารไม ้ช ั้นเด ียวข ึ้นในพ ื้นท ี่ของเทศบาลเอง (อาคารห ล ังเด ิม )เม ื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๔ ม าจน ถ ึงพ .ศ . 
๒๔๑๒ เป็นเวลา ๓๘ ปี ตัวอาคารสำนักงานหลังเดิมผุพังและทรุดโทรมไม่สามารถจะปรับปรุงแก้ไข 
ให้แข็งแรงและสง่างามได้ จึงได้ฃอกู้เงิน ก.ส.ท. จำนวน ๖๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 
๒๔๑๓ และเทศบาลได้ตั้งงบประมาณสมทบอีก ๖ ๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเป็นอาคารตึก 
๒ ช้ัน หลังคาทรงไทยตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๑๔ คืออาคารสำนักงาน 
หลังบัเจจุบัน

ข้อมูล๓ ยวกับท่ีต้ัง อาณาเขต เขตการปกครอง ประขากร การสืกษา สาธารณสุขความปลอดภัย 
ในชืวํตและทรัพย์สิบ และทรัพยากรธรรมขาติ เป็นต้น

๑. ทีต้ั่ง ที่ทำการเทศบาลตำบลโนนสูง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง และตั้งอยู่ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๓๖ 
กิโลเมตร ละติจูดท ๑๔.๑๗๘๘๘๑๗๑๒๖๔๓๗๒ ลองดิจูดท ๑๐๒.๒๔๑๖๘๔๑๔๒๐๔๓๘๒ เขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๑๒.๙๔ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑ ของพ้ืนท่ีอำเภอโนนสูง

ส่วนเขตเทศบาลนั้นแต่เดิมกว้างขวางมาก ไม่สามารถจะให้บริการแก่ประซาซบได้เนื่องจาก 
ราย'ไต้ไม่เพียงพอ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลลดลงเหลือพื้นที่ ๔.๐๔๘ ตาราง 
กิโลเมตร โดย “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จ ังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. 
๒๔๙๓” เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๒ และต่อมาได้มีการขยายเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒.๙๔ ตาราง

หน้า ๑แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



กิโลเมตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนท่ี ๒๔๔ เม่ือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๓๔ มีเขต 
เทศบาล ดังน้ี

หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ริมคลองส่งนํ้าสหกรณ์ฝืงเหนือ ที่จะซึ่งอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางทางหลวง 
จังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ติดกับริมคลอง 
ล ่งน ี้าสห กรณ ์ ฝ ืง เห น ือ ไป ท างท ิศ ตะว ัน ต กเฉ ียงใต ้ ตาม แน วร ิม คลองส ่งน ํ้าส ห กรณ ์ฝ ืง เห น ือ  
ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร

ต้านเหนือ จากหลักเขตที่ ๑ เลียบริมคลองส่งนํ้าสหกรณ์ฝืงเหนือ โปทางทิศตะวันออกเฉียง - 
เหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒ (โนนสูง) -  ขามสะแกแสง ฟากตะวันออก

จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไป 
บ ้านหล ุมข ้าว ฟากเหน ือ ท ี่จ ุดซ ึ่งอย ู่ห ่างจากถนนไปบ ้านขาด ฟากเหน ือบรรจบก ับร ิมถนนไป 
บ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ 
ระยะ ๓๒๐ เมตร

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซ่ึง 
ตั้งอยู่ท ี่จุดริมลำเชียงไกร ฝืงตะวันตกดัดกับเส้นขนานระยะ ๑ 1๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสำราญ 
ราษฎร์

ต้านใต้จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 
ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง 
ฟ ากตะว ัน ต ก ซ ึ่งอ ย ู่ห ่างจาก แ น ว ศ ูน ย ์ก ล างถ น น โน น น าม าบ รรจบ ก ับ ร ิม ท างห ล ว งจ ังห ว ัด  
หมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ไปทาง 
ทิศใต้ตามแนวริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - 
ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ระยะ ๑,๔๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ ๔๐๐ เมตร ถึง 
หลักเขตที่ ๖

ต้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซ่ึง 
ตั้งอยู่บนเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี กม ๒๙๓.๔๐๐ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๒๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ 
เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลด่านคล้า

หน้า ๒แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๒. พนที
เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๑๒.๙๕: ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑ ของพ้ืนท่ี 

อำเภอโนนสูง

เทนอ

สำเทียงไกร!

แมนทีแสสงการแบ่งเขสชุมรน 
1 ชุมขนสวนผัก
2. ชุมชนบัว 1
3. ชุมขนบัว 2
4. ชุมขน บัว 3
5. ชุมรนกระพ็
6. ชุมขนตสาสไทม่
7. ชุมขนสอนแส้ว -  โนนนา -  

ไนนสม^รฑ่เ
8. ชุมขนแสนสุข
9. ชุมรนสาสสาคู่
10. ชุมขนโนนหมัน 
•ก. ช ุม ข น โ น น ส ุง

1 2 . ชมุขนโนนสาคู-่โนนระเวยง 
ซ. ชุมขนบ้านเทีม

หน้า ๓แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ด้านทรัพยากรธรรมขาติและสิงแวดล้อม
ลักษะภูมิอากาศ โดยทั่วไปมีลักษณะภูม ิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด 

ใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฤดูหนาวอากาศหนาวประมาณ ๑๐ - ๒๐ องศาเซลเซียส 
ฤดูร้อนอากาศร้อนประมาณ ๓๔ - ๔๑ องศาเซลเซียส
ฤดูฝนอากาศฝนประมาณ ๓๐ - ๓๘ องศาเซลเซียส 

ติบฟัาอากาศ โดยทั่วไปมีสภาพแห้งแล้ง อากาศร้อนจัดแม้ฝนจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เนื่องจากไม่มี 
ที่เก็บกักนํ้าอย่างเพียงพอ เมื่อสิ้นสุดหน้าฝนจึงไม่มีน้ําเหลือกักเก็บไว้

ลำบ้ําท่ีลัาคัญ เทศบาลตำบลโนนสูง มีลำนํ้าที่สำคัญไหลผ่าน คือ ลำเชียงไกร และลำตะกุด ซ่ึงแยก 
มาจากลำเชียงไกร

แหล่งน้ํา
๑) สระน้ําสาธารณะ จำนวน ๗ 

๑.๑ สระหนองใหญ่ 
๑.๒ สระบัว 
๑.๓ สระหนองกลด 
๑.๔ สระวัดร้าง 
๑.๔ สระโนนนา 
๑.๖ สระตะกุด 
๑.๗ อ่างเก็บน้ําส'วนผัก

๒) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน ๒ 
๒.๑ ลำเขียงไกร

แห่ง ได้แก่
คีดเปีนพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๗,๐๐๐ ลบ.ม. 
คิดIปีนพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. 
คิดเ'ปีนพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๑๔,๐๐๐ ลบ.ม. 
คิดเปีนพื้นที่กักเก็บบํ้าประมาณ ๗,๐๐๐ ลบ.ม. 
คิดเปีนพื้นที่กักเก็บบํ้าประมาณ ๒๘,๐๐๐ ลบ.ม. 
คิดเปีนพื้นที่กักเก็บบํ้าประมาณ ๖,๐๐๐ ลบ.ม. 
คิดเปีนพื้นที่อ่างเก็บนํ้า ๒๓๖-๒-๔๔.๖๐ ไร่ 
พื้นที่กักเก็บนํ้า ๖๓๐,๐๐๐ ลบ.ม.

แห่ง ได้แก่

๒.๒ ลำเหมืองส่งนํ้าสาธารณะ
บ้ําท่วม
๑) พื้นที่น้ําท่วมถึง คิดเ'ปีนร้อยละ ๗๐ ของพ้ืนที่ท่ังหมด
๒) ระยะเวลาเฉลี่ยที่นํ้าท่วมขังนานที่สุด ๓๐ วัน ประมาณช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
น้ําเ■ สิย
๑) ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดภายในเขตเทศบาล ประมาณ ๑ , ๔๔๙ ลบ.ม.ต่อวัน 
๒) เทศบาลมีบ่อนํ้าเสีย ๑ แห่ง หลังวัดโนนหมัน

ข้อมุลการจัดการมลฝอย
๑) อัตราการเกิดมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณวันละ ๑๐ ตัน/วัน สามารถกำจัดขยะได้เพียงพอ 
๒) กำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝืงกลบหรือนำไปกำจัดให้ถูกวิธีที่บ่อกำจัดขยะเทศบาลนครราฃสีมา 
๓) รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอย/กำจัดมูลฝอยที่ใข้งานอยู่ในนืจจุบัน

คันท่ี ทะเบียนรถ ประเภทรถ ขนาด 
ความจุ

ปีท่ีเร่ิม 
ใช้งาน

อัตราการ 
ใช้งาน

เจ้าหน้าท่ี 
ประจำรถ 
รวมคนขับ

วันท่ีรับมา

๑. ๘๙-๔๗๗๘ นม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
แบบอัดท้าย

๑๒
ลบ.หลา

๒๔๖๒ ๒ เท่ียว/วับ ๑ คน ๑๙ พ.ย. ๖๒

๒. ๘๙-๔๗๗๙ นม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
แบบอัดท้าย

๑๒
ลบ.หลา

๒๔๖๒ ๑ เท่ียวต่อวัน ๒ คน ๑๙ พ.ย. ๖๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง หน้า ๔



คันท่ี ทะเบียนรถ ประ๓ทรถ ขนาด 
ความจุ

ปีท่ีเร่ิม 
ใช้งาน

อัตราการ 
ใช้งาน

เจ้าหน้าท่ี 
ประจำรถ 
รวมคนขับ

วันท่ีรับมา

๓. ๘๓-๘๒๒๐ นม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
ชนิด ๖ ล้อ

๑๒
ลบ.หลา

๒๔๓๔ ๒ เที่ยว/วัน ๑ คน ๓๐ ธ.ค. ๓๔

(2!!. ยก-๖๑๒๐ นม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
แบบปิคอัพ ลบ.หลา

๒๔๔๓ ๒ เที่ยวต่อวัน ๑ คน ๒๓ ม.ค. ๔๓

๔. ๘๔-๖๙๖๖ นม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
แบบเปิดข้างเทท้าย

๑๒
ลบ.หลา

๒๔๔๗ ๒ เที่ยว/วัน ๑ คน ๒๔ ธ.ค. ๔๖

๖. ๘๗-๑๔๑๒ นม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
แบบปิคอัพ

๓
ลบ.ม.

๒๔๔๔ ๒ เที่ยว/วัน ๑ คน ๒๖ มี.ค. ๔๔

๗. ตง ๗๐๖๘ นม รถยนต์ตักหน้า-ขุดหลัง 
ฝืงกลบ'ขยะมูลฝอย

- ๒๔๔๔ ๖ ช่ัวโมงวัน ๑ คน ๒๔ ม.ค. ๔๔

๔) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่บริเวณข้างวัดโนนแต้ว ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่ ๔๘ ตารางวา 
ห่างจากเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ประมาณ ๒ กิโลเมตร บริเวณรอบพื้นที่เป็นป่า เริ่มใช้งานตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๔๔๙ และคาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณขยะไต้จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๐

๔) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณบ้านสี่เหลี่ยมตำบลใหม่ เทศบาล 
ตำบลโนนสูงจัดซ้ือเอง เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๖ ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท

๖) ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะมูลฝอย ในอนาคต มี ๑ แห่ง คือ บริเวณบ้านดอนท้าว 
ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่ ๔๔ ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา ห่างจาก 
เขตเทศบาล ๑๓ กิโลเมตร โดยไต้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๒ ล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๔๓๙

๗) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เน้ือท่ี ๗๓ ไร่ ของเทศบาลนครนครราชสีมา ถนนราชสีมา-โขคชัย 
ตำบลโพธึ๋กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ห่างจากเทศบาลตำบลโนนสูง 
ประมาณ ๔๘.๓ กิโลเมตร

การพาณิชยกรรมและบริการ
๑) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

๑.๑ สถานที่จำหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ แห่ง 
๑.๒ ปีมหลอด จำนวน ๓ แห่ง 
๑.๓ ตลาดสด จำนวน ๑ แห่ง 
๑.๔ แผงลอยในตลาดสด จำนวน ๑๗๒ แผง 
๑.๔ ร้านชายของชำ จำนวน ๙๒ ร้าน 

๒) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
สถานธนานุบาล จำนวน ๑ แห่ง คือ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูง จัดตั้งชื้น 

เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทอง โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชนซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่า และ 
ช่วยเหลือให้ประชาชนมีเงินทุนหมุนเวียนนำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินทุนไปลงทุน 
ในกิจการขนาดย่อมไต้ การรับจำนำสิ่งของ/ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีเจ้าหน้าที่ 
ให้บริการ ๔ คน แบ่งเป็น หญิง ๓ คบ ขาย ๒ คน

หน้า ๕แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๓) สถานประกอบการด้านบริการ
๓.๑ ธนาคาร จำนวน ๓ แห่ง 

-ธนาคารออมสิน
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 

๓.๒ สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ร้าน
๓.๓ ร้านเสริมสวย จำนวน ๓๒ ร้าน 
๓.๔ ซ่อมรถยนต์/เครื่องยนต์ จำนวน ๒๓ ร้าน 
๓.!: ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ ร้าน 
๓.๖ สถานที่จำหน่ายแก๊ส จำนวน ๙ ร้าน 
๓.๗ รีสอร์ท จำนวน ๗ แห่ง 
๓.๘ นวดอบสมุนไพร จำนวน ๑ แห่ง 
๓.๙ สถานประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล จำนวน ๓ แห่ง 

๔) การอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
๔.๑ โรงสีขนาดกลาง จำนวน ๓ โรง 
๔.๒ อุตสาหกรรมเย็บผ้า จำนวน ๔ แห่ง 
๔.๓ โรงกลึงและตัดโลหะด้วยเครื่องจักร จำนวน ๗ โรง 

๔) การท่องเท่ียว
แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง  ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล คือ วัดบัว 

ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สวยงาม และพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุของวัดที่สะสมไว้ และบอกจากนี้ยัง 
มีสวนสาธารณะหนองกลด และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับ 
พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับประขาซน ตลอดจนเป็นสถานที่จัดงาน 
ประเพณีและกิจกรรมต่าง
สภาพสังคม

๑. ศาสนา ประขาขบส่วนใหญ่นับถอศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน คือ วัด ๔ แห่ง
๑.๑ วัดโนนแต้ว ต้ังอยู่ท่ีซุมซนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์
๑.๒ วัดบัว ต้ังอยู่ที่ชุมซนบัว ๓
๑ .๓ วัดใหม่สุนทร ตั้งอยู่ที่ชุมซนศาลตาปู
๑.๔ วัดโนนหมัน ต้ังอยู่ท่ีชุมซนโนนหมัน

๒. วัฒนธรรม มีประเพณีของท้องถ่ินท่ีสำคัญ คือ 
๒.๑ ประเพณีสงกรานต์ 
๒.๒ ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
๒.๓ ประเพณีลอยกระทง 
๒.๔ ประเพณีทำบุญตักบาตรวันฃ้ึนปีใหม่ 

๓. การคืกษา พบที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
มีโรงเรียนท้ังหมด ๘ แห่ง (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๓ แห่ง) ประกอบด้วยโรงเรียน

ท้ังหมด ดังนี้
๓.๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง)
๓.๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง)
๓.๓ โรงเรียบเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) (สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง)

หน้า ๖แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๓.๔ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี (สพฐ.)
๓.๔ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา (เอกซน)
๓.๖ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทรี (เอกขน)
๓.๗ โรงเรียนศรีบัณฑิตวิทยา (เอกขน)
๓.๘ โรงเรียน'ปิญญ'าภัทร (เอกซน)

๔. กีฬาปับทบาการ/พักผ่อบ
๔.๑ สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง 
๔.๒ ห้องสมุดประซาซน จำนวน ๑ แห่ง 
๔.๓ สวนสาธารณะ จำนวน ๔ แห่ง

- สวนสาธารณะหนองกลด พื้นที่สวนสาธารณะ ๒๗,๒๐๐ ตร.ม.
- สวนสาธารณะโนนนา พื้นที่สวนสาธารณะ ๑๗,๑๙๐ ตร.ม.
- สวนสาธารณะสระบัว พื้นที่สวนสาธารณะ ๘,๓๙๐ ดร.ม.
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (โนนหมัน) พื้นที่สวนสาธารณะ 

๓,๓๐๐ ดร.ม.
- สวนสาธารณะบ้านเพิ่ม พื้นที่สวนสาธารณะ ๑ ไร่ ๑ งาน ๙๘ ตารางวา 

๕. การสาธารณสุข
๕.๑ ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง 
๔.๒ สถานผดุงครรภ์ (คลินิก) จำนวน ๑๐ แห่ง
๔.๓ โรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง คือ โรงพยาบาลโนนสูง 

จำนวน ๑ แห่ง 
๖. ชุมขบ มี ๑๓ ชุมขบ

ลำดับท่ี ข่ือชุมซน พ้ืนท่ีชุมซบ(ตร.ม)
ซ 5 เฑ 'แโ'น 'น ห บ ั‘น (ร) 0 ๓ ] โโ') ๙  0 0

๒ ขุมซนโนนสูง ๑,๗๔๗,๒๖๙.๐๐
๓ ขุมซนโนนตาอ-โนนระเวียง ๘๔๔,๖๖๙.๒๐
๔ ขุมซนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบรณ์ ๙๘๔,๒๖๙.๐๐
๔ ขุมซนแสนสุข ๙๐๒,๒๖๙.๐๐
๖ ขุมซนบ้านเพ่ิม ๙๘๖,๐๒๙.๒๐
๗ ขุมซนบัว ๑ ๗๘๙,๐๖๙.๒๐
๘ ขุมซนบัว ๒ ๗๙๗,๓๐๙.๒๐
๙ ขุมซนบัว ๓ ๑,๐๐๒,๖๖๙.๐๐

๑๐ ซมซนกระพี้- ตลาดเก่า ๘๓๗,๒๖๙.๒๐
(9)6)

—3.... ...... . .—— --------------------------
ขุมซนศาลตาป ๑,๐๓๔,๒๖๙.๐๐

๑๒ ขุมซนสวนผัก ๑,๐๘๒,๒๖๙.๐๐
๑๓ ขุมซนตลาดใหม่ ๘๔๗,๑๖๙.๒๐

รวม ๑๒.๙๔ ตร.กม.

หน้า ๗แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



การฟ้องกับและบรรเทาสาธารณภัย
๑. ข้อมูลรถดับเพลิง รถยนต์บรรทุกนิ้า ประกอบด้วย

๑.๑ รถยบต่บรรทุกน่า ๖ ล้อ จานวน ๓ ดัน
๑.๒ รถยนต์บรรทุกนํ้า ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน
๑.๓ รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง ๔ ล้อ จำนวน ๑ ดัน
๑.๔ รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน
๑.๕ รถยนต์อเนกประสงค์ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
๑.๖ รถยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน ๑ คัน

๒. เครื่องดับเพลิงขบิดหาบหาม จำนวน ๑ เคร่ือง
๓. เครื่องสูบน้ํา - เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ น้ิว จำนวน ๑ เคร่ือง

- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ น้ิว จำนวน ๕ เคร่ือง
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ น้ิว จำนวน ๒ เคร่ือง
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ น้ิว จำนวน ๑ เคร่ือง

๕. ท่อธารประปาดับเพลิง จำนวน ๒๕ จุด
๕. เครื่องดับเพลิงเคมีเบื้องต้น จำนวน ๑๐๖ ถัง
๖. พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒๑ คน

ประกอบด้วย
- เจ้าพนักงานฟ้องกันๆ จำนวน ๕ คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ คน
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑๕ คน

๗. อาสาสมัครฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๒๓๓ คน

ความปลอดภัยใบขีวัดและทรัพย์สิบ
ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีสถานีตำรวจ ๑ แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ตั้งอยู่ตรงข้าม 

หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง

ด้าบโครงสรัางพ้ืบฐาบ 
การคมบาคม /  ขบส่ง 

ทางรถไฟ
มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายนครราขสีมา - หนองคาย) ผ่านอำเภอโนนสูง 

ทางรถยบต์
๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (สายนครราชสีมา - หนองคาย) เฟ้นถนนลาดยาง 

สภาพดีมาก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๔ เลนส์ (ถนนมิตรภาพ) วิ่งผ่านพื้นที่ตำบลโตนด ตำบล 
ดอนหวาย ตำบลบิง ตำบลดอนขมพู และตำบลธารปราสาท

๒) ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ (สายโนนสูง - ขามสะแกแสง) เฟ้นถนนลาดยาง 
อย่างดี มีระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ผ่านตำบลดอนหวาย ตำบลใหม่ ตำบลโนนสูง ตำบลลำคอหงษ์ ตำบล 
ขามเฒ่า และเข้าเขตอำเภอขามสะแกแสง

๓) ถนน รพช. ที่ใข้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอโนนสูงกับตำบล /  หมู่บ้าน 
ต่าง  ๆ เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง ใช้สัญจรได้ดี

หน้า ๘แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๖๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



การไฟฟ้า
การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นการจำหน่ายพลังงาน 

ไฟฟ้าให้แก่ประซาซน หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ครอบคลุมถนน ๑๗ สาย ในพ้ืนท่ี 
เซตเทศบาลตำบลโนนสูง 

การประปา
การมีประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ๑ แห่ง 

การส์อสาร
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอโนนสูง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕;๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง หน้า ๙



สถิติจำนวนประขากรในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
สถิต ิประซากรจำแบกตามอายุ

ประชากร ประชากรจำแ บ กตาม อาย ุ

รวม รวม ฅ่ํากว่า ๑ ๐  ปี ษ)ษ) - ๒ ๐  ป ี ๒ ๑  - ๓ ๐  ป ี ๓  ษ) - ๔ ๐  ป ี ๔ ๑  - ๔ ๐ จ ๕ษ) - ๖ ๐  จ ๖ ๑  - ๗ ๐  ป ี ๗ ๑  ปี ขนไป

ชาย หญง ชาย หญง ขาย หญง ขาย หญง ขาย หญง ขาย หญง ขาย หญง ขาย Vเญง ขาย หญง
๙ , ๕๕๔ ๔, ๕๗๙ ๔,๙๗๔ ๔ ๙ ๔ ๔ ๘ ๔ ๔ ๙ ๒ ๔ ๒ ๑ ๖ ๘ ๒ ๖ ๔ ๗ ๖ ๙ ๔ ๖ ๘ ๒ ๗ ๐ ๓ ๗ ๙ ๙ ๖ ๔ ๗ ๗ ๙ ๗ ๕๕๕ ๔ ๘ ๙ ๓  ษ) ษ) ๔ ๔ ๖

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕โ๖๔ 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลโนนสูง

หน้า ๑๐แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ด้านการบริหาร
โครงสร้างและการบริหารงาบของเทศบาลตำบล,[บนสูง แบ่งออกเป็น ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาซิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

ของประซาซน โดยเทศบาลตำบลประกอบด้วยสมาซิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๒ คน มีประธานสภา ๑ คน
และรองประธานสภา ๑ คน และมีปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ประกอบด้วย

๑. นายอาจ ลังสกฤษณ์ 
๒. นายจีรายุฑธ์ ปราชญัศรีภูมิ 
๓ .  นายสุรพงษ์ วัชระสุขโพธ้ี 
๔. นายกิตติ พิมประสาร 
๔. นางธิดารัตน์ อิ่มวิเศษ 
๖. นายทวน สงกรานต์ 
๗. นางสุมลรัตน์ สมสุข 
๘. นายทวีศักดึ๋ บุญทา 
๙. นายปฏินันท์ ทวีศักด้ิ 
๑๐. นายเฉลิมพงษ์ กมลกลาง 
๑๑. นางพรรณนา กล่ินกลาง 
๑๒. นายอุดม เป้ากลาง

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๑ 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๑ 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๑ 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๑ 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๑ 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๒ 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๒ 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๒ 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๒
สมาซิกลภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๒

ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงของประขาขน นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใซ่สมาซิกสภาเทศบาลเป็น 
ผู้ซ่วยเหลือในการบริหารราซการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายโดยเทศบาลตำบลให้แต่งตั้ง 
รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คน

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมา,ซิก 
สภาเทศบาลได้ โดยเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้รวมกันไม่เกิน ๒ คน 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงและคณะ ประกอบด้วย 
๑. นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ้ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง 
๒. นายรันยพัฒน์ วัซรินทรีรัตน์ รองนายกเทศมนตรี 
๓. นางสาวฃัซฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี
๔. นางปราณี วัชระสุขโพธ้ี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นายไพโรจน์ สวามีซัย เลขานุการนายกเทศมนตรี
การแบ่งส่วนการบริหารงาบของเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมดูแลข้าราซการ 

ท้ังหมด แบ่งออกเป็นกอง /  ฝ่าย ดังนี้
๑. สำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดขอบดูแล
๒. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้รับผิดขอบดูแล 
๓. กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้รับผิดขอบดูแล
๔. กองข่าง ผู้อำนวยการกองข่าง เป็นผู้รับผิดขอบดูแล
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
๖. กองการศึกษา ผู้อำนวยการกองศึกษา
๗. กองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๘. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๙. สถานธนาบุบาล

เป็นผู้รับผิดขอบดูแล 
เป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
เป็นผู้รับผิดขอบดูแล 

ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล 
ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง หน้า ๑๑



จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (?0ร[ป0ก[กร) ของเทศบาลตำบลโนนสูง
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติฉบับ 

ท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัดจะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างขัดเจนในการนำมาเป็น 
แนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่งการกำหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง 
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ ื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของขุมซนให้ 
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับ 
การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในขุมซนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในขุมซนอย่างคุ้มค่าและ 
เกิดประโยขนํสูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด 
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อ 
ประโยขนํสุฃที่ยั่งยืนของขุมซนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโนนสูงจึงได้กำหนด 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (^เวรเปเวกเกร) คือ ส่งเสริมค้าขาย การปลูกข้าวสู'ตลาด เพ่ือให้ประขาชนมรีายได ้
อย่างย่ังยืน

หนา ๑๒แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ส ่ว น ท ี่ ๒)
ยุทธศาสตร์การบ่!!ธมนา 

องค ์กร‘ปกครองส ่วนท ้องล ิ่น

-^



ส่วนที ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑. ศวามส์มพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระคับมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ จ (พ.ศ. ๒๕๖® - ๒๕๘๐)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดับร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป 
ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา 
ได้ล่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในต้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ 
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประซาซน 
ล่งผลให้ประเทศไทยหลุดพันจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีช้อได้ 
เปรียบในความหลากหลายเซิงนิเวศ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ 
มิติเศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยบวัตกรรมอย่างเต็มที่ การผลิตของภาค 
บริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับตํ่า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความ 
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ 
ปิญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมลํ้า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการ 
เช้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การพินฟูและรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของ 
การบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการ 
แก้ป้ญหาของประขาซนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม 
และป้จจัยการพัฒนาต่าง  ๆ ที่เกี่ยวช้อง ล่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบ 
และครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิด 
การปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเซิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ 
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต จึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว 
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง  ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพื้นฐาน 
ประซารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง  ๆ อย่าง 
เป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนใบ 
ระดับอ่ืน  ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนท่ี ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่าง  ๆ อาทิ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการ 
ได้อย่างมั่นคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

หน้า ๑๓แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสง



วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฟ้นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาคามหลักปรัชญา 

ชองเศรษฐก ิจพ อเพ ียง” หรือเฟ ้นคต ิพจน ์ประจำชาต ิว ่า “ มั่นคง มั่งค ั่ง ย ั่งย ืน ” เพ ื่อสนองตอบต่อ 
ผลประโยชน์แห่งชาติ อับได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนชองสถาบันหลัก 
ของชาติและประซาซบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเฟ้นปีกแผ่น มีความ 
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและคักดึ๋ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโต 
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ด ีม ีส ุขชองประซาซน ความยั่งย ืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ 
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน 
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและคักดี้ศรี

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมซน ครัวเรือน และปีจเจกบุคคล และมีความ 
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง 
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ 
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม 
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว 
มีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาบและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม 
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ํา มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมลํ้าฃองการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ 
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพ 
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประซาชาติ ไม่ม ีประชาซบที่อยู่ใบภาวะความยากจน เศรษฐกิจใน 
ประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแช่งขันกับประเทศต่าง  ๆ ท้ังในตลาดโลก 
และตลาดภายในประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ 
ไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟันกับประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของ การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขบส่ง การผลิต การค้า การ 
ลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง 
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางนึญญา ทุบทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุน 
ทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประซาซน 
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการทื้เนฟู 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไมใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จนเก ินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป๋าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ 
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา 
อย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน
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เป ๋าหมายการพ ัฒนาประเทศภาพรวม
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต'อเบึ๋อง สังคมเป็นธรรม ฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยีบ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ 
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประซาซบเพื่อประซาซนและประโยชน์ส่วนรวม

ยุทธศาสตร์ท่ี* ด้านความม่ันคง
ยุทธศาสตร์ซาติด้านความมั่นคง มีเปัาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศซาติมั่นคง ประซาซน 

มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับขาติ สังคม ชุมซบ มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ 
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป๋องกันและแก้ไขปิญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน 
ปิจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขป็ญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราซการ 
ภาคเอกขน ประขาสังคม และองค์กรท่ีไมใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐาน 
ของหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป๋าหมาย
(๑) ความสุขของประซากรไทย
(๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกซน 

และภาคประซาซนในการปัองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประซาคมระหว่างประเทศ
(๔) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่
๑. การรักษาความสงบภายใบประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดข้ึนกับ 

ประเทศซาติบ้านเมือง
๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก 

ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของซาติ 
๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอับมี พระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศซาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถปัองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา 

ครามม่ันค*พ่ืแๆ 1ด้ญ ------- ------ ------- ---------------- ---------------—  '—-     ....... -  
๒. การปัองกับและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และปัองกันไม่ให้ 

ปัญหาใหม่เกิดขึ้น
๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงใบปัจจุบัน 
๒.๒ การติดตามเฝืาระวัง ปัองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดซายแดนภาคใต้ 
๒.๔ การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งทางบกและทางทะเล
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๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทีกระทบต่อความมั่นคงของขาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงาบด้านความมั่นคง โดย

๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้ง 

ภาครัฐและภาคประซาซน ให้พร้อมฟ้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุก 
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ

๓.๓ การพ ัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห ่งชาติ และการบริหารจัดการภ ัยค ุกคามให ้ม ี
ประสิทธิภาพ

๔. การบูรณาการความร่วมมีอด้าบความม่ันคงกับอาเขียนและบาบาขาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ 
ที่มิ'ใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาคและโลก อย่างยั่งยืน โดย

๔.® การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
๔.๒ การเสริมสร้างและธำรงไว้ซี่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ

และ-ท่ีมิ'ใช่ภาครัฐ
๔. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง  ๆ ทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
๔.® การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เผ่าระวัง แจ้งเตือน ฟ้องกัน และแก้ไข 

ปีญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเฟ้นรูปธรรม
๔.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น  ๆ
๔.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที ๒ ห้าบการสร้างศวามสามารถใบการแข่งชิน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแช่งขัน มีเฟ ้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการ 

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปท ี่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อ ัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณ ี วิถีชีวิต และจุดเด ่นทาง 
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใบด้านอื่น  ๆ นำมา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลก 
สมัยใหม่ (๒) “ปรับ-ฟ้จจุ-บัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง  ๆ
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ 
สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ใบอบาคด” 
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ 
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและ 
ปรับปีจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุบจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ 
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการ 
กินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขี้นของคนขั้นกลางและลดความเหลื่อมลํ้าฃองคนในประเทศ ได้ในคราวเดียวกัน
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ตัวขี้วัดเปัาหมาย
(๑) รายได้ประซาชาติ การขยายตัวซองผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
(๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งใบปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
(๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
(๔) ความสามารถในการแข่งข ันของประเทศ โดยประเด ็นย ุทธศาสตร์ซาต ิด ้านการสร ้าง 

ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่
๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเซิงปริมาณและมูลค่า 

และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย
๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 

ไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร
๑.๒ เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 
๑.๓ เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
๑.๔ เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าใบผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม 
๑.๔ เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตทีขับเคลื่อน 
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย 

๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
๒.๓ อุตสาหกรรมและ'บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
๒.๔ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของ 
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดิงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มลัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย

๓ . ๑ ท่องเที่ยวเซิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
๓.๒ ท่องเที่ยวเซิงธุรกิจ
๓.๓ ท่องเที่ยวเซิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
๓.๔ ท่องเที่ยวสำราญทางนํ้า 
๓.๔ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมใทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน 
โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

๔.๑ การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
๔.๒ การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๔.๓ การเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 
๔.๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
๔.๕ การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
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๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี 
ทักษะและ:จิต1วิญญาณ'ของการเป็นผู้'ประกอบการที่มีความสามารถ'ในการแข่ง'ขันและมีอัตลักษณ์ซัดเจน 
โดย

๕.๑ การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๕.๒ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
๕.๓ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๕.๔ การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
๕.๕ การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ค้านการพัฒนาและเสรมสร้างพักยภาหทร้พยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม 
ทั้งกาย ใจ สติปิญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ 
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา 
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน  ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

ตัวขี้วัดเป้าหมาย
(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธี้ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่
๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกผิงค่านิยมและ 

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๑.๑ การปลูกผิงค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการ 

สอนในสถานศึกษา
๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
๑.๔ การปลูกผิงค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใข้ชุมขนเป็นฐาน 
๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลขนในการปลูกผิงค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒. การพ ัฒ นาศ ักยภาพคนตลอดช ่วงช ีว ิต  ม ุ่งเน ้นการพ ัฒ นาคนเช ิงค ุณ ภาพในท ุกช ่วงว ัย 
ประกอบด้วย

๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกผิงความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ

ศตวรรษท่ี ๒๑
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๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาด

๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
๓. ปฏิรูปกระบวบการเรียบรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใบ ศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี 

ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา
๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง 

ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประซาคมโลก
๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมบุษย์ท่ีหลากหลาย
๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 

รวมท้ังส่ือ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม 

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา 

สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับประเทศ
๔. การเสริมสร้างให้คบไทยมีสุฃภาวะท่ีด ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 

๔.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
๔.๒ การปัองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
๔.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดึ 
๔.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดึ 
๔.๔ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานใบการสร้างสุขภาวะท่ีดึในทุกพ้ืนที่ 

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๖.๑ การสร้างความอยู่ดึมีสุขของครอบครัวไทย
๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกซน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๖.๓ การปลูกผิงและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาใบการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
๗.๑ การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาซนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
๗.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมกีฬา
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ยุทธศาสตร์ล่ื ๙ ด้านการสร้างโอกาสและศวามเสมอภาคทางส์งศม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเฟ้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ 

ที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง  ๆ ทั้งภาคเอกซน ประซาสังคม ชุมซนท้องถิ่น มาร่วม 
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประซาซนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจ 
และความรับผิดซอบไปสู่กลไกบริหารราซการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมซน ในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประซากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประซากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและทำประโยซน์แก่ครอบครัว ชุมซน 
และสังคมให้นานที่สุดโดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ 
ท่ัวถึง

ตัวข้ีวัดเฟ้าหมาย
(๑) ความแตกต่างซองรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประซากร 
(๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนากำลังคน
(๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ 

เทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
๑ .  การลดความเหล่ือมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงาบผีเมือที่มีคุณภาพและความคิด 

ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน
๑.(ะ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกซ่วงวัย ทุกเพศภาวะ

และทุกกลุ่ม
๑ .๖ ลงทุบทางสังคมแบบมุ่งเฟ ้าเพ ื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด ้อยโอกาส

โดยตรง
๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับ 

ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
๒.๒ กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง  ๆ
๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ 

ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราซการแผ่นดิน เพ ื่อวางระบบและ 

กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒.๖ การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่
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๓ .  การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว 

และดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ
๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกซน ภาควิชาการ ภาคประซาสังคม 

และภาคประซาซน
๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
๓.๔ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุค

ดิจิทัล
๔. การเพ่ืมข็ดความสามารถของชุมขบท้องถ่ินใบการพัฒนา การพ่ืงตบเองและการจัดการตบเอง

๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ 
วางแผน'ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ

๔.๒ เสรีมสร้างศักยภาพของขุมขนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง  ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยขุมซน 
๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับขุมซน

ยุทธศาสตร์พ้ื ๔  ด้านการสร้างการเติบโตบบคุณภาพริ!วตพ่ืเป็นมิตรต่อสิงแวดลัอม
ยุทธศาสตร์ซาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เข็]นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป็าหมายการ 

พัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป ัาหมายการพัฒนาที่ย ั่งยืนในทุกมิต ิ ทิ้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเข็เนหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทิ้งภายในและภายนอกประเทศ 
อย่างบูรณาการ ใข้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทิ้ง ๓ ด้าน 
อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

ตัวช้ีวัดเปัาหมาย
(๑) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๒) สภาแวดล้อมและทรัพยากรธรรมซาติที่เสื่อมโทรมได้รับการพันฟู
(๓) พื้นที่สีเชียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
(๔) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ประเดบยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖  ประเดบ ได้แก่
๑. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืบบบสังคมเศรษฐกิจสิเขยว

๑.๑ เพ ิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด ้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน

๑.๒ อนุรักษ์และพันฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด 
๑.๓ อนุรักษ์และพันฟูแม่นํ้าสำคลองและแหล่งนํ้าธรรมซาติทั่วประเทศ 
๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเชียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑.๔ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน
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๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานฃีวภาพทางทะเล 
๒.๒ ปรับปรุง พินฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังทั้งระบบ 
๒.๓ พันฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ขายฝังทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ 

และมีนโยบายการจัดการขายฝังแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๓. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๓ . ๒ มีการปรับตัวเพ ื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่ 

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 

ภาครัฐและภาคเอกซน
๓.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซํ้าที่เกิดจากการ 

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๔. พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนํเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองท่ีเติบโต 

อย่างต่อเน่ือง
๔.๑ จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มืการบริหาร 

จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
๔.๓ จัดการมลพิษที่มืผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ พินฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาป้ตยกรรม 

และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน
๔.๖ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการ 

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน
๔.๗ เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถใน 

การป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซํ้า
๔. พัฒนาความม่ันคงบ้ํา พสังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

๔.๑ พัฒนาการจัดการนํ้าเชิงลุ่มนํ้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านนํ้าฃองประเทศ 
๔.๒ เพิ่มผลิตภาพของนํ้าทั้งระบบในการใข้นํ้าอย่างประหยัด ร้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

จากการใข้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล
๔.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใข้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม
๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
๔.๔ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมซนในมิติปริมาณ 

คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
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๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ
๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที'พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
๖.๓ จ ัดโครงส ร ้างเซ ิงส ถาบ ัน เพ ื่อจ ัดการป ระเด ็น ร ่วม  ด ้าน การบ ร ิห ารจ ัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
๖.๔ พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที ๖  ด้านกาฬฬศมทุสและพัฒนาระบบกาใณริทารจัคการภาลริฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มืเบัาหมายการ 

พัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ย ึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน ์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมืฃนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำ 
หน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธ 
และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที'จะปรับตัวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงชองโลก 
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น 
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประซาซนได้ 
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเซิง นอกจากน้ัน 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพ ึยงเท ่าท ี่จำเป ็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ 
น่าไปสู่การลดความเหลือมลํ้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

ดัวช้ีวัดเป๋าหมาย
(๑) ระดับความพึงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
(๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
(๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่
๑. ภาครัฐทียึดประชาชนเป็นภูบย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส
๑.๑ การให้บริการสาธารณะชองภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าชอง

ดุ)มิภาค .. . .........................................
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง  ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัล

มาประยุกต์ใช้
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบมูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป๋าหมาย และเช่ือมโยงการพัฒนา 

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ่ืบที
๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที'สะท้อนการบรรลุเป๋าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ

หนา ๒๓แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๓. ภาครัฐมขนาดเลกลง เหมาะสมกับภารกจ ส่งเสริมให้ประขาขน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาประเทศ

๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทขุมซนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาบที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย

๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิปัติราชการให้ทันสมัย 

๔. บุคลากรภาครัฐเป็นคบดีและเก่ง ยืดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส่านึก มีความสามารถสูง 
บุ่งม่ัน และเป็นมีออาชีพ

๔.๑ ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยืดระบบคุณธรรม 
๔.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงาบเพื่อประชาซน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา 

ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมีขอบ

๖.๑ ประซาซนและภาคต่าง  ๆในสังคมร่วมมือกันในการฟ้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิซอบ

๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิซอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดซาดเป็นธรรม

และตรวจสอบได้
๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ-

บูรณาการ
๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าพ่ืจำเป็น

๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง  ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น
๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การใช้กฎหมาย
๘. กระบวบการยุติธรรมเคารพสิทธิมบุบยขบและปฏิบัติต่อประชาซน ใดยเสมอภาค

๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เคารพและยึดมั่นในหลักประชา- 
ธิปไตย เคารพศักส์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเซิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของ 
การค้นหาความจริง

๘.๓ หน่วยงานใบกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ร่วมกัน

๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมขุมซน และการมีส่วนร่วมซอง 
ประซาซนในกระบวนการยุติธรรม

๘.๔ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

ห น ้า  ๒ ๔แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๒. แผนพัฒนาเศรชุ[กิจและลังคมแห่งขาต ฉบับท่ี ๑๒
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติที่ผ่านมาส่งผลให้ 

ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ 
บริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและ 
พหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและซัดเจนขึ้น ขยายโอกาส 
ด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และ 
การบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำให้รายได้ประซาซนสูงขึ้นบีญหาความยากจนลดลง 
และคุณภาพชีวิตประซาซนดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเซื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงให้มี 
ความอ่อนไหวและผันผวนตามบีจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งซับปรับตัวข้า เนื่องจาก 
การยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใข้องค์ความรู้ ว ิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังดำเนินการได้น้อย ทำให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิต 
ภาพการผลิตตํ่าประกอบกับประเทศไทยยังประสบบีญหาคุณภาพในเกือบทุกด้านที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน 
คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมลํ้าสูง 
ก่อให้เกิดความแตกแยก นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเลื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 
มีภาวะขยะล้นเมืองและการบริหารจัดการนี้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ในขณะที่ความเสี่ยงและ 
ผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคม 
ที่เกี่ยวกับการใข้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงบีญหา 
การจัดการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อ 
พัฒนาประเทศยังส่าข้า

ดังน้ัน การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม 
เพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธี้ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
ยีดหลักการ

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ีย่ังยีน คนเป็นภูนย์กลางการพัฒนา”
๒.๑ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

มีท้ังหมด ๒๐ ประเด็น ดังน้ี
๒.๑.๑ การพัฒนาบวัตกรรมและการนำมาใช้ซับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับ 

ศักยภาพของประเทศ
๒.๑.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 

น ว ัค ก ? ร ม ^
๒.๑ .๓ การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประซากรในทุก 

ช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุกมนุษย์ของประเทศ
๒.๑ .๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า
๒.๑ .๕: การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วง

ของห่วงโซ่มูลค่า
๒.๑.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการ 

เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่

ห น ้า  ๒ ๕แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๒.๑.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปีจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ 
ฐานการผลิตและบริการที่ใซ้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้าง 
และพัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต

๒.๑.๘ การส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่
๒.๑.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขับของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มี 

ศักยภาพให้เติบโตและสนับสบุบภาคการผลิต
๒.๑.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต
๒.๑.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจขุมซน และ 

วิสาหกิจเพื่อสังคม
๒.๑.๑๒ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมซาติ และยกระดับคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม
๒.๑.๑๓ การพันฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปิจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ
๒.๑.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การฟ้องกันการทุจริตประพฤติมิขอบและการสร้าง 

ธรรมาภิบาลในสังคมใทย
๒.๑.๑๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ฃองประเทศ เพื่อขยายขีด 

ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพขีวิต

๒.๑.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๒.๑.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่าง

เต็มท่ี
๒.๑.๑๘ การส่งเสริมการลงทุนใทยในต่างประเทศ
๒.๑.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มืประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถ

แข่งขันได้
๒.๑.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ

๒.๒ วัตถ ุประสงค์และเฟ ้าหมายการพ ัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมแห่งฃาติ 
ฉบับท่ี ๑๒

วัตถุประสงค์
(๑) มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดขีวิต
(๒) มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๓) เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน
(๔) รักษาและพันฟูทรัพยากรธรรมซาติ และสิ่งแวดล้อม
(๔) การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทับสมัย และทำงานเซิงบูรณาการ
(๖) กระจายความเจริญใปสู่ภูมิภาค
(๗) ผลักดับให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ
เป้าหมาย
(๑) คนไทยมีคุณลักษณะ ท่ีมีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม 
(๒) ความเหลื่อมลํ้า ทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
(๓) ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
(๔) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน้า ๒๖แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



(๔) มีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพิ่มความเชื่อมั่นของประเทศ 
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 

มีส่วนร่วมจากประซาซน
๒.๓ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติฉบับที่ ๑๒ มีท้ังหมด 

๑๐ ยุทธศาสตร์
๒.๓.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา

(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
(๒) พัฒนาศักยภาพคน 
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ 
(๖) พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย 
(๗) สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา

(๑) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปัาหมาย
(๒) กระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมซน

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา

(๑) บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
(๒) พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา

(๑) พินฟูทรัพยากรธรรมซาติ 
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
(๓) การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(๔) ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(๖) แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 
(๗) พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งขาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
(๑) รักษาความมั่นคงภายใน
(๒) เสริมสร้างศักยภาพการปัองกันประเทศ
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
(๔) รักษาความมั่นคง และผลประโยซน่ฃองขาติทางทะเล
(๔) บริหารจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง หน้า ๒๗



๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แนวทางการพัฒนา
(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมารณ
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้มาตรฐานสากล
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ อปท.
(๔) ป้องกันปราบปรามการทุจริต 
(๖) ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย 

๒.๓.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา

(๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์
(๔) พัฒนาด้านพลังงาน
(๔) พัฒนาเศรษฐกิจติจิทัล
(๖) พัฒนาระบบประปา

๒.๓.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา

(๑) ส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม

(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เปีนผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมชองการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

๒.๓.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา

(๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
(๒) การพัฒนาเมือง
(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

๒.๓.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา
(๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ
(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์
(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ
(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
(๔) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(๖) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค

๒.๔ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๒.๔.๑ สร้างความรู้ความเช้าใจให้ทุกภาคส่วน
๒.๔.๒ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาๆ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย 

รัฐบาล แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ

หน้า ๒๘แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๒.๔.๓ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราซการ (สำนักงาน 
ก.พ.ร.) จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

๒.๔.๔ ผลักดันให้ภาคเอกซนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๒.๔.๔ สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
๒.๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดซอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ขัดเจน

ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ

๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มขังหวัค/แผนพัฒนาขังหวัค
๓ . ๑  แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แนวคีดและทศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบีญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนนํ้า ดินคุณภาพตํ่า ประสบอุทกภัยและ 

ภัยแล้งสำซาก คนมีบ ีญหาทั้งในด้านความยากจนและมีบีญหาภาวะทุพโภซนาการ แต่มีความพร้อม 
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ 
ความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขบีญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มี 
การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมจากภายนอกมาซ่วยขับเคลื่อน โดยการใข้ประโยซนํจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขบส่งขนาดใหญ่ที่เซื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและ 
พื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใข้ประโยซน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโฃงที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรม 
การพัฒนาใหม่  ๆ ให้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความ 
เหลื่อมลํ้ากับพื้นที่ส่วนอ่ืน  ๆ ของประเทศไดิในระยะยาว

เบ้าหมาย “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่บ้ําโขง”
(๑) บริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพขีวิตอย่างยั่งยืน 
(๒) แก้บีญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม 
(๓) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขป็ญหาด้านทรัพยากรธรรมซาติ 

และสิ่งแวดล้อม
(๔) พัฒนาการท่องเที่ยวเซิงบูรณาการ
(๔) ใข้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและ 

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (5 5 0  เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่  ๆ ของภาค
(๖) พัฒนาความร่วมมือและใข้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความ 

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวขายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
โครงการที่สำคัญ (โเลฐรเาแว ๐]6 ฬ  
๑. โครงการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒. โครงการแก้ไขบีญหาโรคพยาธิใบไม้ดับและมะเร็งท่อน้ัาดี 
๓. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
๔. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเซิงประเพณีวัฒนธรรม 
๔. โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม

หน้า ๒๙แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบล่าง ๑ 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒(ะ๖๕) 

ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ภ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๐/ ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังน้ี

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (ร*โ3*63เ6ร เ305เ*เ0ก)
๑. เปีนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๒. เปีนแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยงที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เซิงนิเวศน์ การกีฬา 

ท่ีมี'ซ่ือเสียง
๔. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
พันธกีจ (/เ/แรร;0 ก)
๑. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
๓ .  ส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือ กระบือ และแพะ และแปรรูปเซิงคุณภาพ
๔. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให็ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
๗. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายแดน 
๘. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม

เป๋าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  ระยะ ๕ ปี
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ มีเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีลัดส่วนร้อยละ ๒๓ รองลงมาเป็นภาค 
เกษตรกรรม มีลัดส่วนร้อยละ ๑๘ และภาคการค้าร้อยละ ๑๔ มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ ๖๘.๑๕ ของพ้ืนท่ี 
ของกลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ ๑๖.๘๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย โคเน้ือ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพ 
ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลป'วัฒนธรรม ศาสนา 
และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และ'ใน'ขณะเดียวกันก็มีบืญหา 
ในเรื่องการ'ขาดแคลน'น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า สัดส่วน 
คนยากจน ร้อยละ ๑๒.๙ รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี เท่ากับ ๒๕๐,๖๓๒ บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 
๒๐๐,๒๑๗.๐๘ บาท มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ ((วิเก0 ๐ว6ศไต่อก*) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงกำหนด 
เป๋าหมายการพัฒนาในการเป็น

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และลังคมเป็นสุข”
โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังน้ื

หนา ๓0แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๑. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขั้นมาตรฐาน 
อินทรีย์ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพื้นที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะ 
เกษตรกรรุ่นใหม่ (5๓ 3โ* โลโ๓ 6โ) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด ้วยการน้อมนำปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงชองโลก

๒. พัฒนาการบริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอ ทั้งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และนํ้าเพื่อการเกษตรให้ 
เพ ียงพอตลอดปี โดยการเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการกักเก ็บน ํ้าให ้อยู่ในพ ื้นท ี่ หร ือการขยายพ ื้นท ี่ร ับน ํ้า 
การกระจายนํ้าใปยังพื้นที่

๓. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบ 
ครบวงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด 
โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร

๔. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มทักษะผีเมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร 
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว

๔. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จาก 
ระบบ 10ฐ!ร1:10 ที่รัฐบาลวางรากฐานไว์ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด

๖. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ1ชีวิตท่ีดี 
ขึ้นหรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยัง 
รุ่นลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต

ประเด็นการพัฒนา (ร*โล*62เ65 เรรบ6ร) รวม ๓ ประเด็น คอ
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแช่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
วัตอุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาและบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสดิกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
๓) ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
๔) ยกระดับสินค้าเกษตรเช้าสู่ระบบมาตรฐาน
๔) ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
๗) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๘) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย
๙) ยกระดับความสามารถในการแช่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร
๑๐) ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตกัณฑ์ไหม 
วัตอุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย
๒. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตกัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น

หนา ๓๑แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
๒) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
๓) พัฒนาบุคลากรค้านการท่องเที่ยว
๔) สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
๔) พัฒนาและพื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเซิงกีฬา
๗) ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง
๘) ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าขายแดน
๙) ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมขน
๑๐) ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประซาสัมพันธ์ และการตลาด
๑๑) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ
๑๒) ส่งเสริมการตลาด และการประขาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
๑๓) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพขีวิต 
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติป้ญญาดีขึ้น 
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพิ่งพาตนเองไค้ แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
๒) ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ 
๔) ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมซนเข้มแข็ง

๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว แ05เ5ปถ5 และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลป'วัฒนธรรม และสาธารณสุฃที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

สากล ประขาซนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลัก

ของชาติ
๔. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสิมา (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔)
“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตร และ 

อุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”

หน้า ๓๒แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ((วิโ055 ?โ0หเท031 ?โ0ปบ(ะ* : (วิ??) เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๔
๒) ประซาซนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (6 ??  เวรโ (ะลเว11:3) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ 
๓) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ 
๔) ร้อยละของประซากรที่อยู่ใด้เส้นความยากจนลดลง (0/ฮ)
๔) ค่าดัซนีความสุขของประซากรไนจังหวัดเพิ่มขึ้น
๖) ร้อยละความพึงพอใจซองประซาซนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด้นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
๑) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด 

ความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
๒) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค
๓) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเซิงนิเวศ
๔) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และขุมซนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัซญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
๔) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดส้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
๖) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง ( ร ^ ? !  

□ ^/ฒ(111 (I!อุ///\โ* 0 อุ//รลอุว (IIบุ/)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใบเชตจังหวัตนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
๑ .  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทาง 
พระราชดำริ

๑ .  ส่งเสริม สนับสบุนการบริหารจัดการนาเพิ่อแก้!ขและป้องกัน 
ป้ญหาอุทกภัยอย่างเปีนระบบตามแนวทางพระราซดำริ เข่น การ 
บริหารจัดการ “นา” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง”
๒. ส่งเสริมการพัฒนาขุมซนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง

๒,, ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต

๑ .  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติ 
ป้ญญารอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
๒. ลดความเหลื่อมลํ้า สร้างคนให้มีคุณภาพ เข่น การพัฒนา 
คุณภาพ1ชีวิต'ให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
๓ .  พัฒนาคนให้มีสุฃภาวะท ีด่  ี ทั้งร่างกาย จิตใจ เข่น สาธารณสุข 
สร้างสุขภาพประซาซน “3อ. 2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ 
ไม่สูบบุหร่ี และไม่ด่ืมสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
๔. ส่งเสริมงานป้องกันแก้!ฃป้ญหายาเสพติด 
๔. ทำบ ุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันด งีามของท้องถิ่น

หนา ๓๓แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑. ส่งเสริม สนับสบุนการเพิ่ม1ขีดความสามารถการแข่ง'ขันด้าน 

เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการยก 
ระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร 
เพ ิ่มปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตร 
อินทรีย์ ลดด้นทุนการผลิต เพ ิ่มซ ่องทางการตลาด ส่งเสริม 
เทคโนโลยีการเกษตรและเครือซ่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพ 
เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมขน
๒. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
๓. บริหารจัดการนํ้า พัฒนาแหล่งนํ้า ธนาคารนํ้าใต้ดิน สร้าง 
โครง1ข่ายนํ้าเพื่อการเกษตร น้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความ 
สะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง
๒. บำรุงรักษา พืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับ 
การจัดสรรที่ดีมืคุณภาพ
๓. ฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
และส่งเสริมศีลธรรมอันดีชองประซาขน 
๔. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ๆ
ในการพัฒนาแกิไขฟ้ญหาความเดือดร้อนชองประชาชน 
๕. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับกีฬา 
การท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มืสวนสาธารณะ และสถานที่ 
พักผ่อนหย่อนใจ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการภาครัฐ

๑. ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาซน 
๒. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน
๓. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่ออนาคต
๔. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่าง 
ซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน 
๕. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖. ปรับปรุงโครงสร้างให้กระซับไม่ซับซ้อน

ห'นา ๓๔แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



กวามเชื่อม'โยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฉบับท่ี ๑๒ แผนพัฒนาจังหวัด

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน 
โครงการตาม 
แนวทางพระราชดำริ

๕. ด้านการสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๕. การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
๙. การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ

๕. ยกระดับบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุล 
และย่ังยืน

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต

๓. ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทาง 
สังคม

๑. การเสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพทุน 
มนุษย์
๒. การสร้างความเป็น 
ธรรมและลดความ 
เหล่ือมลํ้าในสังคม

๔. เสริมสร้างความม่ันคง 
ในการพัฒนาคนและ 
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ 
ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ

๒. ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการ 
แข่งขัน
๕. ด้านการสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

๔. การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
๙. การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ

๒. ยกระดับการท่องเที่ยว 
ที่หลากหลายเชื่อมต่อ 
ภาคและภูมิภาค 
๓. พัฒนานวัตกรรมการ 
ผลิต การแปรรูปสินค้า 
และเกษตรปลอดภัยและ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
๕. ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาเมือง

๒. ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการ 
แข่งขัน
๓. ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์

๔. การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
๗. การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์

๑. เสริมสร้างระบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่ือมโยงต่อโครงข่าย 
คมนาคมแห่งอนาคต 
และเพิ่มขีด 
ความสามารถการค้า

๕. ด้านการสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๙. การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ

การลงทุนและเศรษฐกิจ 
๕. ด้านการสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
๖ . ยกระดับการบริหาร 
จัดการภาครัฐรองรับการ 
พัฒนาเมืองและสังคม 
คุณภาพสูง

หน้า ๓(ะแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ขาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฉบับท่ี ๑๒ แผนพัฒนาจังหวัด

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการภาครัฐ

๑. ด้านความมั่นคง 
๖. ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการภาครัฐ

๖. การบริหารจัดการใน 
ภาครัฐ การป้องกันการ 
ทุจริตประพฤติมิขอบ 
และธรรมาภิบาลใน 
สังคมไทย

๖. ยกระดับการบริหาร 
จัดการภาครัฐรองรับการ 
พัฒนาเมืองและสังคม 
คุณภาพสูง

ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ก า ร พ ัฒ น า อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น

วิสัยทัศน์
"เทศบาลตำบลโนนสูงน่าอยู่ การบริหารจัดการดี สาธารณูปโภคครบครับ เกษตรกรรม 

ก้าวหน้า การดีกษาก้าวไกล ห่วงใยประขาขน"
พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและบริการรักษาพยาบาลอย่าง 
มีคุณภาพทั้งในและนอกสถานที่แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล และส่งเสริมให้ประซาซน 
ดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเอง

๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในขุมซน ให้มีความเข้มแข็งและมีการจัด 
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

๓. จัดสถานที่สำหรับการกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายให้กับ 
ประซาขน และพัฒนาเครือข่ายสุขภาพในขุมชน

๔. ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล ศึกษาการออกแบบระบบการกำจัด 
ขยะ และระบบรวบรวมและบำบัดนํ้าเสีย

๔. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้มีความสะดวก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ม่ันคง

๖. ให้มีและพัฒนาการไฟฟ้าและการประปา
๗. ส่งเสริมคุณภาพ1ชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย่ให้มีการกีจดี อยู่ดี 
๘. เฝืาระวังและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล พร้อมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ 

ด้านสุขภาพแก่ประซาซน
๙. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๑๐. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๑๑. ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมซาติและพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว
๑๒. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประซาซนและบ้านเมือง
๑๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประซาซน การ'ใข้ภูมิปิญญาห้องถิ่น
๑๔. ให้มีกิจการสถานธนานุบาล เพื่อช่วยเหลือประซาขน

หนา ๓๖แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



เป๋าประสงค์
๑. มีความพร้อมในการให้บริการประซาซน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
๓. มีการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๔. ประซาซนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
๔. เกษตรกรรมมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมี

คุณภาพ
๖. ประซาซนมีสุฃภาวะท่ีดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๗. มีการจัดการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมท้ังปลูกฝืงให้ประซาซนมี 

จิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปีญญาท้องถิ่น
๘. ประซาซนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมซนมีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสีทธิภาพ คุณภาพ 

พันธกิจ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประซาซน และบ้านเมือง 
เป๋าประสงค์
มีความพร้อมในการให้บริการประซาซน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวซ้ีวัดระดับเป๋าประสงค์
๑. จำนวนครั้งของการจัดโครงการอบรมบุคลากร การส่งบุคลากรเข้าอบรมและจัดศึกษาดูงาน 
๒. จำนวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใซในการปฏิบ้ติงานเพียงพอและทันสมัย 
๓. ร้อยละของประขาซนที่มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการจากเทศบาล 
๔. ร้อยละของประซาซนที่ให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล

กลยุทธ์หรือแนวทาง และดัวข้ีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ดัวข้ีวัดระดับกลยุทธ์
๑ . การพัฒนาความสามารถซองบุคลากร จำนวนครั้งของการจัดโครงการอบรมบุคลากร การส่ง 

บุคลากรเข้าอบรม และจัดศึกษาดูงาน
๒. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและ 
การปฏิบ้ติงานที่มีประสิทธิภาพ

- จำนวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใข้ในการปฏิบ้ติงาน 
เพียงพอและทันสมัย
- ร้อยละของประซาขนที่มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับ 
 ๆเริการจากเทศา เาล

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประซาซน ร้อยละซองประซาซนที่มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับ 
บริการจากเทศบาล

หน่วยงาบท่ีรับผิดขอบ
สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/กองซ่าง/กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม

หนา ๓๗แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย 
คมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
การลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและ 
สังคมคุณภาพสูง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ะ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

แนวทาง
๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้รองรับการปฏิบัติ 

ภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. นำเครื่องมือ เครื่องใข้ และระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือ 

ให้บริการกับประซาซนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยซน้สูงสุดของประซาซน ผู้รับบริการเป็น 
สำคัญ

๓. สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ 
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประซาซน

๔. บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างขุมซน หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกซน เพื่อพัฒนาตำบลโนนสูง

๕. เปิดโอกาสให้ประซาซนได้เข้ามามืส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการ 
ของประซาซนในการพัฒนาตำบลโนนสูง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
พับธกิจ
ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
เป๋าประสงค์
มืความพร้อมในการให้บริการประซาซน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวข้ีวัดระดับเป้าประสงค์
๑. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.
๒. ร้อยละซองนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่ทันสมัย
๓. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
๔. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประซาคมอาเซียน
๕. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม สนับสบุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวซน
๖. ร้อยละของเด็กและเยาวซนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสบุนและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

หนา ๓๘แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวขี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวขี้วัดระตับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริม สนับสบุนการจัดการศึกษา - สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายนอกชอง สมศ.
- ร้อยละชองนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่ทันสมัย
- ร้อยละชองบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ 
เพิ่มพูนความรู้

๒. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเช้าสู่ประชาคม 
อาเซียน

จำบวบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเช้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน

๓. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
และเยาวชน

- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
- ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เช้าร่วมกิจกรรม 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม 
ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงใบการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมี 
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและ 
สังคมคุณภาพสูง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทาง
๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มี 

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
๓. สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสบเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา
๔. สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตตำบล เพ่ือเพ่ิม'ทัก'ษะประ'ซา'ชนา1นชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราชดำริ 
พันธกิจ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประซาซนการใช้ภูมิป้ญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพื่งตนเองได้
๒. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมี

คุณภาพ

หน้า ๓๙แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ตัวช้ีวัดระดับเป๋าประสงค์
๑. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ซุมซนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

พอเพียง
๒. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ 

ชุมซนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิขาการด้านการเกษตร
๔. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการด้านการ

เกษตร 

การเกษตร
๕. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการด้าน 

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

๑. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์เรียนรู้ชุมซนเพื่อพัฒนา 
เศรษฐกิจพอเพียง

- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ 
ชุมซนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละซองเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนา 
ศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมซนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการ 
ด้านการเกษตร

- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการด้าน 
การเกษตร
- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ทางวิซาการด้านการเกษตร
- ร้อยละซองเกษตรกรที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมการส่งเสริม 
การเรียนรู้ทางวิซาการด้านการเกษตร

๓. การพัฒนา บำรุงรักษา 
ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ําใน 
การเกษตร

- จำนวนแหล่ง-น้ําท่ี'ได้'รับการ บำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซม 
เพ่ิมข้ึน
- ร้อยละของประซาซนที่ได้รับประโยซน์จากการพัฒนา 
บำรุงรักษา ก่อสร้างและจัดหาแหล่งนํ้าในการเกษตร

หน่วยงานท่ีรับผิดขอบ
กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความเช่ือมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องส่ิบ ะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราซดำริ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

หน้า ๔๐แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



แนวทาง
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกพืช และเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่ม 

ผลผลิตโดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรพอเพียง ลดด้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
๒. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในชุมชน 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
๔. สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก
๔. ส่งเสริมประซาซนในชุมชน ให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์ 
๖. ประสานและบริหารการจัดการนํ้า พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ําสงวน 

และเก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อ 
แล้ไขป้ญหานํ้าท่วมและนํ้าแล้งอย่างเป็นระบบ

๗. พัฒนาขุมซนและสังคม ตามแผนงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

พับธกิจ
๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย่ให้มีการกินดี อยู่ดี 
๒. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประซาซน 
เป้าประสงค์
๑. ประซาซนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
๒. ประซาซนมีสุฃภาวะท่ีดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์
๑. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
๒. ร้อยละของประซาซนที่ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
๓. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมซน และการป้องกัน 

แล้ไฃปิญหายาเสพติด
๔. ร้อยละของประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขุมซน และ 

การป้องกันแล้ไฃป้ญหายาเสพติด
๔. ร้อยละของจำนวนครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง และห่างไกลจากยาเสพติด 
๖. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ 
๗. ร้อยละของประซาซนที่เข้ารับการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ 
๘. จำนวนประซาซนมีอาชีพ ลดการว่างงาน
กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑ .  การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคม 
สงเคราะห์

- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคม 
สงเคราะห์
- ร้อยละของประซาซนที่ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมและการ 
สังคมสงเคราะห์

หนา ๔๑แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวขี้วัดระดับกลยุทธ์
๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ขุมขน และการฟ้องกัน แก้!ฃปีญหา 
ยาเสพติด

- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขุมซน 
และการฟ้องกัน แกิไฃฟ้ญหา ยาเสพติด
- ร้อยละของประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับขุมซน และการฟ้องกัน แก่ไฃปิญหายาเสพติด
- ร้อยละของจำนวนครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง และห่างไกลจาก 
ยาเสพติด

๓. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ - จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
- ร้อยละของประซาซนที่เข้ารับการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
- จำนวนประซาซนมีอาชีพ ลดการว่างงาน

หน่วยงาบท่ีรับผิดขอบ
กองสวัสดิการสังคม 
ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย 
คมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความ สามารถ การค้า 
การลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทาง
๑. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการขุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนา 

ขุมซนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมโครงการพัฒนาในขุมขน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
๓. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้ติดเชื้อ หIV โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ เพ่ือ 
ดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน 
๕. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
๖. สนับสนุน ประสานการปฏิบัติ เพื่อป้องกันปราบปรามและแก่ไฃฟ้ญหาการเสพ 

การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติด
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

พันธกิจ
๑ .  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และบริการรักษาพยาบาลอย่าง 

มีคุณภาพทั้งในและนอกสถานที่ แก่ผู้ม ีรายได้น้อยและผู้ท ี่ส ังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล และส่งเสริมให้ 
ประซาซนดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเอง

๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในขุมซน ให้มีความเข้มแข็ง และมีการจัด 
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

หน้า ๔๒แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๓. เฝ็าระวังและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล พร้อมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน 
สุขภาพแก่ประซาซน

โร่ชๆประสงค์
ประขาขนมีสุฃภาวะที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
ตัวช้ีวัดระดับเป๋าประสงค์
๑. ร้อยละของประซาขนที่มีการเจ็บป่วยลดลง
๒. จำนวนประซาซนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกับและควบคุมโรคต่าง ๆ
๓. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของประซาซน
๔. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุฃที่ได้รับการอบรมศึกษาดูงาน
๔. จำนวนสนามกีฬา ศูนย์ออกกาลังกายที่เพิ่มขึ้นในตำบล
๖. จำนวนการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข และการแพทย์ฉุกเฉิน

กลยุทธ์หรอแนวทาง และ ตัวช้ีวัดร ะตับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

๑. เสริมสร้างสุขภาวะของประซาขน 
รวมทั้งการป๋องกันและควบคุมโรค

- ร้อยละของประซาซนที่มีการเจ็บป่วยลดลง
- จำนวนประซาฃนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป๋องกันและ 
ควบคุมโรคต่าง ๆ
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพซองประซาซน

๒. ส่งเสริมศักยภาพด้านสาธารณสุข - จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุฃที่ได้รับการอบรมศึกษาดูงาน
- จำนวนสนามกีฬา ศูนย์ออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นในตำบล
- จำนวนการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข 
และการแพทย์ฉุกเฉิน

หน่วยงาบท่ีรับผิดขอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความเร่!อม'โยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและขุมซนอย่างมี 
คุณภาพตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

แนวทาง
๑. สนับสนุบ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ 

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประซาซนในระดับตำบล และขุมซนท่ีมี 

ค ุณ ภาพและมาตรฐาน เพ ื่อให้ประซาซนใต้รับบริการที่ด ี ท ั่วถ ึงและท ันเหตุการณ ์ โดยร่วมมือกับ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๓. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยซองประซาซนในขุมซนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ 
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายการป๋องกันโรค การใข้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจ 
สุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง หน้า ๔๓



๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริม สนับสบุนด้านกีฬา และนันทนาการ 
เป้าประสงค์
ปลูกผิงให้ประขาซนมืจิตสานึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปีญญา

ท้องถ่ิน
ดัวซ้ีวัดระดับเป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลป'วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปีญญาท้องถิ่น 
๒. ร้อยละของประซาซนในตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. จำนวนกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการขุมซน
๔. ร้อยละของประซาฃนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ขุมซน
กลยุทธ์หรือแนวทาง และดัวซ้ีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ดัวข้ีวัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริม สนับสบุนการดำเนินงานด้าน 
ศาสนา ศิลป'วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ร้อยละของประขาขนในตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
ศาสนา ศิลป'วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. สนับสบุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ - จำนวนกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและ 
นันทนาการ
- ร้อยละของประขาขนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนับสบุน 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

หน่วยงานท่ีรับผิดซอบ
สำนักปลัดเทศบาล/กองการศึกษา/สวัสดิการสังคม 
ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลาก หลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและขุมซนอย่างมี 

คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

แนวทาง
๑. พัฒนา พีนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของขุมซน 

ท้องถ่ิน เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

หน้า ๔๔แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๒. แนวทาง พินฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทังกิจกรรมด้านการ 
ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มชีน 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกซนที่เกี่ยวข้อง

๓. สนับสนุน ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

๔. ส่งเสริม สนับสบุนกิจกรรมลานกีฬาชุมซนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมซนจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวซน นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและมี 
แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป ็นเล ิศทางด้านกีฬาสู่ก ีฬาอาชีพในระดับซาติและ 
นานาซาติ

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยไนชีวิตและทรัพย์สิน 
พันธกิจ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประขาซน และบ้านเมือง 
เบ้าประสงค์
การเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุภัยพิบัติต่าง  ๆ
ดัวช้ีวัดระดับเบ้าประสงค์
๑. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการบ้องกับและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ร้อยละของประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์หรือแนวทาง และดัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ดัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
๑. การเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับ 
เหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ

- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการบ้องกับและบรรเทาสาธารณภัย
- ร้อยละซองประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบ้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานท่ีรับฝิดขอบ
สำนักปลัดเทศบาล 
ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง 
และสังคมคุณภาพสูง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

แนวทาง
๑. ส่งเสริม สนับสบุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมซาติและภัยพิบัติต่าง  ๆ
๒. ร่วมมือกับส่วนราซการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการ 

บ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปีดในเซตชุมซนและสถานที่สำคัญ 

เพื่อสร้างความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประซาซน

หน้า ๔๕แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๔. สนับสบุนการผึเกอบรมจัดตั้งและอบรมพื่นฟูตำรวจบ้าน อาสาสมัครป๋องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน 
ขุมซนหมู่บ้าน

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขา๓และสิงแวดล้อม 
พับธกิจ
๑. ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ศึกษาการออกแบบระบบการกำจัดขยะ 

และระบบรวบรวมและบำบัดนํ้าเสีย
๒. ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมฃาติ และพัฒนาเป็นแหล,งท่องเท่ียว 
เป๋าประสงค์
มีการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ตัวข้ีวัดระดับเป๋าประสงค์
๑. จำนวนประขาซนที่เข ้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษา 

ทรัพยากร ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้ร ับส่งเสริม สนับสบุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมซาติและ

สิ่งแวดล้อม
๓. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และระบบรวบรวมและ

บำบัดนํ้าเสีย
๔. ร้อยละของประซาขนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล 

และระบบบำบัดนํ้าเสีย
กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวข้ีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แบวทางพัฒนา ตัวข้ีวัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษา 
ทรัพยากร ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

- จำนวนประขาซนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม 
สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับส่งเสริม สนับสบุนการดูแล 
รักษาทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อม

๒. สนับสบุน ส่งเสริมการการคัดแยก 
ขยะ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และระบบ 
บำบัดนํ้าเสีย

- จำนวนกิจกรรมการสนับสบุน ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และระบบบำบัดนํ้าเสีย
- ร้อยละของประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนับสนุน 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และระบบ 
บำบัดน้ําเสีย

หน่วยงาบท่ีรับฝิดขอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความเซีอมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ห น ้า  ๔ ๖แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



แนวทาง
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการพัฒนาฟ้นฟูและอนุรักษ์แหล่งนํ้า 

ลำคลอง และป่าไม้ให้มืความอุดมสมบูรณ์
๒. ส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป่องกันและ 

แก้ไขปิญหามลพิษและปีญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน เซ่น การกำจัดนํ้าเสีย สารเคมีต่าง ๆ
๓. ส่งเสริม สนับสบุนและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม 

เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกัจ
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้มืความสะดวก และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ม่ันคง 
๒. ให้มืและพัฒนาการไฟฟ้าและการประปา 
เป่าประสงค์
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
ตัวข้ีวัดระดับเป่าประสงค์
๑. จำนวนการพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของประขาฃนท่ีได้รับประโยฃน์จากการพัฒนาสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้างภายใน

ตำบล
๓. จำนวนการปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น 
๔. ร้อยละของประขาซนที่ได้รับประโยชน์จากปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และ 

สิ่งก่อสร้างภายในตำบล
๔. จำนวนการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบระบายนํ้าในชุมชนเพิ่มขึ้น 
๖. ร้อยละของประซาขนที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบ 

ระบายน้ําในชุมชน
๗. จำนวนแหล่ง'น้ําท๋ีโต้'รับการ บำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพ่ิมข้ึน 
๘. ร้อยละของประขาซนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้างและจัดหา 

แหล่งน้ําในการอุปโภคและบริโภค
กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวข้ีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวข้ีวัดระดับกลยุทธ์
๑. พัฒนาสาธารณูปโภค และ 
สิ่งก่อสร้างภายในตำบล

- จำนวนการพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของประซาขนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสาธารณูปโภค 
และสิ่งก่อสร้างภายในตำบล

๒. ปรับปรุงและซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค และส่ิงก่อสร้าง 
ภายในตำบล

- จำนวนการปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และส่ิงก่อสร้าง 
ภายในตำบลเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของประซาซนที่ได้รับประโยชน์จากปรับปรุงและซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบล

ห น ้า  ๔ ๗แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
๓. ก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษา 
ระบบระบายน้ําในชุมชน

- จำนวนการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบระบายนํ้าในชุมชน 
เพ่ิมข้ึน
- ร้อยละของประซาซนที่ไต้รับประโยชน์จากการก่อสร้าง พัฒนา และ 
บำรุงรักษาระบบระบายนํ้าในชุมชน

๔. การพัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้าง 
และจัดหาแหล่งบํ้าในการอุปโภค 
และบริโภค

- จำนวนแหล่ง,น้ําท่ีได้'รับการ บำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของประซาซนที่ไต้รับประโยชน์จากการพัฒนา บำรุงรักษา 
ก่อสร้างและจัดหาแหล่งนํ้าใบการอุปโภคและบริโภค

หน่วยงาบท่ีรับผดขอบ 
กองช่าง 
ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด ะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย 
คมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า 
การลงทุนและเศรษฐกิจ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวทาง
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนอง 

ความต้องการและแส้ไขบีญหาความเดือดร้อนของประซาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

๒. ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ๆ
เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มืความชำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง 
เส้นทางคมนาคม

๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืน  ๆ
๔. ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อแส้ไขบีญหาการจราจร ความปลอดภัย และ 

ความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาขน 
๔. การจัดทำผังเมืองรวม

หน้า ๔๘แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ความฟ้อมโยงของยุทธศาสตรโนภาพรวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลโนนสูง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจๆ 

ป็บับที ๑๒
แผนพัฒนาจังหวัด 

นศรราชสีมา
ยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาของ อปท.
๑. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การบริหารจัดการ 
บ้านเมืองให้มี 
ประสิทธิภาพ คุณภาพ

๒. ด้านการสร้าง 
ความสามารถใบการ 
แข่งขัน
๓. ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากร 
มนุษย์
๔. ด้านการสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม

๔. การเติบโตท่ีเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ 
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
๗. การพัฒนาโครง- 
สร้างพ้ืนฐานและ 
ระบบโลจิสติกส์ 
๙. การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

๑. สร้างเสริมระบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่ือมโยงต่อโครงข่าย 
คมนาคมแห่งอนาคต 
และเพ่ิมขีด 
ความสามารถการค้า 
การลงทุบและ 
เศรษฐกิจ 
๖. ยกระดับการ 
บริหารจัดการภาครัฐ 
รองรับการพัฒนาเมือง 
และสังคมคุณภาพสูง

๔. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเมือง 
๔. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการ 
ภาครัฐ

๒. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านการศึกษา

๓. ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากร 
มนุษย์

๑. การเสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพทุน 
มนุษย์

๔. เสริมสร้างความ 
ม่ันคงในการพัฒนาคบ 
และชุมซนอย่างมิ 
คุณภาพตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
๖. ยกระดับการ 
บริหารจัดการภาครัฐ 
รองรับการพัฒนาเมือง

๒. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาการเกษตร 
และการสานต่อตาม 
แนวทางพระราซดำริ

๔. ด้านการสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม

๔. การเติบโตท่ีเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ 
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
๙. การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

๔. ยกระดับบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมให้เกิด 
สมดุลและย่ังยืน

๑. ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม 
แนวทาง 
พระราชดำริ 
๓. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเศรษฐกิจ

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม

๒. ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการ 
แข่งขัน
๔. ด้านการสร้างการ

๔. การเติบโตท่ีเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ 
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
๘. การพัฒนา

๑. สร้างเสริมระบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่ือมโยงต่อโครงข่าย 
คมนาคมแห่งอนาคต

๒. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเศรษฐกิจ

เติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม

และเพ่ิมชีดความ 
สามารถ การค้า การ 
ลงทุนและเศรษฐกิจ

หน้า ๔๙แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลโนนสูง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ จ แผนพัฒนาเศรษฐกิจๆ 

ฉบับท่ี ๑๒
แผนพัฒนาจังหวัด 

นครราชสิมา
ยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาของ อปท.
๙. การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
๑๐. ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศเพ่ือการ 
พัฒนา

๒. ยกระดับการ 
ท่องเท่ียวท่ีหลาก 
หลายเช่ือมต่อภาค 
และภูมิภาค 
๓. พัฒนานวัตกรรม 
การผลิต การแปรรูป 
สินค้า และเกษตร 
ปลอดภัยและ 
อุตสาหกรรมเซิงนิเวศ

๕. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาสาธารณสุข

๓ .  ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากร 
มนุษย์

๑ . เสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย์

๔. เสริมสร้างความ 
ม่ันคงในการพัฒนาคน 
และชุมชนอย่างมิ 
คุณภาพตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง

๒. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาการ 
ท่องเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา

๒. ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการ 
แข่งขัน
๓ .  ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากร 
มนุษย์

๒. การสร้างความเป็น 
ธรรมและลดความ 
เหล่ือมล้ําในสังคม 
๓ .  การสร้างความ 
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่าง 
ย่ังยืน

๒. ยกระดับการ 
ท่องเท่ียวท่ีหลาก 
หลายเช่ือมต่อภาค 
และภูมิภาค 
๔. เสริมสร้างความ 
ม่ันคงในการพัฒนาคน 
และชุมชนอย่างมี 
คุณภาพตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง

๒. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเมือง

๗. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน

๑ .  ด้านความม่ันคง ๕. การเสริมสร้างความ 
ม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการ 
พัฒนาประเทศสู่ความ 
ม่ังค่ังและย่ังยืน

๖. ยกระดับการ 
บริหารจัดการภาครัฐ 
รองรับการพัฒนาเมือง 
และลังคมคุณภาพสูง

๒. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเมือง

๘. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมซาติ 
และส่ิงแวดล้อม

๕. ด้านการสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม

๔. การเติบโตท่ีเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ 
พัฒนาท่ีย่ังยืน

๔. ยกระดับบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเมือง

๙. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน

๒. ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการ 
แข่งขัน

๗. การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและระบบโลจิ 
สติกส์
๙. การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

๑. สร้างเสริมระบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่ือมโยงต่อโครงข่าย 
คมนาคมแห่งอนาคต 
และเพ่ืม1ขีด 
ความสามารถ การค้า 
การลงทุนและ 
เศรษฐกิจ

๔. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเมือง 
๔. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการ 
ภาครัฐ

หน้า ๔๐แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



การวเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
๑. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประซาซนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ชอบข่ายและปริมาณปัญหาหรือความต้องการของประซาซนในเขตเทศบาล พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการชองประซาซน ไต้กำหนดเป็นประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
๑. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง 
๒. สนับสนุนสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิต 
๓. ส่งเสริมการรักษาความสงบและการวางแผนป้องกันภัย 
๔. จัดบริการและให้การสงเคราะห์แก่ผู้ต้อยโอกาส
๔. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และฃนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
๖. ส่งเสริมพัฒนาขุมซนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประซาซน 
๘. พัฒนาบุคลากรและบริการประซาซน
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. พัฒนาการจัดเก็บรายใต้

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
เทศบาลตำบลโนนสูง ไต้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การ 

พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค ร ผ อ 7  6ก317515 ซี่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุดแข็ง, 
จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ที่มิผลต่อการพัฒนาต้านต่าง  ๆ ของท้องถ่ิน ดังนี้ 

จุดแข็ง (ร*โ6ก5*1า ะะ ร)
๑. มิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่ซัดเจน
๒. บุคลากรส่วนใหญ่มิภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัด ท้าให้เข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาของ

ท้องถ่ิน
๓. มิกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดไว้ซัดเจน (ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอำนาจให้แก่ อปท.)
๔. มิการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใข้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอื้อ 

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติได้มิประสิทธิภาพมากขึ้น 
๔. มิรายได้จากเงินอุดหนุนและภาษีเข้าเทศบาลโดยตรง
๖. มิตัวแทนของประซาซนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่นได้ดี เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา

ท้องถ่ิน
๗. เทศบาลมิการออกเทศบัญญัติงบประมาณเป็นของตนเอง ท้าให้มิศักยภาพในการ 

ให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประซาซนตามอำนาจหน้าที่ไต้อย่างรวดเร็วทันต่อ 
เหตุการณ์

๘. ผู้บริหารมิวิสัยทัศน์กว้างไกล มิความรู้ความสามารถ มิการกำหนดนโยบายการบริหาร 
ที่ซัดเจน สามารถน้าองค์กรไปสู่เป้าหมายไต้

๙. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติไต้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงท้าให้เข้าใจปัญหาและความ 
ต้องการของประซาซน
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๑๐. มีการจัดทำเว็ปไซต์ขององค์กรเพื่อประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประซาซนได้รับ 
ทราบถึงผลงาน และใข้ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

๑๑. มีหอกระจายข่าว บอร์ดประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราซการทุกหมู่บ้าน ท้าให้ 
ประขาซนได้รับข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่าง  ๆ ของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 

จุดอ่อน (พ63๒า6ร5 :: ผ )
๑. ขาดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และการประสานงานระหว,างเทศบาล และหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 
๒. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ้ากัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ 

อปท. ได้อย่างเพียงพอ
๓. รายได้ท ี่เทศบาลจัดเก ็บเองมีน ้อย เมื่อเท ียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

รายรับที่ได้จากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน
๔. งบประมาณบางส่วนถูกตัดลด ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายท่ี

กำหนด

ล่าข้า
๔. ด้านการเงิน พัสดุ การเบิกจ่ายมีหลายขั้นตอน ใข้เอกสารมาก การเบิกจ่ายสวัสดิการ

๖. การจัดสรรบุคลากรบางส่วนไม่เหมาะสมกับงานใบหน้าที่และตำแหน่ง ท้าให้ผลงาน 
ขาดประสิทธิภาพ หรือจำนวนคนมากกว่าจำนวนงาน

๗. ขาดบุคลากรที่มีความขำนาญตรงกับความต้องการ
๘. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการท้างาน ท้าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 

ของประชาขนได้อย่างทันท่วงที
๙. การประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลมีน้อย
๑๐. บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการท้างาน
๑๑. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลยังขาดประสิทธิภาพ
๑๒. การบริหารงานบุคคลขาดการน้าระบบคุณธรรมมาใข้
๑๓. บุคลากรขาดการผีเกอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง
๑๔. การประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็ปไขตํของเทศบาล เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ 

ทันสมัย ไม่มีข้อมูลใหม่ ๆ
โอกาส (0|ว[ว01ฯโน!าเปV ะะ 0)
๑. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมใบการปกครองระบอบประขาธิปไตย 

แก่ประซาซน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประซาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประซาซน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น

๒. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส 
เปีดโอกาสให้ภาคประซาซบเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยซน์

๓. เทศบาลมีอำนาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท้าให้เกิดความคล่องตัว และ 
เกิดการพัฒนาในทุกด้าน

๔. เทคโนโลยีถูกลง ทำให้เข ้าถึงและนำเทคโนโลยีต ่าง ๆ มาใข้ทำงานได้ง่าย
๔. มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับซาติได้ดิ
๖. ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจากนักการเมืองระดับจังหวัด
๗. มีทรัพยากรมนุษย์ซี่งอยู่ในวัยเรียน เยาวซนจำนวนมาก สามารถท่ีจะกลับมาพัฒนาตำบลได้
๘. มีเทศบาลอย่างเพียงพอในทุกระดับ
๙. มีสถานีอนามัยและสถานพยาบาลในตำบล
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อุปสรรค ("โเาโ631: = 70
๑. สภาวการณ์สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผล 

ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่มืความต่อเน่ืองกับ มักมืการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่บ่อยครั้ง
๒. ค่านิยมเยาวชนอนาคตของตำบลมีแนวโน้ม ฟุมเพืเอย ให้ความสำคัญความเน้นไทยน้อย 

สนใจอารยะธรรมต่างชาติมากขึ้น
๓. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น้าไปสู่บีญหาทางสังคม เน่ืองจากประชาขนไม่ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงนั้น
๔. บีญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ไม่สามารถขจัดบีญหาได้หมดสิน
๔. ราคาพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ

ยังชีพ
๖. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา 
๗. การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากขึ้น
๘. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๙. กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็ง 
๑๐. ประขาซนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๑๑. มีบีญหาด้านสิ่งแวดล้อม เซ่น ดินเค็ม น้าท่วม ภัยแล้ง ที่กระทบต่อเศรษฐกิจ 
๑๒. มีจำนวนประซากรจำนวนมาก ท้าให้บีญหาความต้องการมีความหลากหลายไม่ 

สามารถแกับีญหาและความต้องการของประชากรได้หมด
๒. การริเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลทั้งในแง่เซิงบวกและ 

เซิงลบ ข้อมูลสภาพแวดล้อมเน้นข้อมูลในการประเมินสภาพของเทศบาลว่าเน้นอย่างไร และพัฒนาไปใน 
ทิศทางใด สภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการดำเนินงานของเทศบาลแบ่งได้ ๒ ประเภท คือ สภาพแวดล้อม 
ภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พิจารณาจาก 
“โอกาสและอุปสรรค” ของเทศบาล ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พ ิจารณาจาก 
“จุดแข็งและจุดอ,อบ” ของเทศบาล

[ ]  โอกาส (0|วเว01ฯโนก11:165) หมายถึง บีจจัยหลักของสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย หรือ 
สนับสนุน่ไห้เทศบาลประสบความสำเร็จ

0  อุปสรรค (าาาโ63*ร) หมายถึง บีจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เน้นภัย 
คุกคาม หรือข้อจำกัดที่ทำให้การดำเนินงาบของเทศบาลไม่ประสบความสำเร็จ

0  จุดแข็ง (ร*โ6ท21โเาร) หมายถึง บีจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายใน ที่เน้นข้อดีหรือ 
ข้อเด่น ที่ทำให้เทศบาลประสบความสำเร็จ

0  จุดอ่อน ( ผ6ลเ๓ 6556ร) หมายถึง บีจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เน้น 
ข้อด้อยซึ่งส่งผลเสีย ต่อการดำเนินงานของเทศบาล

การริเคราะห์สภาพแวดล้อมภายบอก
สภาพแวดล้อมภายบอก เน้นบีจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล แต่เทศบาล 

ไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะส้ัน  ๆ ประกอบด้วย บีจจัยด้านต่าง  ๆ ดังน้ี
๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (5๐๐0-00แนโ3เ ^ล0*๐โ5 ะ 5) ได้แก่ จำนวนประซากร 

ระบบการศึกษา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโน้มทางสังคมการคมนาคมการส่ือสารอาชีพและบีญหา 
สังคม ฯลๆ
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๒. ด้านเทคโนโลยี (76(ะเาก๐1๐5เ0ล1เ1ล(ะ*:๐ โร : 7 ) ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย  ี
การผลิตเครื่องจักรกลต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิบีญญาท้องถิ่น ๆลๆ

๓. ด้านเศรษฐกิจ ( ^ ๐ ก0๓10 เ-ลโะบวโร: 0  ได้แก่ รายได้ของประขากร ภาวะทางการเงิน 
การว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่าง  ๆ ฯลฯ

๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (?๐ฒ031 ลทน่ แ65ล1 โ 301:0โร : 0  ได้แก่ รัฐธรรมนูญ 
พระราฃบัญญัติ นโยบายรัฐบาล นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด กฎหมายระเบียบต่างๆการแทรกแซงทางการเมือง 
ๆลฯ

บีจจัยทั้ง ๔ ด้านดังกล่าว มีอิทธิพลต่อเทศบาลมากน้อยแตกต่างกับ'ขึ้นอยู่กับสถานภาพ 
ของเทศบาลแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามเทศบาลของรัฐนั้น บีจจัยสังคมและวัฒนธรรม และบีจจัยการเมืองและ 
กฎหมาย จะเป็น,ปิจจัยที่มืความสำคัญต่อเทศบาลมากกว่าด้านอื่น ๆ เพราะเทศบาลส่วนมากเป็นหน่วยงาบ 
ภาครัฐต้องยึดระเบ ียบกฎหมาย ตลอดจนเบีาหมายเซิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เป็นแนวหลักในการ 
ปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง หน้า ๔๔





ส่วนท่ี ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบ้ต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

V ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที 
รับผดซอบหลัก

๑ ยุทธศาสตร์ด้านการ 
บริหารจัดการบ้านเมือง 
ใหม้'ประสิทธิภาพ 
คุณภาพ

๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล 
ตำบลโนนสูง เพ่ือให้รองรับการปฏิบ้ติภารกิจ หน้าท่ี 
ตามท่ีกฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. นำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบสารสนเทศมาใช้ 
ในการบริหารงานเพ่ือให้บริการกับประซาซนให้ 
สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยซนํสูงสุด 
ของประซาซน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
๓ .  สนับสนุนบุคลากรซองเทศบาลตำบลโนนสูง 
ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยก 
ระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลใน 
การบริการประซาซน
๔. บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินร่วมกัน 
ระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกซน 
๔. เปิดโอกาสให้ประซาซนได้เช้ามีส่วนร่วมในการ 
กำหนดนโยบายและความต้องการของประซาซน

- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองการศึกษา
- กองซ่าง
- กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม
- กองสวัสดิการ 
สังคม
- กองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษ'า

๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการศึกษา

- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการ 
สังคม

๒. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู 
อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ 
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
๓ .  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
มาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 
๔. สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตตำบล 
เพ่ือเพ่ิมทักษะประซาซนในชุมซน

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาการเกษตรและ 
การสานต่อตามแนวทาง

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกพิซ และเมล็ดพันธุพิซ 
ท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิตโดย 
ส่งเสริมให้เกิดเกษตรพอเพียง ลดด้นทุบการผลิต

- กองสวัสดิการ 
สังคม
- กองสาธารณสุข

พระราชดำริ และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
๒. สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเกษตรกรใบชุมซน
๓ .  ส่งเสริมสนับสบุนการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรอย่างมีคุณภาพ
๔. สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก
๔. ส่งเสริมประซาซนในชุมซน ให้มีการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและการอนุรัก

และส่ิงแวดล้อม

หน้า ๔๔แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒(ะ๖๖-๒๕:๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ท่ี ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานทีรั่บผดขอบ 
หลัก

๖. ประสานและบริหารการจัดการน้ํา พัฒนาขุด 
ลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บ 
กักน้ําเพ่ือการเกษตร ตามพระราชดำรัสขององค์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๆ เพ่ือแก้ไขฟ้ญหา 
น้ําท่วมและน้ําแล้งอย่างเป็นระบบ 
๗. พัฒนาขุมซนและสังคม ตามแนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคม

๑. ล่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการ 
ขุมซนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชน 
และท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพ
๒. ล่งเสริมโครงการพัฒนาในชุมชน เพ่ิมศักยภาพ 
สร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
๓. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผูติ้ด 
เช้ือ แเV โดยการจัดกิจกรรมท ี่เหมาะสม และ 
ดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ 
เพ่ือดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต 
อย่างต่อเน่ือง
๔. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน 
เพ่ือเป็นบุคลากรที่มคุีณภาพของสังคมต่อไป ใน 
อนาคต
๕. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพตาม 
ความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน 
๖. สนับสนุบ ประสานการปฏิบ้ติ เพ่ือฟ้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขฟ้ญหาการเสพ การผลิต และ 
การจำหน่ายยาเสพติด

- กองสวัสดิการสังคม

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาสาธารณสุข

๑. สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข 
หมู่บ้าน (อสม.)
๒. ล่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาล 
ประซาซนใบระดับตำบล และ'ชุมชนที่มคุีณภาพ 
และมาตรฐาน เพ่ือให ้ประขาซบได้รับบริการท่ีด็ 
ท่ัวถึงและทันเหตุการณ์ และร่วมมือหน่วยงาน 
หรือองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง
๓. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประซาซนใน 
ชุมชนให้มืสุขภาพแข็งแรงโดยให ก้ารเรียบรู้การ 
ดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายการฟ้องกันโรค 
การใช ย้าอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจ 
สุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตาม 
ช้ืนตอนและวิธกีารทางการแพทย์

- กองสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดล้อม

ห น ้า  ๕ ๖แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ท่ี ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หลัก

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณ และกีฬา

๑. พัฒนา พันฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน 
เพ่ือการอนุรักษ์สืบสาน และเช่ือมโยงสู่กิจกรรม 
การท่องเท่ียว
๒. พัฒนาและพ่ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่ง 
ท่องเท่ียวใหม่รวมท้ังกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 
และส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ เพ่ือกระตุ้น 
เศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวชอง 
ตำบลโนนสูงเพ่ิมข้ึนโดยร่วมมือกับหน่วยงานและ 
ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนท่ี 
เก่ียวข้อง
๓. สนับสบุนและส่งเสริมความสามารถของ 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและสร้างเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
๔. ส่งเสริมและสนับสบุนกิจกรรมกีฬาชุมชนและ 
จัดการแข่งข้นกีฬาประเภทต่าง  ๆ ต้ังแต่ระดับ 
หมู่บ้าน/ชุมซนจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ 
ในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ 
ทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและ 
นานาชาติ

- สำนักปลัดเทศบาล
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม

๗ ยุทธศาสตร์ด้านการ ๑. ส่งเสริม และสนับสบุนการติดต้ังระบบเตือนภัย - สำนักปลัดเทศบาล
รักษาความปลอดภัยใบ 
ชีวิตและทรัพย์สิบ

ธรรมชาติและภัยพินัติต่าง  ๆ
๒. ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการ 
กุศล และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในการฟ้องกับและ 
บรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๓. ส่งเสริมและสนับสบุนการติดต้ังระบบกล้อง 
วงจรปีดในเขตชุมชนและสถานท่ีสำคัญ เพ่ือสร้าง 
ความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประซาซน
๔. สนับสบุบการผิกอบรมจัดต้ังและอบรมท่ีนฟู 
ตำรวจบ้าน อาสาสมัครฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ลูกเสือชาวบ้าน เพ่ือเป็นกำลังสนับสนุน 
เจ้าหน้าท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและ 
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

หน้า ๕๗แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ที่ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงาบท่ีรับฝ็ดขอบ 
หลัก

๘ ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ,งแวดล้อม

๑. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับทุกส่วน ใน
การพัฒนาพ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งบ้ํา
ลุ่มน้ําลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
๒. ส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับทุกส่วน ใน
การรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป่องกันและแก้ไ,ข
ปีญหามลพิษและปืญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน เซ่น
การกำจัดน้ําเสีย สารเคมีต่าง ๆ
๓. ส่งเสริม สนับสบุบและสร้างความร่วมมือกับทุก
ส่วน ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพ่ือจัดการ
ขยะมลฝอยและส่ิงปฎิกลอย่างเป็นระบบ

- กองสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดส้อม

๙ ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางการ 
คมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความ 
ต้องการและแก้ไขปีญหาความเดือดร้อนของ 
ประซาซน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น  ๆ ท่ี 
เก่ียวข้องกับการดำรงชีวิตของประขาซน 
๒. ประสาน สนับสบุน ร่วมมือกับส่วนราซการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ๆ เพ่ือสนับสนุน 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมื 
ความขำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง 
คมนาคม
๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืน  ๆ
๔. ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อแก้ไข 
ปิญหาการจราจร ความปลอดภัย และความเป็น 
ระเบียบในการให้บริการแก่ประซาซน 
๕. การจัดทำผังเมืองรวม

- กองช่าง

หน้า ๕๘แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
บญัชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนฺพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕;๗๐) 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสมิา

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ จ ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี
ยุทธศาสตร์ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
- แผนงานบริหารท่ัวไป ๑(^ ๔,๑๖๗,๐๐๐ ๑๕ ๔,๑๖๗,๐๐๐ ๑๕ ๔,๑๖๗,๐๐๐ ๑(^ ๔,๑๖๗,๐๐๐ ๑ & ๔,๑๖๗,๐๐๐ ๗๕ ๒๐,๘๓๕,๐๐๐
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมซน ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๕ ๔,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๑๖ ๔,๙๖๗,00๐ ๑๖ ๔,๙๖๗,๐๐๐ ๑๖ ๔,๙๖๗,๐๐๐ ๑๖ ๔,๙๖๗,00๐ ๑๖ ๔,๙๖๗,๐๐๐ ๘๐ ๒๔,๘๓๕,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสิกษา
- แผนงานการศึกษา ๘๖ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๘๖ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๘๖ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๘๖ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๘๖ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๔๓๐ ๘๓,๖๖๕,๐๐๐

๘๖ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๘๖ ๑๖,๗๓๓,00๐ ๘๖ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๘๖ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๘๖ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๔๓๐ ๘๓,๖๖๕,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราชดำริ
- แผนงานการศึกษา ๑ ๙๔,๐๐๐ ๑ ๙๕,๐๐๐ ๑ ๙๕,๐๐๐ ๑ ๙๕,๐๐๐ ๑ ๙๕,๐๐๐ ๕ ๔๗๕,๐๐๐
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐

รวม ๒ ๑๔๕,๐๐๐ ๒ ©๔๕,000 ๒ ๑๔๕,๐๐๐ ๒ ๑๔๕,๐๐๐ ๒ ๑๔๕,๐๐๐ ๑๐ ๗๒๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- แผนงานบริหารท่ัวไป ๒ ๔๒๕,๖๔๐ ๒ ๔๒๕,๖๔๐ ๒ ๔๒๕,๖๔๐ ๒ ๔๒๕,๖๔๐ ๒ ๔๒๕,๖๔๐ ๑๐ ๒,๑๒๘,๒๐๐
- แผนงานรักษาความสงบภายใบ ๒ ๒๑๑,๖๗๒ ๒ ๒๑๑,๖๗๒ ๒ ๒๑๑,๖๗๒ ๒ ๒๑๑,๖๗๒ ๒ ๒๑๑,๖๗๒ ๑๐ ๑,๐๕๘,๓๖๐
- แผนงานการศึกษา ๑๒ ๑,๒๓๗,๐๕๐ ๑๒ ๑,๒๓๗,๐๕๐ ๑๒ ๑,๒๓๗,๐๕๐ ๑๒ ๑,๒๓๗,๐๕๐ ๑๒ ๑,๒๓๗,๐๕๐ ๖๐ ๖,๑๘๕,๒๕๐
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒ ๑๐ 0,000 ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐0๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๐๐,๐๐๐
- แผนงานเคหะชุมชน ๕ ๗๕๘,๐๘๖ ๕ ๗๕๘,๐๘๖ ๕ ๗๕๘,๐๘๖ ๕ ๗๕๘,๐๘๖ ๕ ๗๕๘,๐๘๖ ๒๕ ๓,๗๙๐,๔๓๐
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (̂ ๓๗๕,๐๐๐ (̂ ๓๗๕,๐๐๐ ๔ ๓๗๕,๐๐๐ (5̂ ๓๗๕,๐๐๐ ๔ ๓๗๕,๐๐๐ ๒๐ ๑,๘๗๕,๐๐๐

รวม ๒๗ ๓,๑๐๗,๔๔๘ ๒๗ ๓,๑๐๗,๔๔๘ ๒๗ ๓,๑๐๗,๔๔๘ ๒๗ ๓,๑๐๗,๔๔๘ ๒๗ ๓,๑๐๗,๔๔๘ ๑๓๕ ๑๕,๕๓๗,๒๔๐

แบบ ผ. ๐๑



จ ๒๙๖๖ ปี ๒๙๖๗ ป ๒๙๖๘ ปี ๒๙๖๙ ปี ๒๙๗๐ รวม ๕ จ
ยุทธศาสตร์ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบปร:5มาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
- แผนงาบการ?เกษา ๓ ๖๙,๐๐๐ ๓ ๖๙,๐๐๐ ๓ ๖๙,๐๐๐ ๓ ๖๙,๐๐๐ ๓ ๖๙,๐๐๐ ๓ ๓๒๙,๐๐๐
- แผนงานสาธารณสุข 1©1© สไ,(5)6)6), *300 ๒๒ ๓,๑๓®,๖๐๐ 1©1© ๓,๑๓๑,๖๐๐ ๒๒ ๓,๑๓๑,๖๐๐ 1อ1© ๓,๑๓๑,๖๐๐ ๒๒ ๑๕,๖๓๘,๐๐๐

รวม ๒ ๕ ๓,๑๗๖,๖๐๐ ๒๙ ๓,©๙๖,๖๐๐ ๒๙ ๓,๑๙๖,๖๐๐ ๒๙ ๓,๑๙๖,๖๐๐ ๒๙ ๓,๑๙๖,๖๐๐ ๒๙ ๑๙,๙๖๓,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ี ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
- แผนงานการ?เกษา ๑ 6* ๒,๙๓๙,๐๐๐ ๑ ๒,๙๓๙,๐๐๐ ( ร ิ) ๒,๙๓๙,๐๐๐ (9)6* ๒,๙๓๙,๐๐๐ ๑̂ 9 ๒,๙๓๙,๐๐๐ ๑ ๑๔,๖๗๙,๐๐๐
- แผนงาบสร้างความเข้มแข็งขุมซน ๑ ๙๐,๐๐๐ ๑ ๙๐,๐๐๐ ๑ ๙๐,๐๐๐ ๑ ๙๐,๐๐๐ ( ร ิ) ๙๐,๐๐๐ ๑ ๒๙๐,๐๐๐

รวม ๑๙ ๒,๙๘๙,๐๐๐ ๑๙ ๒,๙๘๙,๐๐๐ ๑๙ ๒,๙๘๙,๐๐๐ ๑๙ ๒,๙๘๙,๐๐๐ ๑๙ ๒,๙๘๙,๐๐๐ ๑๙ ๑๔,๙๒๙,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอด กัยใบขีวิตเเละทรัพย์สิน
- แผนงาบรักษาความสงบภายใน ๗ ๙๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๐๐,๐๐๐ ๓๙ ๒,๙๐๐,๐๐๐

รวม ๗ ๙๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๐๐,0๐๐ ๗ ๙๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๐๐,๐๐๐ ๓๙ ๒1๙๐๐,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธ รรมขาติแ าะสิงแวดล้อม
- แผนงานการ?เกษา ๒ ๖๐,๐๐๐ 1© ๖๐,๐๐๐ 1© ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๓๐๐,๐๐๐
- แผนงาบเคหะขุมขน 6) ๔ ๗,๗๐๐,๐๐๐ ๑๔ ๙,๗๐๐,๐๐๐ (5) ( ร ิ! ๙,๗๐๐,๐๐๐ ๑๔ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๑๔ ๙,๗๐๐,๐๐๐ ๗๑ ๓๐,๙๐๐,00๐
- แผนงาบสร้างความเข้มแข็งขุมซน ( ร ิ) ๙๐,๐๐๐ ๑ ๙๐,๐๐๐ ๑ ๙๐,๐๐๐ ๑ ๙๐,๐๐๐ ๑ ๙๐,๐๐๐ ๙ ๒๙๐,๐๐๐

รวม ๑๘ ๗,๘๑๐,๐๐๐ ๑๗ ๙,๘๑๐,๐๐๐ ๑๗ ๙1๘๑๐,๐๐๐ ๑๗ ๙,๘๑๐,๐๐๐ ๑๗ ๙,๘๑๐,๐๐๐ ๘๖ ๓๑,๐๙๐,๐๐๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
- แผนงาบอุตสาหกรรมและการโยธา ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ( ร ิ) ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๙ ๑๐๐,๐๐๐

รวม ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๙ ๑๐๐,๐๐๐
รวมท้ังสิน ๒๐๑ ๓๙,๔๔๔,๐๔๘ ๒๐๐ ๓๗,๔๖๔,๐๔๘ ๒๐๐ ๓๗,๔๖๔,๐๔๘ ๒๐๐ ๓๗,๔๖๔,๐๔๘ ๒๐๐ ๓๗,๔๖๔,๐๔๘ ๘๒๙ ๑๘๙,๓๐๐,๒๔๐

๖ ๐



บัญชีสรุปครุภัผฑ์ แบบ ผ.0๑
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา
ปี ๒๕๖๖ จ ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ รวม๕ ปี

แผนงาน จำบวบ งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำบวบ งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. แผนงาบบริหารงานท่ัวโป
- ครุภัณฑ์สำนักงาน ๒ ๑๕,๗๐0 ๒ ๑๕,๗๐๐
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๒ ๕๒๐,๐๐๐ ๒ ๕๒๐,๐๐๐
- ครุภัณฑ์สำรวจ ๑ ๑๒,๘๐๐ ๑ ๑๒,๘๐๐

รวม ๕ ๕๔๘,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๕๔๘,๕๐๐
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๒ ๗๓๕,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๒๓๕,๐๐๐
- ครุภัณฑ์การเกษตร ๑ ๒,๖๓๓,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๔๖,๘00 ๔ ๒,๘๓๙,๘๐๐
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑ ๒๔,๐๐๐ ๑ ๒๔,๐๐๐
- ครุภัณฑ์อ่ืน ๑ ๓๖๐,๐๐๐ ๑ ๓๖๐,๐๐๐
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐

รวม ๔ ๘๕๙,๐๐๐ ๒ ๒,๙๙๓,๐๐๐ ๒ ๕๕๐,00๐ ๔ ๒๓๖,๘๐๐ ๐ ๐ ๑๒ ๔,๖๓๘,๘๐๐
๓. แผนงาบการศึกษา
- ครุภัณฑ์สำนักงาบ ๑๗ ๒,๑๑๒,๒๘๐ ๖ ๖๖๔,๕๖๕ ๓ ๙๗,๓๐๐ ๒๖ ๒,๘๗๔,๑๔๕
- ครุภัณฑ์การศึกษา ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1© ๑๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๑๐,๐๐๐
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ ๑๗๒,๓๐๐ ๒ ๑๕๖,๕๐๐ ๕ ๓๒๘,๘๐๐
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๑ ๖๑,๔00 ๒ ๑๒๑,๔๐๐
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๓ ๒๒๕,๔๐๐ ๒ ๔๖,๙๐๐ ๕ ๒๗๒,๓๐๐
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ๑๒ ๓๙๐,๓๐๐ ๒ ๙๐,๐๐๐ ๑ ๒๓,๐๐๐ ๑๕ ๕๐๓,๓๐๐

รวม ๓๙ ๓,๒๗๐,๒๘๐ ๑๓ ๑,๐๑๙,๓๖๕ ๓ ๙๗,๓๐๐ ๐ ๐ ๑ ๒๓,๐๐๐ ๕๖ ๔,๔๐๙,๙๔๕
รวมท่ังสิน ๔๘ ๔1๖๗๗,๗๘๐ ๑๕ ๔,๐๑๒,๓๖๕ ๕ ๖๔๗,๓๐๐ ๔ ๒๓๖,๘๐๐ ๑ ๒๓,๐๐๐ ๗๓ ๙,๕๙๗,๒๔๕ ...... 1 1.1-ะะ̂



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ :๗ 0 )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ . 0 ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.๑ แผนงาน ะ บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้,วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ จัดงาบวับท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการรำลืกถง จัดกิจกรรม เช่น ปฏิญาณตน ๕0,000 ๕0 ,0 0 0 ๕0 ,0 0 0 ๕0 ,0 0 0 ๕0 ,0 0 0 ร้อยละ ๘0 ไต้รำลึกนิกลืงคุณ สำนักปลัดๆ

ไทย คุณศวามดีของ เป็นข้าราชการท่ีดี ร่วมปลูก ของคณะ ความดีของรัซกาลท่ี ๕ (งาบบริหาร
พระบาทสมเด็จ ต้นไม้ ทำความสะอาดต่าง ๆ ผู้บริหาร ท่ีได้ทรงโปรดต้ัง ท่ัวไป)
พระจุลจอมเกล้า ๆลๆ สมาขิก สุขาภิบาลแห่งแรก
เจ้าอยู่หัว พนักงาบ

ลูกจ้าง
๒ จัดการเลือกต้ัง เพ่ือจัดการเลือกต้ัง ตำเนิบการจัดการเลือกต้ัง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ ได้นายกเทศมนตรี สำนักปลัดฯ

นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ของประซาซน สมาขิกสภาเทศบาล (งานบริหาร
สมาขิกสภาเทศบาล สมาขิกสภาเทศบาล สมาขิกสภาเทศบาล ใข้สิทธ๋ึ ตำบลโนนสูง ท่ัวไป)
ตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง ในคราว ตำบลโนนสูง ท่ัง ๒ เขต เลือกต้ัง

ครบวาระ หรือมี เลือกต้ัง
ตำแหน่งว่างลง

๖๒แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕าอ๖ - ๒๕:๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๙ ๖ ๖  -  ๒ ๙ ๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.® แผนงาน ะ บริหารท่ัวโป

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๙๖๖ ๒๙๖๗ ๒๙๖๘ ๒๙๖๙ ๒๙๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓ วันสำคัญของซาติ ๑. เพ่ือเป็นการแสดง ๑. จัดกิจกรรมวับสำคัญของ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙ ประซาซนมีความจงรัก สำนักปลัดๆ

และพระมหากษัตริย์ ออกถึงความจงรัก ขาติ และพระมหากษัตริย์ ของประซาซน ภักดีและสำนึกใน (งานบริหาร
ภักดีและสำนึกใน ๒. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เข้าร่วม พระมหากรุณาธิคุณ ท่ัวไป)
พระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพร ประดับธงทิว โครงการ และเกิดความรัก
และความสามัคคีของ ตราสัญลักษณ์สถาบัน ความสามัคคีต่อ
ประซาขบทุกหมู่ พระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหา-
เหล่าต่อสถาบัน กษัตริย์
พระมหากษัตริย์
๒. เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
สำคัญของซาติและ
พระมหากษัตริย์

(51 ตำเนินการเปล่ียน- เพ่ือยกฐานะเทศบาล ยกฐานะเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง ยกฐานะเทศบาล สำนักปลัดๆ
แปลงฐานะเทศบาล ตำบลโนนสูงเป็น ตำบลโนนสูง เป็น (งานบริหาร
ตำบลโนนสูงเป็น เทศบาลเมืองโนนสูง เทศบาลเมืองโนนสูง ท่ัวไป)
เทศบาลเมืองโนนสูง

V

0แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๙๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ® ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.๑ แผนงาน ะ บริหารท่ัวไป

ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ ;๗ 0 )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

๕ จัดงานวันเทศบาล ๑. เพ่ือเป็นการระลึก 
ถึงความสำคัญและ 
ความเป็นมาของการ 
ก่อกำเนิดเทศบาล 
๒. เพ่ือให้บุคลากร 
เทศบาลมีความรัก 
ความผูกพัน ความ 
สามัคคี
๓. เพ่ือให้พนักงาน 
เทศบาลได้ตระหนัก 
ถึงความสำคัญของ 
การปกครองท้องถ่ิน

จัดกิจกรรม เซ่น ปฏิญาณ 
ตนเป็นข้าราขการท่ีดี ร่วม 
ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด 
ต่าง  ๆ ลๆ*)

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘0 
ของคณะ 
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน 
เทศบาล 
ลูกจ้าง 
เข้าร่วม 
กิจกรรม

บุคลากรมีความรัก 
ความผูกพัน 
ความสามัคคี ข่ีงจะก่อ 
ให้เกิดผลต่อการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
มากย่ิงข้ึน

สำนักปลัด*) 
(งานบริหาร 

ท่ัวไป)

๖ 0แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕:๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.© แผนงาบ ะ บริหารท่ัวไป

ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ ๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

เบ้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (*ศ|) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดซอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๖ อบรมให้ความรู้ ๑. เพ่ือให้ประขาชน อบรมให้ความรู้แก่ประซาซน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ - การทำผิดกฎหมาย สำนักปลัดๆ

ด้านกฎหมายแก่ 
ประขาขน

มีความร้ความเข้าใจ 
กฎหมายเนิองตํน 
๒. เพ่ือให้ประซาซน

ท้ัง ๑๓ ขุมซน ประมาณ 
๖๐ คน

ของกลุ่มเบ้า 
หมายท่ีเข้า 
รับการอบรม

ลดลง
- ประขาขนมีความ 
ม่ันใจในการบ้องกัน

(งานนิติการ)

สามารถนำความรู้ มีความรู้ และคุ้มครองตนเอง
เก่ียวกับกฎหมาย 
มาใข้ในชีวิตประจำวัน

ความเข้าใจ 
ด้านกฎหมาย

ภายใต้หลักกฎหมาย

ได้ และสามารถ
นำไปปรับใข้
ในชีวิต
ประจำวันได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ :๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจอง อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมีอง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมีองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.๑ แผนงาน ะ บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค' (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (ผ*|) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ อบรมและท่ีกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน คณะผู้บรีหาร ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ การปฏิบัติราขการมี สำนักปลัดฯ

ดูงาบของคณะ ความรู้ และประสบ- สมาซิกสภาเทศบาล ของคณะ ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (งานบริหาร
ผู้บริหาร สมาซิก การณ์!หม่  ๆ แก่คณะ พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร ท่ัวไป)
สภาเทศบาล ผู้บริหาร สมาซิกสภา ลูกจ้าง และ สมาซิกสภา
พนักงาบเทศบาล เทศบาล พนักงาบ พนักงานจ้าง ประมาณ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และ เทศบาล ลูกจ้างและ ๒๐๑ คน ลูกจ้าง และ
พนักงาบจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง

มีความรู้เพ่ืมข้ีบ
๘ กิจกรรม ๕ ส. - เพ่ือจัดสถานท่ี - พนักงานเทศบาลตำบล ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - การจัดเก็บ อาคารสำนักงาน สำนักปลัดๆ

ทำงาบให้เป็นระเบียบ โนนสูง ร่วมมือกันตำเนิน วัสดุอุปกรณ์ มีความสะอาด (งานบริหาร
เรียบร้อย สะอาดและ กิจกรรม ๕ ส. และเอกสาร เรียบร้อยเหมาะกับ ท่ัวไป)
ค้นหาเอกสารสะดวก ในการปฏิบัติ การเป็นสถานท่ี
รวดเร็ว เหมาะสำหรับ งานเป็น ราชการในการปฏิบัติ
ปฏิบัติราขการ ระเบียบ ราขการ และการ

เรียบร้อย บริการประซาขน

๖ ^แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ •๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.® แผนงาน : บริหารท่ัว'โป

เป้าหมาย งบประมาณ ต้วัข้ึวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตอุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒*'๖๖ 

(บาท)
๒๕'๖๗ 
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

-เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการทำงาน 
และบริการประซาขน

-!ห้องทำงาน 
สะอาด 
- มีความ 
ปลอดภัยใน 
การทำงาน 
ครอบคลุม 
การปฏิบัติ 
ร้อยละ ๘๐

๙ ปรับปรุงแผนท่ีภาษี 
และทะเบียน 
ทรัพย์สิบ

๑. เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล 
เก่ียวกับแปลงท่ีดิน 
ท่ีคัดลอกมา ออกจาก 
สารระบบท่ีดิน

๑. ออกสำรวจโรงเรือน 
ส่ิงปลูกสร้างและป้ายในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง 
จำนวน ๑๓ ขุมซน

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑. สำรวจ 
ข้อมูลทรัพย์ 
สินได้ครบถ้วน 
ทกชมขน คิด 
เป็นร้อยละไม่ 
น้อยกว่า ๙๐96

๑. มีฐานะภาษีท่ีม่ันคง 
และสามารถจัดเก็บ 
ภาษีได้เพ่ิมข้ึน

กองคลัง 
(งานแผนท่ี 
ภาษีและ 
ทะเบียน 

ทรัพย์สิบ)

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 1?3๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสงู \1



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ :๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใ)องเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.® แผนงาน ะ บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี,วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๒. เพ่ือสำรวจข้อมูล ๒. ปรับปรุงข้อมูลท่ีสำรวจ ๒. นำเข้าข้อ ๒. องค์กรมีเสถียรภาพ กองคลัง
เก่ียวกับรายละเอียด ได้ลงในระบบแผนท่ีภาษี มูลในระบบ ทางการคลังท่ีม่ันคง (งานแผนท่ี
ของโรงเรือนและส่ิง และ,ทะเบียน’ทรัพย์สินให้ แผนท่ีภาษี สร้างความเช่ือม่ันใน ภาษีและ
ปลูกสร้างบนแปลง ครบถ้วน และทะเบียน การบริหารงาบให้กับ ทะเบียน
ท่ีดินน้ัน ๆ ๓. นำข้อมูลท่ีได้จากการ ทรัพย์สินได้ ฝ่ายบริหาร ทรัพย์สิน)
๓. เพ่ือสำรวจข้อมูล สำรวจและใบระบบมา ครบถ้วน
เก่ียวกับการใช้ คำนวณอัตราค่าภาษีเพ่ือ ๓. ออกหนังสือ
ประโยชน์ของทรัพย์สิน แจ้งให้เจ้าของทรัพยสิน แจ้งผู้ประกอบ
ได้แก่ ท่ีดิน โรงเรือน ทราบและชำระภาษีภายใน การหรือเจ้าของ
และส่ิงปลูกสร้าง กำหนดเวลา ทรัพย์สินชำระ
๔. เพ่ือนำข้อมูลชอง ภาษีได้ภายใน
ทรัพย์สินเข้าในระบบ กำหนดเวลา
แผนท่ีภาษี และครบถ้วน

๖ ๘แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ ๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองใท้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.๑ แผนงาบ ะ บริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวข้ีวัด 

(X?1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๑๐ เห่!ม,ประสิทธิภาพ ๑. เท่ีอให้การบันทึก ๑. งานการเงินและบัญชี ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๑. การบริหาร ๑. เจ้าหน้าท่ีกองคลัง กองคลัง
การบริหารจัดการ ข้อมูลด้านการเงิน สามารถบันทึกข้อมูลด้าน งานต้านการ ต้านการเงินและบัญชี - งานการเงิน
การเงิน การคลัง การคลัง และการพัสดุ การเงินและบัญชี การรายงาบ เงิน บัญชีและ การพัสดุและธุรการ และบัญชี
และการพัสดุ มีความรวดเร็วต่อการ การจัดเก็บรักษาการให้บริการ งานด้านการ สามารถทำงานไต้ - งานพัสดุและ

ให้,บริการผู้มืส่'วน'ได้ ความสะดวกรวดเร็ว ทับเวลา บริหารพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพย์สิน
ส่วนเสียและมีกระบวบ ๒. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพ และให้บริการแก,ผู้มี - งานธุรการ
การจัดเก็บรักษาและ ให้มีการดำเนินการตาม มากย่ิง'ข้ึน ส่วนได้ส่วนเสียไต้ และสารบรรณ
การค้นหาได้สะดวก กระบวนการจัดหาพัสดุ ๒. สามารถให้ รวดเร็วทันต่อเวลา
รวดเร็วมีประสิทธิผล การเบิก-จ่าย การเก็บรักษา บริการหน่วย มากยงข้ึน
มากข้ีน การข่อมบำรุง และการ งานต่าง  ๆ ท้ัง
๒. เพ่ือให้การบันทึก จำหน่าย มีความถูกต้อง ภายนอกภายใบ
ข้อมูลด้านการจัดข้ีอ สะดวก รวดเร็ว ทับต่อเวลา และผู้มีส่วนได้
จัดจ้าง การจัดเก็บ ในการให้บริการ ส่วนเสียได้รวด
รักษาเอกสาร การลง เร็วสร้างภาพ
ทะเบียนคุมพัสดุ การ- ลักษณ์ท่ีดี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง . \ะ

!



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ ๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.๑ แผนงาน ะ บริหารท่ัวไป

เป๋าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท่ี— โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(10*0 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

เก็บรักษา การจำหน่าย ให้แก'องค์กร
พัสดุ มีความสะดวก 
รวดเร็ว ทันเวลาใบการ 
ให้บริการ
๓. เพ่ือให้การทำงาน

๓. สามารถ 
สนับสบุนงาน 
ต่างๆ ให้ 
ดำเนินไปด้วย

ด้านงานธุรการและ ความเรียบร้อย
สารบรรณ เพ่ือสนับ 
สนุนให้งานต่าง  ๆ
ดำเนินไปด้วยความ

สะดวกรวดเร็ว 
ตรงตามเป๋า 
หมาย

สะดวก เรียบร้อย 
ตรงตามเป๋าหมายมี 
หลักฐานตรวจสอบได้

(5)(9) ประซาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประซาซนทราบ ๑. จัดทำปีายประซาสัมพันธ์ เอ๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประซาซนเสียภาษีได้ กองคลัง
การจัดเก็บภาษี ถึงระยะเวลาท่ีกำหนด 

การย่ืนแบบชำระภาษี
การจัดเก็บภาษี
เอ. ทำแผ่นพับประซาสัมพันธ์

ประชาซน 
ได้ย่ืนแบบเสีย

ทันกำหนดเวลาย่ืน 
ในการเสียภาษี

- งานจัดเก็บ 
รายได้

การจัดเก็บภาษี ภาษีทันเวลา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๗0



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ ๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองใท้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.® แผนงาน ะ บริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวช้ี'วัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(X?!)

๑๒ จัดทำ/ทบทวน ๑ . เพ่ือรับทราบปัญหา - จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน/ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ . จัดประ‘ชุม - สามารถดำเนินการ กองยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน และความต้องการ‘ของ และเพมเติมแผน ประชาคม จัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณ

ประ‘ขาซบในเขต - จัดทำแผนตำเนินงาบ/และ ท้องถ่ิน ท้องถ่ินตามระเบียบ (งานวิเคราะห์
เทศบาล เพ่ิมเติมแผนดำเนินงาบ ๒. จัดทำแผน กระทรวงมหาดไทย นโยบายและ
๒. เพ่ือทบทวนและ - ดำเนินการติดตามประเมิน พัฒนาท้องถ่ิน ว่าด้วยการจัดทำแผนๆ แผน)
จัดทำแผนพัฒนา ผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๓ .  จัดทำแผน ครอบคลุมการดำเนิน
ท้องถ่ิน - ดำเนินการทบทวนแผน ดำเนินงาน งานทุกด้าน
๓ . เพ่ือดำเนินการ ยุทธศาสตร์/ประเด็น ๔. ติดตาม - เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามกระบวบการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเมินผล แก'ประชาซนในเขต
จัดทำแผนและติดตาม เทศบาล แผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสูง
การดำเนินงานของ ท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน \ ดำเนินการ

ครอบคลุมทุก
ด้านร้อยละ๘๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง 6



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ ๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑ .  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.๑ แผนงาน ะ บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๓ จัดทำส่ือประซา- เพ่ือประซาสัมพันธ์ ประซาซนท่ัวไปและส่วน ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๑. เผยแพร่ผลงานและ กองยุทธศาสตร์

สัมพันธ์ผลงานซอง ข้อมูลซ่าวสารต่าง ๆ ราซการต่าง  ๆ รู้จักเทศบาล ซองประซาซน กิจกรรมซองเทศบาล และงบประมาณ
เทศบาลตำบล และเผยแพร่กิจกรรม ตำบลโนนสูงมากข้ึน รู้จักกิจกรรม ตำบลโนนสูงให้เป็น (งานประซา
โนนสูง ผลงานซองเทศบาล และผลงาน ท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย สัมพันธ์)

ให้ประชาซนได้รับ ของเทศบาล ๒. มีส่ือแนะนำและ
ทราบ เซ่น วิดีทัศน์ ตำบลโนนสูง ส่งเสริมกิจกรรม
วารสาร ป้ายประซา มากข้ึน ภายในเทศบาลและ
สัมพันธ์โปสเตอร์ เผยแพร่ให้แก่ประขาซน

และผู้สนใจท่ัวไป
๑๔ วิทยุออน'ไลน์ทาง เพ่ือเพ่ิมซ่องทาง ประซาซนในพ้ืนท่ีตำบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประขาซนในพ้ืนท่ี กองยุทธศาสตร์

เว็บไซต์ และ เผยแพร่ข้อมูลซ่าวสาร โนนสูง ซองประซาซน ทราบข้อมูลข่าวสาร และงบประมาณ
(ะล06ช๐๐^ เทศบาล ซองเทศบาลให้ รับรู้ข้อมูลข่าว ท่ีเทศบาลได้เผยแพร่ (งานประซา
ตำบลโนนสูง หลากหลาย สารท่ีทาง สัมพันธ์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗(ว) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลโนนสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.© แผนงาน ะ บริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวช้ี'วัด 

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

6)(เ̂ ปรับปรุงห้องศูนย์ ๑. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ - มีการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ - มีข้อมูลข่าว - มีห้องศูนย์ข้อมูล กองยุทธศาสตร์
ข้อมูลข่าวสาร เคร่ืองมือ เคร่ืองใข้ใน ขาวสารให้มีประสืทธิภาพ สารตาม พรบ. ข่าวสารพ่ืมีความพร้อม และงบประมาณ
เทศบาลตำบล การปฏิบัติงานสำหรับ ครอบคลุมการทำงานของ ข้อมูลข่าวสาร สำหรับการปฏิบัติ (งานบริการ
โนนสูง ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้'องศูนย์ฯ อย่างน้อย ๑ คร้ัง ของทาง ราชการ และบริการ ข้อมูลข่าวสาร)

๒. เพ่ือให้มีข้อมูล ตอปี ราซการ พ.ศ. ประซาซน
เอกสารตาม พรบ. ๒๔๔0 - มีข่าวสารของทาง
ข้อมูลข่าวสารของ - มีการปรับปรุง ราชการตามทกฎหมาย
ทางราซการ พ.ศ. ห้องศูนย์ข้อมูล กำหนดให้มีและจัดไว้
๒๕๔๐ ไว้ให้บริการ ข่าวสารเทศบาล สำหรับการตรวจสอบ
ประซาขนและผู้สนใจ ตำบลโนนสูง สืกษาสืบค้น
๓. เพ่ือให้มีหนังสือ เป็นประจำทุกปี
สำหรับการสืกษ'าและ - ดำเนินการ - ประซาซนสามารถ
ค้นหาข้อมูล เข่น ครอบคลุม เข้าถีงข้อมูลไค้หลาย
ระเบียบๆ กฎหมาย ทุกค้าน ซ่องทาง
ต่าง  ๆ ฯลฯ ร้อยละ ๘๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๗๓



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ ๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ฮปห.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.๑ แผนงาน ะ บริหารทั่วไป

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวข้ี'วัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๔. เพ่ือปรับปรุงห้อง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ให้มีความทันสมัย 
สำหรับการใข้งาน 
และการบริการ 
ประซาซน

- เพ่ือความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราขการ 
ในการปฏิบัติราซการ

รวม ๑๕ โครงการ ๔,๑๖๗,๐๐๐ ๔,๑๖๗,๐๐๐ ๔,๑๖๗,0๐0 ๔,๑๖๗,๐๐๐ ๔,๑๖๗,๐๐๐

๗(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



!
I

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒(เกอ๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ 
๑.๒ แผนงาน ะ สร้างความเข้มแข็งของชุมขนI

เฟ้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุ'ประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ปีกอบรมคณะ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน จัดปีกอบรม ทบทวนความรู้ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ใบการพัฒนา กองสวัสดิการ

กรรมการขุมขน ความรู้ใหม่  ๆให้คณะ แก,คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ ขุมซบเพ่ิมข้ึน และ สังคม
กลุ่มแม่บ้าน กรรมการและ ขุมซบ ท้ัง ๑๓ ขุมซบ ขุมซน หลากหลาย
ท่ีปรึกษาขุมซน ท่ี'ปรึกษาขุมซน ประมาณ ๓๐๐ คบ ท่ีปรึกษาขุมซน
และทัศบสืกษา มีความรู้เพ่ิม
ดูงาน ข้ึน

รวม ๑ โครงการ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐
รวมท้ังส้ิน ๑๖ โครงการ ๔1๙๖๗,๐๐0 ๔,๙๖๗,๐๐๐ ๔,๙๖๗,๐๐๐ ๔,๙๖๗,๐๐๐ ๔,๙๖๗,๐๐๐

:

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ ๗ ๐ )  เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธคาสต'ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค' (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗0 (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ แข่งขันคนเก่ง เพ่ือสอบคัดเลีอก แข่งขันระดับกลุ่มการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็กท่ี นักเรียนตัวแทน กองการศึกษา

โรงเรียนท้องถ่ิน นักเรียนระดับประถม และระดับประเทศ สอบ/คร้ัง/คน เทศบาลเข้าแข่งขัน
ศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง ระดับกลุ่มการศึกษา
ตามกลุ่มสาระท่ีกำหนด 
เป็นตัวแทนเทศบาลเข้า 
แข่งขันระตับกลุ่ม 
การศึกษาและระดับ 
ประเทศ

และระดับประเทศ

๒ เผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร แสดงผลงานและเผยแพร่ต่อ ๕๐,00๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนรางวัล ขุมซบ ผู้ปกครอง กองการศึกษา
ทางการศึกษา ความรู้ต่าง  ๆ ทาง สาธารณซน ท่ีได้จากการ นักเรียน ผู้สนใจ

วิซาการของครู และ แข่งขันทักษะ ได้ทราบถึงข่าวสาร
บุคลากรทางการ ทางวิชาการ ท่ีทันต่อเหตุการณ์
ศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๗!



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ '๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ .๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.© แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒{ะ๖๖  

(บาท)
๒๕๖6าเ 

(บาท)
๒๕๖๘ 

(บาท)
๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(*ฅ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

๓ แข่งขันทักษะวิขา 
การจัดนิทรรศการ 
แสดงผลงาบทาง 
การศึกษา ระดับ 
ภาค และระดับ 
ประเทศ

๑.เพ่ือจัดกิจกรรม 
คัดเลือกตัวแทนระดับ 
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน 
และจัดนิทรรศการทาง 
วิขาการท้องถ่ิน ระดับ 
เขตพ้ืนท่ี ระดับภาค 
และระดับประเทศ 
๒.เพ่ือจัดนิทรรศการ 
แสดงผลงาบโรงเริยน 
ครู นักเรียน

แสดงผลงาบและเผยแพร่ 
ต่อสาธารณขน

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จำนวนรางวัล 
ท่ีได้จากการ 
แข่งขันทักษะ 
ทางวิขาการ

มืการจัดกิจกรรม 
ส่งเสรีมและตอบสนอง 
ทางวิขาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถพิเศษ 
ความถนัดของผู้เรียน

กองการศึกษา

(2? นิเทศและตรวจเย่ียม 
สถานศึกษา

เพ่ือติดตามผลการ 
ปฎินัติงาน ข่วยเหลือ 
แบะนำ และยกระดับ 
คุณภาพการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียบ 
ในสังกัด

โรงเรียนละ ๖ คร้ัง ต่อปี- 
การศึกษา

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวน/คร้ัง/ 
ปีการศึกษา

โรงเรียบและบุคลากร 
ได้รับการพัฒนาเต็ม 
คักยภาพ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมีองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาลต'ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ ๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๕ เสริมทักษะภาษา ๑. เพ่ือจ้างครูซาว- จำนวนครูขาวต่างซาติ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๑. นักเรียนมิทักษะ กองการศึกษา

ต่างประเทศใน ต่างซาติสอนภาษา ๓ คน สอบภาษาอังกฤษ ซองผู้เรียน ด้านภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสังกัด ต่างประเทศ/ภาษา มิผลส้มฤทธ้ี เพ่ิมช้ีบ
เทศบาลตำบล สากล ทางการเรียน ๒. นักเรียนสามารถ
โนนสูง ๒. เพ่ือส่งเสรีมใท้ ภาษาต่าง- ไซ้ภาษาในการส่ือสาร

นักเรียนมิความรู้ ประเทศ ๓. เตรียมความพร้อม
เป็นเลิศตาม เพ่ิม,ข้ึน เข้าสู่ประซาคม
อัจฉรียภาพด้านภาษา อาเซียน
และการส่ือสาร

๖ ประเมินคุณภาพ เพ่ือประเมินคุณภาพ ประเมินคุณภาพปีละ ๑ คร้ัง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี การศึกษาซองทุกระดับ กองการศึกษา
การศึกษา การศึกษา และนำผล การศึกษา ข้ันเรียบมิคุณภาพ

การประเมินไป มากข้ัน
วางแผนการพัฒนา
การศึกษา

๗ (ะแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุหธศาสดัด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

๒.® แผนงาน ะ การศึกษา
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๕๖๘ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗0 (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗ ส่งเสริมการสอน ๑.เพ่ือส่งเสรีมกระบวน จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ มีกระบวนการเรียนรู้ กองการศึกษา
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา การเรียบรู้พัฒนาการ ปฐมวัย จำบวบ ๓ คบ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุบ) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุบ) (เงินอุดหนุน) ของเด็ก พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน
เด็กเล็กในสังกัด ท้ัง ๔ ด้าน (ร่างกาย - ท.๑ ๑๐๘,๐๐๐ บาท นักเรียน (ร่างกาย อารมณ์จิตใจ
เทศบาลตำบล อารมณ์จิตใจ สังคม - ท.๒ ๓๒๔,๐๐๐ บาท มีการพัฒนา

V &
สังคม สติปิญญา) 

๔'โนนสูง สติป็ญญา) เหมาะสม 
ตามวัย

- ท.๓ ๒๑๖,๐๐๐ บาท พรอมทง 
๔ ด้าน

เหมาะสมตามวย 
และแบ่งเบาภาระ-

๒.เพ่ือแบ่งเบาภาระ ผู้ปกครองใบการอบรม
ผู้ปกครองในการอบรม เล้ียงดูเด็กปฐมวัย
เล้ียงดูเด็กปฐมวัย

๘ สนับสนุบค่าใช้จ่าย ๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการ ๑,๖๒๘,๐๐๐ ๑,๖๒๘,๐๐๐ ๑,๖๒๘,๐๐๐ ๑,๖๒๘,๐๐๐ ๑,๖๒๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑. ระดับคุณภาพ กองการศึกษา
ใบการบริหารสถาน การศึกษาให้!ด้เกณฑ์ สนับสบุบโรงเรียบในสังกัด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุบ) (เงินอุดหนุบ) (เงินอุดหนุบ) (เงินอุดหนุบ) ของนักเรียบ ทางการศึกษาของ
ศึกษา โรงเรียบ มาตฐาน เทศบาลตำบลโนนสูง ท้ัง ท่ีได้รับ นักเรียบ
ใบสังกัดเทศบาล ๒.เพ่ือเพ่ืมประสิทธิ- ๓ แห่ง และศูนย์พัฒนา ประโยขน์ ๒. โรงเรียนสามารถ
ตำบลโนนสูง ภาพใบการบริหาร เด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ I จากโครงการ จัดการเรียบการสอน

สถานศึกษา ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังน้ี ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕•๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ฮปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสต'ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาบ ะ การศึกษา

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค'
เป็าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวข้ีวัด 

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๓. เพ่ือส่งเสริมการ 
ศึกษาให้นักเรียนอย่าง 
มีคุณภาพและท่ัวถึง 
๔. เพ่ือให้สถานศึกษา 
มีงบประมาณเพียงพอ 
ในการใช้จ่ายสำหรับ 
ในการใช้จ่ายสำหรับ 
ค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารท่ัวไป 
ค่าใช้จ่ายตามประเพณี 
ท้องถ่ิน ส่ือ และ 
อุปกรณีต่าง ๆ

๑. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียบ
๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ 
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
๔. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
การจัดการศึกษา 58(ท10 
๖. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 
ป้องกันยาเสพติดใน 
สถานศึกษา
๗. ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๘ ?



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมีองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ฮปท.ในเขตจังหวัดที ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป็าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวข้ี'วัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

( ๓ )

๘. รายหัวส่วนเพ่ืม
โโอเว บ!ว)
๙. ค่าหนังสือเรียบ 
๑๐. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๑๑. ค่าเครองแบบนักเรียน 
๑๒. ค่ากิจกรรมพัฒนา- 
ผู้เรียน

กองการศึกษา

๙ ค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

เพ่ือเด็กนักเรียนได้รับ 
สารอาหารครบ ๕ หมู่ 
ตามหลักโภชนาการ 
สำหรับข้ันอนุบาล - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ตามท่ีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน 
กำหนด

จัดหาบริการให้แก่เด็ก 
นักเรียนข้ันอนุบาล - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 
ท.๑,๒,๓ ะ๓ ,000,000 บาท 
ศพด.๑,๒1๓ =๔๒๐,๐๐๐ บาท

๓,๔๒๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)

๓,๔๒๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)

๓,๔๒๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)

๓,๔๒๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)

๓,๔๒๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)

®00‘96 ของ 
เด็กนักเรียน 
ได้รับอาหาร 
กลางวัน 
ทุกคน

นักเรียนสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ ได้รับ 
สารอาหารครบ ๕ หมู่ 
ตามหลักโภชนาการ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง I



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕\อ๖ - ๒๕:๗0 )

เทศบาลตำบลโนนสูง

แ บ บ  ผ . 0 ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมีองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธคาสต'ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๐ ค่าอาหารเสริม(นม) เพ่ือเด็กนักเรียนได้ จัดหาและบริการให้แก'เด็ก ๑,๕๖0 ,0 0 0 ๑,๕๖0 ,0 0 0 ๑,๕๖0 ,0 0 0 ๑,๕๖0 ,00๐ ๑,๕๖0 ,0 0 0 ๑ 0 0 '96 นักเรียนสุขภาพ กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัด ด่ืมนมและได้รับสาร นักเรียบอนุบาล - ประถม (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของเด็ก ร่างกายแข็งแรง
เทศบาลตำบล อาหารครบถ้วน ศึกษาปีท่ี ๖  โรงเรียนในสังกัด นักเรียนได้รับ สมบูรณ์ได้รับสาร
โนนสูง ตามหลักโภขนาการ เทศบาลตำบลโนนสูง นมทุกคน อาหารครบ ๕ หมู่

ท.๑,๒,๓ ะะ๑,๔0 0 ,0 0 0  บาท ตามหลักโภชนาการ
ศพด.๑,๒,๓ =๑๖0 ,0 0 0  บาท

๑๑ ค่าปิจจัยพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสบุนเงินเป็น ประถมศึกษาคนละ ๑๙๒,0 0 0 ๑๙๒,0 0 0 ๑๙๒,0 0 0 ๑๙๒,0 0 0 ๑๙๒,0 0 0 ร้อยละ ๘0 นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายสำหรับ ๑,0 0 0  บาท/ปี จัดสรรเป็น ของนักเรียน เหมาะสมได้รับ
นักเรียนยากจน รายบุคคล โดยใช้ระบบ ท่ียากจน สนับสบุนเงิน
ท่ีผู้'ปกครองมีราย'ได้ คัดกรองนักเรียนยากจน ตามนโยบายของ
ครัวเรือนไม่ถึง ของกองทุน เพ่ือความเสมอ รัฐบาล
๓๖,0 0 0  บาท/ปี 
ตามนโยบายของ

ภาคทางการศึกษา

รัฐบาล

๘ ๒แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕:๗0 ) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'รัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗0 (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๒ พัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสถานศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ คณะกรรมการสถาน กองการศึกษา

คณะกรรมการ คณะกรรมการ โรงเรียบสังกัดเทศบาลตำบล ซองคณะ ศึกษารู้จักบทบาท
สถานศึกษาโรงเรียน สถานศึกษาให้เข้าใจ โนนสูง กรรมการ หน้าท่ีซองตบเอง
ในสังกัดเทศบาล บทบาทหน้าท่ี สถานศึกษา
ตำบลโนนสูง เข้าใจบทบาท

หน้าท่ีซองตบเอง
๑๓ พัฒนาส่ือการเรียน เพ่ือสนับสบุนครู ผลิตส่ือการสอนนวัตกรรม ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ ครูใช้ความรู้ภูมีป้ญญา กองการศึกษา

การสอบโดยการมี ใขัค'วามรู้ภูมืป้ญญา โรงเรียนใบสังกัดเทศบาล ของครูและ ท้องถ่ินมาประยุกต์ใบ
ส่วนร่วมของครูและ ท้องถ่ินมาประยุกต์ ตำบลโนนสูง นักเรียนมีส่ือ การผลิตส่ือการเรียน
นักเรียนโรงเรียน ในการผลิตส่ือ - ท.๑ ๒๐,๐๐๐ บาท การเรียน การสอน
สังกัดเทศบาลตำบล การเรียบการสอน - ท.๒ ๓๕,๐๐๐ บาท การสอบ
โนนสูง - ท.๓ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๔ พัฒนาการเรียนรู้สู่ เพ่ือพัฒนาให้สถาน นักเรียบโรงเรียบในสังกัด ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา
ประซาคมอาเซียน ศึกษาจัดการเรียน เทศบาลตำบลโนนสูง ซองนักเรียน และพัฒนาตนเอง
โรงเรียนเทศบาล การสอนโดยใช้ - ท.๑ ๖๐,๐๐๐ บาท มีความรู้ รับสังคมอาเซียนได้
๑,๒,๓ หลักสูตรสถานศึกษา - ท.๒ ๘๐,๐๐๐ บาท และพัฒนา และ,นำความรู้ใช้ใน

๘แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกบา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตอุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ีประกอบด้วย - ท.๓ ๘๐,๐๐๐ บาท ตนเอง รองรับ ชีวิตประจำวัน
สาระแกนกลาง สังคมอาเขียน
และสาระท้องถ่ิน ได้

๑๕ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือจัดทำศูนย์การ มุมอาเขียนศึกษาใบ ๑๕๐,๐๐๐ (5)(3̂ 0,00 0 ๑๕๐,๐๐๐ 6)0^0,000 ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมีความรู้และ กองการศึกษา
อาเขียนศึกษา เรียนรู้และจัดหา ห้องเรียบ ๑๒ ห้องเรียบ ของนักเรียน พัฒนาตนเองรองรับ
โรงเรียนเทศบาล วัสดุอุปกรณ์ ส่ือการ- - ท.๑ ๕๐,๐๐๐ บาท มีความรู้ สังคมอาเขียนได้
๑,๒,๓ เรียบมุมอาเขียนศึกษา - ท.๒ ๕๐,๐๐๐ บาท และพัฒนา และนำความรู้ใช้ใน

ในห้องเรียน - ท.๓ ๕๐,๐๐๐ บาท ตนเอง รองรับ ชีวิตประจำวัน
สังคมอาเขียน
ได้

๑๖ ศึกษาแหล่งเรียบรู้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียนใบสังกัดเทสบาล ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ (5)^0,000 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ นักเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา
ทางการศึกษา ได้รับความรู้และ ตำบลโนนสูง ของนักเรียน และประสบการณ์
โรงเรียนสังกัด ประสบการณ์จาก - ท.๑ ๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับความรู้ จากแหล่งเรียนรู้
เทศบาลตำบลโนนสู•ะ แหล่งเรียนรู้ภายบอก - ท.๒ ๕๐,๐๐๐ บาท และประสบ- ภายนอกโรงเรียน

โรงเรียน - ท.๓ ๕๐,๐๐๐ บาท การณ์ จาก
ภายนอก

๘ ๙แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ .๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕'๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๗ เข้าค่ายพักแรม เพ่ือผีเกทักษะการ เซิงปริมาณ จัดปีละ ๑ คร้ัง ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ (9)^0,000 ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีทักษะการ กองการศึกษา

ลูกเสือ-เนตรนารี ทำงานร่วมกัน เซิงคุณภาพ ทักษะการ ของผู้เรียนมี ทำงานร่วมกัน ความี
โรงเรียนในสังกัด ความมีน้ําใจ ความ- ทำงานทักษะต่าง ๆ ทักษะต่าง ๆ น้ํา'ไจ ความสามัคคี
เทศบาลตำบล สามัคคีในหมู่คณะ - ท.๑ ๕๐,๐๐๐ บาท ในหมู่คณะ
โนนสูง อดทน เสิยสละ - ท.๒ ๙๐,๐๐๐ บาท

- ท.๓ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๘ ส่งเสรีมกิจการทาง เพ่ือเสริมสร้างทักษะ นักเรียบโรงเรียนในสังกัด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนคร้ังท่ี เสรีมสร้างทักษะต่าง ๆ กองการศึกษา

วิซาการ โรงเรียน ต่าง  ๆให้ผู้เรียบ เทศบาลตำบลโนนสูง จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนทำงานร่วม
ในสังกัดเทศบาล ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ - ท.๑ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กับผู้อ่ืนได้
ตำบลโนนสูง - ท.๒ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- ท.๓ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ศพด.ละ ๕๐,๐๐๐ บาท

{
ะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง 6



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ .๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนา!,มีองและสังคมค ุณ ภ า พ สูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๙ พัฒนาระบบประกัน เพ่ือพัฒนาระบบ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ๔๕:,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาผ่านการ กองการศึกษา

คุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพของ เทศบาลตำบลโนนสูง ของสถาน ประเมินคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัด สถานศึกษา - ท.๑ ๑๐,๐๐๐ บาท ศึกษาผ่านการ
เทศบาลตำบล - ท.๒ ๑๐,๐๐๐ บาท ประเมิน
โนนสูง - ท.๓ ๑๐,๐๐๐ บาท คุณภาพ

- ศพด.ละ ๔,๐00 บาท
๒๐ เย่ียมบ้านนักเรียน เพ่ือได้รับทราบถึง นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ๕0,000 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ความเป็นอยู่ ข้อมูล กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด ความเป็นอยู่ ข้อมูล เทศบาลตำบลโนนสูง ของเด็ก พ้ืนฐาน และเป็นการ
เทศบาลตำบล พ้ืนฐานและเป็นการ - ท.๑ ๑๐,๐๐๐ บาท นักเรียน เช่ือมความสัมพันธ์
โนนสูง เช่ือมความสัมพันธ์อันด็ - ท. ๒ ๑๕:,๐๐๐ บาท ท่ีครูได้ อันตีระหว่าง

ระหว่างโรงเรียน - ท.๓ ๑๐,๐๐๐ บาท ออกไปพบปะ โรงเรียนกับบ้าน
กับบ้าน - ศพด.ละ ๕:,๐๐๐ บาท เย่ียมบ้าน

๘๖แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕:๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒(๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

๒.© แผนงาน ะ การศึกษา
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาบ

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๒๖ ๒๕'๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗0 (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๑ วัดผลประเมินผล เพ่ือเป็นการทดสอบ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้ทราบถึง กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด วัดผลนักเรียน เทศบาลตำบลโนนสูง ของผู้เรียน ผลการเรียนของ
เทศบาลตำบล - ท.® ๑๕,๐๐๐ บาท มีผิลิสิมัฤทิธ นักเรียนเอง
โนนสูง - ท.๒ ๒๐,๐๐๐ บาท ทางการเรียน

- ท.๓ ๑๕,๐๐๐ บาท เพ่ิมข้ึน
- ศพด.ละ ๕,๐๐๐ บาท

๒๒ ส่งเสรีมครูภูมิปีญญา เพ่ือส่งเสริมครู โรงเรียบในสังกัดเทศบาล ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา
ท้องถ่ิน โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตำบลโนนสูง ของเด็ก ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ในสังกัดเทศบาล และพัฒนาเรียนรู้ - ท.๑ ๑๐,๐๐๐ บาท นักเรียนท่ี สามารถสืบทอดได้
ตำบลโนนูง ในท้องถ่ินให้อยู่คู่ - ท.๒ ๑๕,๐๐๐ บาท สนใจปราชญ์

ตลอดไป - ท.๓ ๒๐,๐๐๐ บาท ขาวบ้าน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมีองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสต'ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๒๓ จัดนิทรรศการและ เพ่ือจัดกิจกรรมแข่งขัน นักเรียนโรงเรียบในสังกัด ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เด็กนักเรียนและครู กองการศึกษา

แข่งขับทักษะทาง ทักษะ ผลงานทาง เทศบาลตำบลโนนสูง ของเด็ก ทำกิจกรรมร่วมกัน
วิชาการโรงเรียบ วิชาการ - ท.® ๕๐,0๐0 บาท นักเรียบและ ใบการจัดนิทรรศการ
ใบสังกัดเทศบาล - ท.๒ ๕๐,๐๐๐ บาท ครูได้เช้าร่วม และแสดงผลงาบ
ตำบลโนนสูง - ท.๓ ๖๐,๐๐๐ บาท กิจกรรม ทางวิชาการ

- ศพด.ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๔ จัดงาบลูกเสือ เพ่ือส่งเสรีมพัฒนา โรงเรียบใบสังกัดเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ นักเรียบได้รับการ กองการศึกษา

ท้องถ่ินไทย เทิดไท้ กิจการลูกเสือ ตำบลโนนสูง โรงเรียนละ ของเด็ก ส่งเสรีมพัฒนาการ
องค์ราขัน เนตรนารี ยุวกาชาด ๑ หมู่ นักเรียนได้รับ เรียนลูกเสือ เนตรนารี

การพัฒนา ยุวกาชาด
ด้านกิจการ
ลูกเสือ

๘  ๘แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๙ ๖ ๖  -  ๒ ๕ '๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธคาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตจองโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗0 (*ศ0 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดจอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๒๕ กิจกรรมเข้าค่ายวิชา เพ่ือพัฒนากระบวน- จักกิจกรรมวิชาการ ๘ กลุ่ม ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ การจัด ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม กองการศึกษา

การ ๘ กลุ่มสาระ การเรียบรู้ชอง สาระการเรียบรู้สำหรับ กิจกรรม ความถนัดและความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนโดยใช้ นักเรียบ โดยใช้การ สนใจของตนเอง
ปฐมวัย โรงเรียน รูปแบบการบูรณาการ บูรณาการ สร้างสรรค์ผลงาน
เทศบาล ๑ ๘ กลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระ ท่ีมืคุณค่าต่อตนเอง
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) การเรียนรู้ และผู้อ่ืน

๒๖ ค่ายวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนเกิด นักเรียนช้ันประถมศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียบสามารถ กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ การเรียนรู้ด้วย จท ี่® - ๖ ของนักเรียน ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) กระบวบการเข้าค่าย ได้อย่างมีความสุข

กลุ่มวิชาการ
๒๗ ส่งเสรีมการเรียบรู้ เพ่ือจัดกิจกรรมเรียนรู้ นักเรียนช้ันประถมศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา

สู่โลกกว้าง โรงเรียบ นอกสถานท่ีสำหรับ ป ีท ี่® -๖ นักเรียน เรียนรู้นอกสถานท่ี
เทศบาล ๑ นักเรียน ข้̂าร่วม
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง (



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0 )

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ .0 ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุถ4ภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.© แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

๒๘ เสริมทักษะภาษา 
ต่างประเทศใน 
โรงเรียน
โรงเรียบเทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

เพ่ือส่งเสริมทักษะ 
ภาษาต่างประเทศ 
ให้กับนักเรียน

จ้างครูสอนซาวต่างซาติ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีครูสอน 
ภาษาซาว 
ต่างขาติ

นักเรียนมีทักษะทาง 
ภาษา

กองการศึกษา

๒๙ ส่งเสริมทักษะ 
พัฒนาการนักเรียน 
ปฐมวัยท้ัง ๔ ด้าน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมื 
พัฒนาการสมวัยท้ัง 
๔ ด้าน
- ด้านร่างกาย
- ด้านอารมณ์
- ด้านสังคม
- ด้านสติป้ญญา

นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการ 
ท้ัง ๔ ด้าน

๒0 ,0 0 0 ๒0 ,00 0 ๒0 ,0 0 0 ๒0 ,0 0 0 ๒0 ,0๐0 ร้อยละ ๘๕ 
นักเรียนปฐมวัย 
มีพัฒนาการ 
ท้ัง ๔ ด้าน

เด็กสามารถเล่นส่ือ 
วัสดุได้อย่างสนุกสนาน 
และได้รับพัฒนาการ 
ครบท้ัง ๔ ด้าน

กองการศึกษา

๙ 0แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละ๓ ยดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ .๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

เฟ้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (*ศ1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓๐ พัฒนาดักยภาพด้าน เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง นักเรียนข้ันประถมศึกษา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ โรงเรียนมีการจัด กองการศึกษา

ศิลปะดนตรีและ ความสามารถตาม ปีท่ี ๑ -  ๖ โรงเรียน ของนักเรียน กิจกรรมส่งเสริม
นาฏศิลปี สำหรับ ความถนัดสนใจด้าน เทศบาล ๑ ได้รับการพัฒน' ด้านศิลปะ ดนตรี
นักเรียนปฐมวัย ดนตรีศิลปะนาฏศิลป๋ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ดักยภาพด้าน และบาฏศิลปีสำหรับ
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศิลปะดนตรี นักเรียน
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) นาฏศิลปี

๓๑ ส่งเสริมนิสัยรัก เพ่ือกระตุ้นและช้ีนำ นักเรียนเห็นความสำคัญ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนมีนิสัย นักเรียนสามารถ กองการศึกษา
การอ่านและ นักเรียนให้เกิดความ ใข้บริการของห้องสมุด รักการอ่าน แสวงหาความรู้
ห้องสมุดมีชีวิต สนใจและมีนิสัยรัก และนำไปใข้ในชีวิต สามารถ นำความรู้ท่ี'ได้'รับมา
โรงเรียนเทศบาล ๑ การอ่าน ประจำวันได้ แสวงหา พัฒนาตนเอง ชีวิต
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ความรู้จาก ประจำวัน

แหล่งต่าง ๆ
๓๒ ปรับปรุงห้อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติกาไ เชีงปริมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ (3๖ 0 ,0 0 0 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยบะ ๘๕ นักเรียนมีทักษะและ กองการศึกษา

ปฏิบัติการทางภาษา ทางภาษา ให้มีการเรีย! - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ นักเรียนได้ใข้ พัฒนาความรู้
เพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน การสอนทีมีประสิทธิภ' ทางภาษา ห้องปฏิบัติการ ความสามารถด้าน
สากลอาเซียน(/เธ:) เพ่ืมทักษะและพัฒนา เชีงคุณภาพ ทางภาษาท่ีมี การส่ือสารภาษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ^



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาลต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (10*0 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โรงเรียนเทศบาล ๑ ความรู้ความสามารถ - นักเรียนได้ศึกษาจาก มาตรฐาน อังกฤษ
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ด้านการส่ือสารภาษา แหล่งเรียนรู้

อังกฤษให้กับนักเรียน
๓๓ บ้านวิทยาศาสตร์- ๑. เพ่ือส่งเสรีมให้ ๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ๑0๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการส่งเสรีม นักเรียนระดับปฐมวัย กองการศึกษา

น้อย โรงเรียน นักเรียนระดับปฐมวัย การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ ได้รับความรู้และ
เทศบาล ๑ ได้รับประสบการณ์ตรง ทางวิทยาศาสตร์ ตรงจากการทด ประสบการณ์ตรง
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จากการทดลองปฏิบ้ต ๒. จัดประสบการณ์ให้กับ ทดลอง มีความสุขสนุกสนาน

๒. เพ่ือฉกทักษะ นักเรียนข้ันอนุบาล ๑ - ๓ ปฏิบัติจริง กับการทดลอง
กระบวนการทาง ทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
ส่งเสิรมความคิด
สร้างสรรค์

๙๒แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุหธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ .๐๒

เปัาหมาย งบประมาณ ตัวข้ี,วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗0 (*ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓๔ ค่ายทักษะพัฒนา เพ่ือส่งเสรีมให้นักเรียบ พัฒนาทักษะชีวิตให้กับ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียบ'ได้ฝัเกปฏิบัติ กองการศึกษา

ขีวิต โรงเรียบ ได้ฝักปฏิบัติและเรียนรู้ นักเรียบโรงเรียนเทศบาล ๒ ของนักเรียน และเรียนรู้การใช้ชีวิต
เทศบาล ๒ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืบ (รัฐราษฎร์บำรุง) ร่วมกับผู้อ่ืนและ
(รัฐราษฎร์บำรุง) และแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้

กิจกรรมทักษะการ กิจกรรมทักษะการ
ใช้ชีวิต ใช้ชีวิต

๓๕ เพ่ิมศักยภาพ ๑. เพ่ือส่งเสรีม เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๑. โรงเรียนมีการจัด กองการศึกษา
เรียนรู้สู่อาชีพท่ี สนับสบุบกิจกรรม ด้านอาชีพให้กับนักเรียบ ซองนักเรียบ การเรียน การสอน
ย่ังยืน โรงเรียน อาชีพแก่นักเรียน เกิดทักษะด้าน ท่ีเน้นความรู้ ความ
เทศบาล ๒ นักเรียน วิขาชีพ สามารถเฉพาะบุคคล
(รัฐราษฎร์บำรุง) ๒. เพ่ือฝักทักษะด้าน และสามารถนำไป

วิซาชีพให้กับนักเรียน ประกอบอาชีพเม่ือ
สามารถไปประกอบ สำเร็จการศึกษา
อาชีพได้ ๒. นักเรียนเกิดทักษะ

ความด้านวิซาชีพ
๓. ส่งเสรีมการเพ่ิม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมีองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสต'ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกบา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค' (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖

(บาท)
๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

รายได้ให้กับนักเรียน 
ให้เต็มศักยภาพ 
๔. มีทักษะในการ 
จัดการและการทำงาน 
ให้สำเร็จ
๔.มีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักต้ังคำถามเพ่ือ 
หาเหตุผล

กองการศึกษา

๓๖ โครงการแนะแนว 
การศึกษาและอาชีพ 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

แนะแนวทางการศึกษา 
และการประกอบ 
อาชีพแก่นักเรียนท่ี 
จะจบการศึกษา 
นำมาใช้ได้จริงในแต่ละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และระดับอนุบาล

จัดกิจกรรมแนะแนวการ 
ศึกษาต่อและการประกอบ 
อาชีพกับนักเรียนท่ีสำเร็จ 
การศึกษา ปีละ ๑ คร้ัง

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ผู้เรียนมี 
ความรู้และ 
เช้าใจ 
สามารถ 
ตัดสินใจเลือก 
ศึกษาต่อหรือ 
การประกอบ- 
อาชีพตาม

ผู้เรียนมีความรู้และ 
เช้าใจ สามารถ 
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
หรือการประกอบ 
อาซีดตามความสนใจ 
ต้ังสายสามัญ/อาชีพ

กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๙ ๔แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุหธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒(๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ .๐๒

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

(บาท)
๒๕๖๗ 
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

(*ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

ความสนใจ 
ท้ังสายสามัญ/ 
อาชีพ เพ่ืม 
มาก,ข้ีบ

๓๗ โครงการส่งเสริม 
วินัยและการ 
ปกครอง โรงเริยบ 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือปลูกฝังด้าน 
ระเบียบวินัยและการ 
ปกครองใบระบอบ 
ประชาธิปไตย

๑. จัดให้มีการเสือกต้ัง 
สมาชิกสภานักเรียบ 
๒. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ใบการ 
ประดับยศของสภานักเรียน 
๓. จัดอบรมนักเรียบเก่ียวกับ 
การเมืองการปกครอง 
ระเบียบวินัย

๕๐๐๐ ๕๐๐๐ ๕๐๐๐ ๕๐๐๐ ๕๐๐๐ นักเรียบมี 
ความรู้ ความ 
สารารถใบ 
เร่ืองวินัยและ 
การปกครอง 
ร้อยละ ๘๐

นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถใบเร่ือง 
วินัยและการปกครอง 
ร้อยละ ๘๐

กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒(ะ๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาลต'ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

๓๘ โครงการจัดทำแผน 
พัฒนาสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือจัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 
สถานศึกษา แผน 
ปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณและแผน 
ปฏิบัติการประจำปี 
การศึกษา

สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ และ 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
การศึกษา

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
มีส่วนร่วมใน 
การพัฒนา/ 
ตรวจสอบ 
สถานศึกษา

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษามีส่วนร่วมในการ 
พัฒนา/ตรวจสอบ 
สถานศึกษา

กองการศึกษา

๓๙ โครงการจัดทำแผน 
พัฒนาการศึกษา 
ดีเด่น โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา 
การศึกษาของโรงเรียน 
แผนยุทธศาสตร์ แผน 
พัฒนาสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำ 
ปีงบประมาณและ 
แผนปฏิบัติการประจำ 
ปีการศึกษาดีเด่น

สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ และ 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
การศึกษา

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
มีส่วนร่วมโน 
การพัฒนา/ 
ตรวจสอบ 
สถานศึกษา

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษามีส่วนร่วมในการ 
พัฒนา/ตรวจสอบ 
สถานศึกษา

กองการศึกษา

๙ ๖แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (ผ*1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๔๐ โครงการจัดต้ังศูนย์ เพ่ือจัดกิจกรรมการ โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โรงเรียนมีศูนย์ โรงเรียนมีศูนย์การ กองการศึกษา

การเรียนรู้ปฐมวัย เรียนรู้ตามการพัฒนา ปฐมวัย จำนว ๑๓ ศูนย์ การเรียนรู้เพ่ือ เรียบรู้เพ่ือเพ่ิม
โรงเรียนเทศบาล ๒ ศักยภาพสมอง โดย เพ่ิมประสบ- ประสบการณ์ท่ีดีต่อ
(รัฐราษฎร์บำรุง) สอดคล้องกับการ การณ์ท่ีดีต่อ การเรียนของเด็ก

พัฒนาทักษะด้านต่างๆ การเรียนของ ปฐมวัยให้สนองตอบ่
ให้กับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยให้ ตามความต้องการ

สนองตอบตาม ของเด็ก
ความต้องการ
ของเด็ก

(̂ ๑ โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงห้องเรียน เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ และ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีห้องเรียน ห้องเรียนพลังงาน กองการศึกษา
ห้องเรียนพลังงาน พลังงานทดแทนให้ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน พลังงาน ทดแทนพร้อมในการ
ทดแทน พร้อมในการจัด การสอนในการจัดการเรียน ทดแทน ใช้จัดการเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๒ การเรียนการสอน การสอน การสอน
(รัฐราษฎร์บำรุง) I

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๔๒ โครงการค่าย จัดกิจกรรมนอกตาราง ๑. นักเรียนมีทักษะการคิด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผลลัมฤทธ'ทาง ๑ .  นักเรียนมีผล กองการศึกษา

วิชาการ เรียน ให้ผู้เรียบมี อย่างเป็นระบบ คิดสร้าง- การเรียนชอง ลัมฤทธ้ิทางการเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๒ ความรู้และทักษะ สรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา นักเรียน สูงช้ีน
(รัฐราษฎร์บำรุง) สามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล ๒. นักเรียนเกิดทักษะ

และสังเคราะห์ มี ใบระดับสูง ในการแสวงหาความรู้
วิจารณญาณ มีความ ๒. นักเรียนมีการพัฒนา ๓ .  นักเรียนมีความสุข
คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานร่วมกับ ในการเช้าค่ายตาม
คิดไตร่ตรอง และมี ผู้อ่ืน มีความรักความสามัคคี ความต้องการของ
วิสัยทัศน์จากกิจกรรม ในหมู่คณะ อดทบ อยู่ร่วมกับ ตนเอง
การเรียนรู้ตามหลัก ผู้อ่ืน'ได้อย่างสร้างสรรค์ ๔. นักเรียนคิดทักษะ
ปรัชญาเศรษฐกิจ ในการทำงานและอยู่
พอเพียง ร่วมกันเป็นหมู่คณะ

๙ ๘แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๙๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

๔๓ โครงการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการ 
บริหารการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือให้การบริหารการ 
ศึกษาใบทุกด้านมี 
ประสิทธภาพ 
สอดคล้องกับความ 
ต้องการของนักเรีบ 
ผู้ปกครองและครู

จัดหา/ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
ท่ีใข้ใบการบริหารงาน 
การศึกษา

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สถานศึกษามี 
วัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีเพียงพอกับ 
ความต้องการ

สถานศึกษามีวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอกับ 
ความต้องการ

กองการศึกษา

(3'(*1 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ส่ือการเรียน 
การสอบ เพ่ิม 
ประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือจัดหา/ซ้ือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ส่ือการเรียน 
การสอบ เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการศึกษา

จัดหาส่ือการเรียบ การสอน 
วัสดุการศึกษา สอดคล้องกับ 
หลักสูตร

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สถานศึกษามี 
ส่ือการเรียน 
การสอน วัสดุ 
การศึกษา 
สอดคล้องกับ 
หลักสูตร

สถานศึกษามีส่ือ 
การเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา 
สอดคล้องกับหลักสูตร

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๙าอ๖ - ๒๙:๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๙๖๖ ๒๙๖๗ ๒๙๖๘ ๒๙๖๙ ๒๙๗๐ (*ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๔๙ โครงการเสริมทักษะ เพ่ือจ้างเหมาบริการครู จัดหา/จ้าง ครูคอมพิวเตอร์ ๓๖๐,๐๐0 ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ นักเรียนมี นักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ พิเศษซาวต่างชาติ ครู ครูซาวต่างชาติหรือเจ้าชอง ทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัด คอมพิวเตอร์ และครู ภาษา สอนภาษาต่าง ภาษาต่าง- อย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตำบล รายวิชาท่ีซาดแคลน ประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ประเทศเพ่ืม และสามารถส่ือสารใน
โนนสูง จีน,ญ่ีป่น หรือภาษาอาเซียน) มากข้ึน ระดับพ้ืนฐานได้

๔๖ โครงการจ้างครูผู้สอใ เพ่ือให้นักเรียนได้มี จ้างครูผู้สอนวิชาเอก (5)6*0,000 (5)6*0,000 (5)6*0,000 (5)6*0,000 (5)6*0,000 นักเรียนมี นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา
ผู้สอนนาฏศีล'ป๋ ทักษะด้านศิลปะ นาฏศิลป้มาปฏิบัติหน้าท่ี ทักษะด้าน มีทักษะด้านดนตรี
ส่งเสริมทักษะด้าน ดนตรี นาฏศีลป สอนนักเรียน ส่งเสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลน้
ศิลปะดนตรี ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป๋
นาฏศิลป๋ โรงเรียน นาฏศิลป๋จำนวน ๑ คน
เทศบาล ๓
(รัฐราษฎร์บำรุง)

๔๗ โครงการจ้างเหมาครู - เพ่ือจ้างครู จ้างครูชาวต่างชาติมาปฏิบัติ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ นักเรียนมี นักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษา
ผู้สอนซาวต่างชาติ ซาวต่างชาติ สอน หน้าท่ีสอนนักเรียน ทักษะต้าน ภาษาต่างประเทศ (รร.ท.๒)
ส่งเสริมทักษะภาษา ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล ๒ ภาษาต่าง- อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่างประเทศ ภาษาสากล (รัฐราษฎร์บำรุง) ประเทศ และสามารถส่ือสาร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๙๖๖ - ๒๙:๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๐ ๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ .๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธคาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป๋าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาฌ

๒ ๕ ๖ ๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒ ๕ ๖ ๘

(บาท)
๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

ตัวข้ี,รัด
( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก
โรงเรียบเทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

- เพ่ือส่งเสริมให้
มีความรู้เป็นเลิศตาม 
อัจฉริยะภาพด้าน 
ภาษาและการส่ือสาร
- เพ่ือให้นักเรียนได้ 
เรียนรู้ภาษาต่าง- 
ประเทศอย่างมี 
ประสิทธิภาพตาม 
หลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ
- เพ่ือเตรียมความ 
พร้อมด้านภาษาสู่ 
ประชาคมอาเซียน 
ด้านภาษาสู่ประชาคม 
อาเซียน

เพ่ืมมากช้ึน ในระดับพ้ืนฐานได้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ 0



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.© แผนงาบ ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๙๘ โครงการพัฒนา ๑ .  เพ่ือพัฒนาผล เซิงใ)รีมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๑ . มีการจัดกิจกรรม กองการศึกษา

ศักยภาพผู้เรียน ส้มฤทธ้ีทางการเรียน ๑. นักเรียนสูงข้ึนร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี ส่งเสริมและตอบสนอง
โรงเรียนเทศบาล ๓ ของนักเรียน ๒. นักเรียนมืพัฒนาการ ผลส้มฤทธ้ิทาง ทางวิขาการและ
(รัฐราษฎร์พัฒนา) ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะ การอ่าน คิด วิเคราะห์ การเรียน ความคิดสร้างสรรค์

การอ่าน คิดวิเคราะห์ เกิดความรู้อย่างย่ังยืน เพ่ิมข้ึน ของผู้เรียน
๓ .  เพ่ือพัฒนา ร้อยละ ๘๐ ๒.มีการจัดกิจกรรม
สมรรถนะนักเรียบ ๓. นักเรียนมีสมรรถนะ และตอบสนองความ
รายบุคคล ตามศักยภาพสูงข้ึน สามารถพิเศษและ
๙. เพ่ือส่งเสริม ร้อยละ ๘๐ ความถนัดของผู้เรียบ
นักเรียน สร้างองค์ เซิงคณภาพ ให้เต็มศักยภาพ
ความรู้ใหม่ได้ด้วย ๑ .  เกิดการสร้างองค์ความรู้ ๓ .  มีทักษะในการจัด
ตนเอง ใหม่ การและการทำงานให้
๕. เพ่ือคัดเลือก ๒. พัฒนาศักยภาพนักเรียบ สำเร็จ
นักเรียนดีเด่นของ ท่ีดีเด่นให้มีศักยภาพท่ีสูงข้ึน ๙. พากเพียร พยายาม
โรงเรียน ๓ .  นักเรียบสามารถอ่านออก ขยัน อดทน ละเอียด

เขียนได้ทุกคน รอบคอบใบการทำงาบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๐ ๒



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ ๗ ๐ )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุหธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกบา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกบา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

(*ศ1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

๖. เพ่ือข่วยนักเรียน 
ท่ีอ่าน เขียนไม่ได้ 
ให้สามารถอ่าน 
เขียนได้

๕. มีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักต้ังคำถาม เพ่ือหา 
เหตุผล สนใจแสวงหา- 
ดวามรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้รอบตัว 
๖. มีวิธีการเรียนรู้ 
ของตบเองสามารถ 
เรียนรู้'ร่วมกับผู้สิน 
และสนุกกับการเรียนรู้

๔๙ โครงการปรับปรุง 
และพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม
โรงเรียบเทศบาล ๒ 
(รัฐราบฎร์บำรุง)

เพ่ือปรับปรุงและ 
พัฒนาสภาพแวดล้อม 
ต่าง  ๆภายในสถาน 
ศึกษาให้เอ้ือต่อการ 
เรียบรู้

จัด1อ้ือ/จ้าง วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สถานศึกษามี 
สภาพแวดล้อม 
ท่ีเอ้ือต่อการ 
เรียบรู้

มีบรรยากาศท่ี 
เหมาะสมต่อการจัด 
การเรียบรู้

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๐



ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒ ๕ ๗ 0 )

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

แ บ บ  ผ . 0 ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสส์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (*?1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๕0 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา นักเรียนร้อยละ ๘0 เปีนผู้มื ๕,0 0 0 ๕,0 0 0 ๕,0 0 0 ๕,0 0 0 ๕,0 0 0 นักเรียบมี นักเรียนมีคุณภาพตาม กองการศึกษา

พัฒนาค่านิยมหลัก และส่งเสริมค่านิยม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ คุณภาพตาม นโยบายท่ีระดับซาติ
คบไทย ®|๒ ประการ หลักคนไทย ๑๒ นโยบายท่ี กำหนด
โรงเรียบเทศบาล ๒ ประการ ระดับซาติ
(รัฐราษฎร์บำรุง) กำหนด

๕®) โครงการส่งเสริม รีเกทักษะ กระบวบการ - นักเรียบจำบวบ ๑ ๖ 0 คบ ๓๐,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘0 นักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษา
เรียนรู้สู'โลกกว้าง คิดวิเคราะห์ และ - นักเรียนมีทักษะใบการ ของผู้เรียนมี ลงมือปฏิบัติจริง
โรงเรียนเทศบาล ๓ สามารถแก้ป้ญหาได้ ทำงานและแก้ป้ญหาได้ ทักษะในการ เกิดทักษะการเรียนรู้
(รัฐราษฎร์พัฒนา) อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นระบบ ทำงาน ตามศตวรรษท่ี ๒๑

๕๒ โครงการอบรม ๑.เพ่ือจัดอบรมสัมมนา เชิงปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘0 สถานศึกษามีโครงการ กองการศึกษา
สัมมนาผู้ปกครอง ผู้ปกครองก่อนการ ๑. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ สถานศึกษา ท่ีจะพัฒนาสถานศึกษา
นักเรียน โรงเรียน จัดการเรียบการสอน ผู้ปกครอง จำนวน ๑ วัน สามารถ สู่ความเป็นเลิศ
เทศบาล ๓ ประจำปีการศึกษา ๒. จัดทำเอกสารคู่มือ พัฒนาสู่ความ
(รัฐราษฎร์พัฒนา) ๒.เพ่ือข้ีแจงนโยบาย นักเรียบ ๑๘0 เล่ม เป็นเลิศ

และการพัฒนา เชิงคณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ๑. ผู้ปกครองทราบและ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๐ ธ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข ี'้วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

๓.เพ่ือสร้างความ 
สัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง 
โรงเรียนกับบ้าน

ให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
การศึกษา
๒. โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 
ได้ตรงตามเป๋าหมายท่ีกำหนด

๕๓ โครงการพัฒนา 
ผู้เรียนสู่ความ 
เป็นเลิศ โรงเรียน 
เทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

๑. เพ่ือพัฒนาดักยภาพ 
ผู้เรียนด้านวิชาการ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ 
แสดงความสามารถใน 
ด้าน?เสปะดนตรี และ 
นาฎ?เลป็ตามความ 
ถนัด สนใจ 
๓. เพ่ือให้นักเรียน 
ได้ผ็เกความมีสุนทรีย 
ภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี 
๔. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ 
ทักษะด้านศิลปะ และ

เซิงปริมาณ
นักเรียน ๑๐๐ คน พัฒนา 
เต็มดักยภาพ ร้อยละ ๘๐ 
เซิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม 
ความรู้ความสามารถ 
เต็มศักยภาพ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

1

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการ 
พัฒนาศักย- 
ภาพสู่ความ 
เป็นเลิศ

๑. นักเรียนมืความ 
พร้อมในการเรียนได้ดี 
๒. การจัดการเรียน 
การสอนบรรลุ 
เป้าหมาย
๓. ผู้เรียนมืสุนทรีย
กาพและลักษณะนิสัย 
ด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬาและนันทนาการ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ 0

!



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมีองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

ดนตรี สู่การศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ 
๕. เพ่ีอผีเกทักษะด้าน 
กีฬาและนันทนาการ

๕๔ โครงการค่าย 
วิซาการ โรงเรียน 
เทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

๑. เพ่ีอให้นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้ด้วย 
กระบวนการกตุ่ม 
๒. เพ่ีอนักเรียนเกิด 
ความรักความสามัคคี 
ในหมู่คณะ
๓. เพ่ีอให้นักเรียนเกิด 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๔. นักเรียบกล้าแสดง- 
ออก ในทางท่ีถูกต้อง 
๕. เพ่ีอสร้างภาวะผู้นำ 
และผู้ตาม

เซิงปริมาณ
๑. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย 
กระบวนการกตุ่มร้อยละ ๗๕ 
๒. นักเรียนเกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
ร้อยละ ๘๐ 
เซิงคณภาพ
มีการแลกเปล่ียนเรียบรู้ 
ใบทางท่ีถูกและมีความเป็น 
ผู้นำ ผู้ตามไต้ทุกโอกาส 
อย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐

๓๐,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ซองนักเรียน 
ใฝ่เรียบรู้อย่าง 
ต่อเน่ือง

๑. นักเรียนทำงาน 
อย่างมีความสุข 
พัฒนางาน และภูมิใจ 
ผลงานตนเอง 
๒. นักเรียนทำงาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๓. นักเรียนสามารถ 
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และ 
สรุปเป็นความคิด 
รวบยอดได้

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕อ๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง (5)0^



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ .๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธคาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข ี ้ ,วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗0 (*ก1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดซอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๖. เพ่ือให้นักเรียนได้ ๔ . นักเรียบ สามารถ
เรียนรู้อย่งมีความสุข คาดการณ์กำหนด
๗. จัดกิจกรรมค่าย เป้าหมายและแนวทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ การตัดสินใจได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕. นักเรียนประเมิน
ต่อปี และเลือกแนวทาง

การตัดสินใจและ
แก้ป้ญหาอย่างมิสติ

๕๕ โครงการพัฒนา ๑. เข้าร่วมประกวด ๑. ได้รับรางวัลพระราชทาน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษามีโครงการ กองการศึกษา
สถานศึกษาสู่ความ เพ่ือขอรับรางวัล โรงเรียนส่งเสรีมเศรษฐกิจ สถานศึกษา ท่ีจะพัฒนาสถานศึกษา
เป็นเลิศ โรงเรียนส่งเสรีม พอเพียง สามารถ สู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนเทศบาล ๓ เศรษฐกิจพอเพียง ๒. ได้รับรางวัลโรงเรียน พัฒนาสู่ความ
(รัฐราษฎร์พัฒนา) ๒. ส่งประกวดโรงเรียน พระราขทาบ เใ1นเลิศ

พระราขทาบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง © ๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

๕๖ โครงการส่งเสริม 
ครูต้นแบบ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

®. เพ่ือส่งเสรีมให้ครู 
พัฒนาวิชาชีพตาม 
มาตรฐานตำแหน่ง 
๒. เพ่ือเป็นครูต้นแบบ 
แก'บุคลากรทางการ 
ศึกษา

เชิง'ปริมาณ
๑. ผู้บรีหาร ๑ คบ
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ๑๗ คน
เชิงคณภาพ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา พัฒนางานใน 
หน้าท่ีได้ตรงมาตรฐาน 
ตำแหน่งและเป็นครูมืออาชีพ

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ 
ของครู และ 
บุคลากร 
ทางการศึกษา 
มีความรู้และ 
พัฒนาตนเอง 
ได้

๑ .  ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาพัฒนา 
งาน ในหน้าท่ีได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนเกิดการ 
พัฒนาระบบการ 
บริหารงาน ตาม 
โครงสร้างอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

๕๗ โครงการจัดทำแผน 
พัฒนาการศึกษา 
ดีเด่น โรงเรียบ 
เทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

๑. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดทำแผนการ 
ศึกษาของสถานศึกษา 
๒. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดทำแผน 
พัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษา

๑ . โรงเรียนมีแผนการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
๒.โรงเรียนมีแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา 
๓ . โรงเรียบมีแผนปฎิบติการ 
ประจำปีงบประมาณ

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ &โไ,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ 
โรงเรียน 
สามารถจัดทำ 
แผนได้ 
สมบูรณ์

โรงเรียนมีแผนพัฒนา 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ท้ัง ๔ แผน

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง © 0^0



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ .๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ใบเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗©
(บาท)

(Xคเ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

๓ .  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจำแผนปฏิบัติ 
การประจำปีการศึกษา 
๔. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ

๕๘ โครงการจ้างเหมาครู 
วิขาเอกขาดแคลน 
โรงเริยนเทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

เพ่ือจ้างเหมาครู 
วิขาเอกท่ีขาดแคลน

๑. จ้างเหมาครูเอกวิขา
ขาดแคลน
๒. นักเรียบ จำนวน
๑๕๒ คน ได้รับการสอบจาก
ครูท่ีตรงตามวิขา
๓ .  นักเรียบมืผลสัมฤทธ'ทาง
การเรียนดีข้ีน ร้อยละ ๘๐

(5)6*0,000 (5)6*0,000 (5)5*0,000 (5)6*0,000 (5)6*0,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียน 
[ด้รับการ 
เรียบรู้กับครู 
ผู้สอนท่ีตรง 
ตามวิขาเอก

นักเรียบมีความรู้ 
ทางด้านวิขาโดยตรง 
และเรียนรู้ได้ดีย่ิงข้ึน

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาลดรจังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาลต'ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗0 ( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๕๙ โครงการส่งเสริม เพ่ือสนับสบนส่งเสริม เชิงปริมาณ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ ๑.การจัดการศึกษา กองการศึกษา

ทำวิจัยเพ่ือพัฒนา ให้ครู ผู้บริหารทำวิจัย ๑. ผู้บริหาร ๑ คบ ของครู และ ในโรงเรียนมีคุณภาพ
การเรียบการสอน ในการพัฒนาการศึกษ'' ๒. ครูและบุคลากรทาง บุคลากรทาง ได้มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓ การศึกษา ๑๓ คน การศึกษามี ๒.ผู้เรียบมีผลสัมฤทธ
(รัฐราษฎร์พัฒนา) เชิงคณภาพ ความร้และ ทางการเรียนสงข้ึน

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
น ิ

พัฒนา
น

ทางการศึกษามีความรู้ความ ผู้เรียนได้
เข้าใจใบการพัฒนาการศึกษา

๖๐ โครงการป้จฉิมนิเทศ เพ่ือจัดกิจกรรมมอบ เชิงปริมาณ ๒๐,๐0 ๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีการศึกษาละ ๑.นักเรียนภมีใจใน กองการศึกษา
นักเรียนสำเร็จการ ใบประกาศนิยบัตรแก' ๑. จัดกิจกรรมวันแห่งความ ๑ ค รัง

น
การสำเร็จการศึกษา

ศึกษา นักเรียนท่ีจบการศึกษา สำเร็จปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง ๒.ผู้ปกครองเกิดความ
โรงเรียนเทศบาล ๓ ระดับอนุบาล ๓ ๒. มอบใบประกาศนิยบัตร ศรัทธาต่อโรงเรียน
(รัฐราษฎร์พัฒนา) และ ป.๖ แก่นักเรียบ ป.๖ และ

บัณฑิตน้อย
เชิงคณภาพ ซมซบเกิดความ
ศรัทธาโรงเรียนย่ิงข้ึน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0 ) เทศบาลตำบลโนนสูง (9X5)0



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕'๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕̂ ๖๖

(บาท)
๒๕̂ ๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

๖๑ โครงการพัฒนา 
ศักยภาพด้านศึลปะ 
ดนตรีและ'นาฎศึลป๋ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ 
แสดงความสามารถใน 
ด้านศิลปะ ดนตรี และ 
บาฎศิลป๋ตามความ 
ถนัดและความสนใจ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ 
'ฝักซ้อม ในด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป๋ 
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน 
ทักษะทางวิชาการ 
๓. เพ่ือให้มีเคร่ืองดนตรี 
ท่ีหลากหลายไว้ฝักซ้อม 
ตามความถนัดและ 
ความสนใจของนักเรียน

นักเรียนสามารถนำความรู้ 
ทักษะด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป้ไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนได้ 
รับการพัฒนา 
ศักยภาพด้าน 
ดนตรี ศิลปะ 
นาฏศิลป๋

โรงเรียนมีการจัด 
กิจกรรมส่งเสรีมด้าน 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป้ 
กิหาและนันทนาการ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง (5) ©



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0 )

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.0 ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกบา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๖๒ จัดหาวัสดุสำนักงาน เพ่ีอจัดหาวัสดุ เพ่ีอจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีวัสดุสำนัก- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักงานใช้ในสถาน งาบใช้ใน มีวัสดุสำนักงานใช้
เทศบาล ๑ ศึกษา สถานศึกษา ในสถานศึกษา
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

๖๓ โครงการประชุม ๑. เพ่ีอให้คณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษา ๙,0 0 0 ๙,0 0 0 ๙,0 0 0 ๙,0 0 0 ๙,0 0 0 รอยละ ๘0 คณะกรรมการ กองการศึกษา
คณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข้ันพ้ืนฐาน จำนวน ๙ คน ของคณะ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สถานศึกษาข้ัน มีความรู้ในการจัด เช้าร่วมประชุมปีการศึกษา กรรมการ ๑. มีความรู้ในการจัด
พ้ืนฐาน การศึกษาในสถานศึกษา ละ ๒ ครัง สถานศึกษา การศึกษาในสถาน

๒. เพ่ีอให้คณะกรรมการ เช้าใจบทบาท ศึกษา
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หน้าท่ีของ ๒. รับทราบปัญหา
รับทราบปัญหาและให้ ตนเอง และให้คำแนะนำแก่
คำแบะนำแก่สถาน สถานศึกษาในการจัด
ศึกษาในการจัดการ การศึกษา
ศึกษา ๓. ให้คำแนะนำแนว
๓. คณะกรรมการ ทาง การจัดการศึกษา
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใบสถานศึกษา เพ่ีอ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0 ) เทศบาลตำบลโนนสูง © ©เ2]



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๙๖๖ - ๒๙๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสดัด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๙๖๖ ๒๕๖๗ ๒๙๖๘ ๒๙๖๙ ๒๙๗๐ (Xศเ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ให้คำแนะนำแนะแนว จัดทำแผนพัฒนา
ทาง การจัดการศึกษา การศึกษาของสถาน
ในสถานศึกษาเพ่ือจัดทำ 1 ศึกษาทุกแผน
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกแผน

๖๔ โครงการพัฒนาและ เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน ๒- ๓ ปี ทุกคน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน กองการศึกษา
เพ่ิมประสิทธิภาพ ทุกคนมีความรู้เข้าใจ / ของครูผู้ดูแล ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
บุคลากรศูนย์พัฒนา ในการจัดกระบวน เด็ก ทุกคบ ในการจัดกระบวบการ
เด็กเล็กเทศบาล ๒ การเรียนการสอบ มีความรู้เข้าใจ เรียนรู้
(รัฐราษฎร์บำรุง) ในกระบวน

การเรียน
การสอน

๖๙ โครงการทักษะชีวิต เพ่ือให้เด็กได้รับการ นักเรียนมีทักษะกระบวนการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีทักษะการคิด กองการศึกษา
หนูน้อย ศูนย์พัฒนา พัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมี คิดและพัฒนาการครบ ของเด็ก การใข้ภาษา การสังเกต
เด็กเล็กเทศบาล ๒ ทักษะการคิด ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย ปฐมวัยเป็นผู้ การจำแนก การเปรียบ
(รัฐราษฎร์บำรุง) การใข้ภาษา การ- ท่ีมีทักษะ เทียบ และแก้ป้ญหาได้

(5)©แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๙๖๖ - ๒๙๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕;๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมีองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี,วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

สังเกต การจำแนก 
การเปรียบเทียบและ 
แก้ปีญหาได้เหมาะสม 
ตามวัย

การคิดการใซ้ 
ภาษา การ 
สังเกต การ 
จำแนก การ 
เปรียบเทียบ 
และแก้ปิญหา 
ได้

เหมาะลมตามวัย

๖๖ โครงการซ้อมอพยพ 
การหปี!,ฟ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือให้บุคลากรใบ 
ศูนย์ฯและเด็กปฐมวัย 
มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การฟ้องกันอัคคีภัย

นักเรียบ ๒- ๓ คน ทุกปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บุคลากรใน 
ศูนย์ฯ และ 
เด็กปฐมวัย 
ร้อยละ ๘๐ 
มีความรู้ความ 
เข้าใจเก่ียวกับ 
การป้องกัน 
อัคคีภัย

บุคลากรในศูนย์ 
นักเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การป้องกันอัคคีภัย 
มากย่ิง,ข่ืน

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง (5)(5)(ร็?



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ใบเขตจังหวัดที่ ๒. ยุหธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

๒.® แผนงาบ ะ การศึกษา
เป็าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 00*0 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๗ โครงการ ๕ ส. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ จัดกิจกรรม ๕ ส ตลอดปี ๕1๐๐๐ ๕1๐๐๐ ๕1๐๐๐ ๕1๐๐๐ ๕1๐๐๐ เด็กปฐมวัยมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันพ่ืงประสงค์ให้กับ การศึกษา พฤติกรรม มีความสะอาด เป็น
เทศบาล ๒ ผู้เรียน รณรงค์การ ปฏิบัติตาม ระเบียบเรียบร้อย
(รัฐราษฎร์บำรุง) ปฏิบัติหน้าท่ีตาม คุณลักษณะ

แนวทาง ๕ ส อันพ่ืงประสงค์
ร้อยละ ๑๐๐

๖๘ โครงกรเข้าค่าย เพ่ือปีกทักษะการ เซิงใ]รีมาณ ๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ผู้เรียนร้อยละ นักเรียนมีทักษะด้าน กองการศึกษา
วิซาการ ศูนย์พัฒนา ทำงานท่ีส่งเสรีมด้าน จัดกิจกรรมการเข้าค่าย ๘๕ มีผล การพัฒนาร่างกาย
เด็กเล็กเทศบาล ๓ การพัฒนาร่างกาย วิขาการศูนย์ฯ สัมฤทธ้ี อารมณ์ สังคม
(รัฐราษฎร์พัฒนา) อารมณ์ สังคมและ เซิงคณภาพ การเรียบ และจิตใจ การอยู่

จิตใจ การอยู่ร่วมกัน นักเรียนมีทักษะด้านการ ผ่านเกณฑ์ ร่วมกัน
การเอ้ือเพ่ือเผ่ือแผ่ พัฒนาร่างกาย อารมณ์ มาตรฐาน
มีน้ําใจความรับผิดขอบ สังคมและจิตใจการอยู่
ความสามัคคี ความ ร่วมกัน การเอ้ือเพ่ือเผ่ือแผ่
อดทบเสียสละ มืน้ําใจ ความรับผิดขอบ

(0 X0 )แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมีองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ความสามัคคี ความอดทน
เสียสละ ร้อยละ ๙๕

๖๙ โครงการอบรม ๑. เพ่ือให้คณะ คณะกรรมการศูนย์พัฒนา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนคณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
บทบาทหน้าท่ีของ กรรมการสถานศึกษา เด็กเล็กจำนวน ๙ คน กรรมการฯ มีความรู้และเข้าใจใน
คณะกรรมการ ข้ันพ้ืนฐาน เข้าใจ เข้ารับการอบรมสัมมนา คน/คร้ัง บทบาทหน้าท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บทบาทหน้าท่ีของ ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง
เทศบาล ๓ คณะกรรมการศูนย์ ๒.ระยะเวลา ๑ วัน
(รัฐราษฎร์พัฒนา) พัฒนาเด็กเล็ก

๒. เพ่ือให้คณะ
กรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ 
ศึกษา

๗๐ โครงการอบรม ๑. เพ่ือจัดอบรม เซิงปริมาณ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 00อุ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผ้ปกครอง ๑.ผ้ปกครองรับทราบ กองการศึกษา
สัมมนา ผู้ปกครอง สัมมนาผู้ปกครองก่อน ๑. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ ร้อยละ ๘๕ นโยบายการพัฒนา
นักเรียนศูนย์พัฒนา การจัดการเรียบการ ผู้ปกครอง จำนวน ๑ วัน ท่ีเข้าอบรม การศึกษา และให้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง © © *5



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕'๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาบ ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผ ล ผ ล ิต จองโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
เด็กเล็กเทศบาล ๓ สอบประจำปีการศึกษา ๒. จัดทำเอกสารคู่มือ สัมมนา ความร่วมมือกับทาง
(รัฐราษฎร์พัฒนา) ๒. เพ่ือข้ีแจงนโยบาย นักเรียบ ๒๐ เล่ม ศูนย์ฯ ในการจัดการ

และการพัฒนา เซิงคณภาพ ๒. ศนย์ฯสามารถ
การศึกษาของศูนย์า ๑. ผู้ปกครองทราบและให้ พัฒนางานด้านการ
๓. เพ่ือสร้างความ ความร่วมมือใบการพัฒนา ศึกษาได้ตามศักยภาพ
สัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง การศึกษา ๓. สร้างความศรัทธา
ศูนย์ฯ กับบ้าน ๒. ศูนย์ฯพัฒนาการศึกษาได้ ความเข่ือม่ันต่อผู้ท่ี

ตรงตามเบ้าหมายท่ีกำหนด เก่ียวข้องใบด้านการ
พัฒนาการศึกษา

๗๑ โครงการประขุม ๑. เพ่ือให้คณะ คณะกรรมการศูนย์พัฒนา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนคณะ ๑. คณะกรรมการศูนย์ กองการศึกษา
คณะกรรมการศูนย์ กรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๙ คบ กรรมการฯ พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้
พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีความรู้ในการ เข้าร่วมประขุมเดือนละ คบ/คร้ัง ในการจัดการศึกษา
เทศบาล ๓ จัดการศึกษาในศูนย์ ๑ ค รัง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รัฐราษฎร์พัฒนา) พัฒนาเด็กเล็ก ๒. คณะกรรมการ

๒. เพ่ือให้คณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กรรมการศูนย์พัฒนา รับทราบบ้ญหา และ

(5)6)แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมีฮงม,ละสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ฮปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาน ะ การศึกษา

เปัาหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

รับทราบปัญหาและให้ 
คำแนะนำแก'ศูนย์ๆ 
ในการจัดการศึกษา 
๓ .  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รับทราบปีญหาและให้ 
จัดทำแผนพัฒนา 
การศึกษาครบทุกแผน

ให้คำแบะนำศูนย์ๆ 
ในการ จัดการศึกษา 
๓ .  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้แนวทางการจัด 
การศึกษาเพ่ือนำไป 
จัดทำแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของศูนย์  ๆ
ทุกแผน

๗๒ โครงการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

๑ . เพ่ือพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้เก่ียวกับ 
ส่ิงแวดล้อม 
๒.เพ่ือพัฒนาแหล่ง 
เรียบรู้ ด้านวิถีชีวิต 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

มีแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก

๕0,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนแหล่ง 
เรียนรู้ท่ีจัด/ 
แห่ง

๑ .  มีการสนับสนุน 
ให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ 
ขุมซนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดหลักสูตร 
สถานศึกษา

กองการศึกษา 
(รร.ท.๓)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ©©0*5



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๙๖๖ - ๒๙๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๙๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๙๖๙
(บาท)

๒๙๗๐
(บาท)

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

๓ . เพ่ือปลูกด้นไม้และ 
สมุนไพรใบศูนย์ฯ 
หรือ'ชุม'ขน

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีการร่วมมือกัน 
ระหว่างบ้าน องค์กร 
ทางศาสนาสถาบัน 
วิซาการเพ่ือพัฒนาวิถี 
การเรียนรู้ในขุมซน

๗๓ อบรมสัมมนาศึกษา 
ดูงานเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรใน 
สังกัดโรงเรียน 
เทศบาลและศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กและ 
บุคลากรกองการ 
ศึกษา

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
VI V เ ^  Vได้รับความรู้และ 
ประสบการณ์ใน 
วิขาชีพและการปฏิบัติ 
งานตามมาตรฐาน

จัดอบรมสัมมนาบุคลากรใน 
สังกัดกองการศึกษา

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ Vร
ข
ใ
ก
ค
ท ํ

อยละ ๘๙ 
องบุคคลากร 
มสังกัดกอง 
ารศึกษามี 
วามรู้และ 
ฒบาตนเอง

บุคลากรได้รับความรู้ 
และประสบการณ์ใน 
วิซาชีพและการปฏิบัติ 
งานตามมาตรฐาน

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๙๖๖ - ๒๙๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง (5)©



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๔๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมีองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสต'ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาบ ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (10*0 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗๔ โครงการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ ผู้บรีหาร ครู และ กองการศึกษา

ข้าราชการครู ครูและบุคลากรทาง ทางการศึกษาโรงเรียนใน ชองผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล การศึกษาให้มีความ สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ครู และ มีความก้าวหน้าทาง
และศูนย์พัฒนา ก้าวหน้าทางอาชีพ ท.๑ ๔๔,๐๐๐ บาท บุคลากร อาชีพ
เด็กเล็กในสังกัด ท.๒ ๘๗,๐๐๐ บาท ทางการศึกษา กองการศึกษา
เทศบาลตำบล ท.๓ ๖๓,๐๐๐ บาท มีความรู้และ
โนนสูง ศพด.ท.๓ ๖,๐๐๐ บาท พัฒนาตนเอง

ได้
๗๔ โครงการจัด ๑. เพ่ือจัดกิจกรรม โรงเรียบได้นำผลงานมา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๑. มีการจัดกิจกรรม กองการศึกษา

นิทรรศการและ คัดเลือกตัวแทนระดับ แสดงและเผยแพร่ต่อ ของนักเรียน ส่งเสรีมและตอบ (รร.ท.๓)
แช่งชันทักษะทาง จังหวัดเข้าแช่งชัน สาธารณซน และครู สนองทางวิชาการ
วิซาการ และจัดนิทรรศการ เข้าร่วม และความคิดสร้าง

มหกรรมวิชาการ กิจกรรม สรรค์ของผู้เรียบ
ท้องถ่ิน ๒. มีการจัดกิจกรรม
๒. เพ่ือจัดนิทรรศการ และตอบสนองความ
การแสดงผลงาน สามารถพิเศษและ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒(ะ๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสง ๑ ๒ ๐



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

โรงเรียน ครู และ 
นักเรียน
๓ . เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
ด้านการศึกษา 
๔. เพ่ือจัดกิจกรรม 
มหกรรมวิขาการ

ความถนัดของผู้เรียบ 
ได้เต็มกักยภาพ

๗๖ โครงการจัดงาบ 
เน่ืองในงานวันครู 
โรงเรียนใบสังกัด 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

๑ .  เพ่ือยกย่องเชิดซู 
เกียรติวิชาชีพครู 
๒. เพ่ือระลึกถึง 
พระคุณบูรพาจารย์

คณะครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาโรงเรียนและศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง

(5)(ร)( ^ , 0 0 0 (ร)(ร)( ^ , 0 0 0 (ร )(ร )(3 !,0 0 0 (ร)(ร)( 5 ^ ,0 0 0 (ร)(ร)( 5 ? , 0 0 0 รอยละ ๑๐๐ 
ของครูและ 
บุคลากร 
ทางการศึกษา 
เข้าร่วม 
กิจกรรม

๑ .  ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเข้าร่วม 
กิจกรรม
๒. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเกิด 
ความภาคภูมิใจใน 
วิชาชีพครู

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑!!



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมีองและสังคมคุณภาพสูง
1). ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสิกษา 
๒.® แผนงาน ะ การสิกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗0 (ผ*เ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗๗ โครงการปรับปรุง เพ่ือให้โรงเรียนมีห้อง จัดหา/จัดซ้ือพัสดุ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ บุคลากรได้รับความรู้ กองการศึกษา

และพัฒนาห้องสมุด ข้อมูลสารสนเทศทาง ของบุคคลากร และประสบการณ์ใน (รร เทศบาล ๒)
สารสนเทศโรงเรียน การสิกษาท่ีทับสมัย ในสังกัดกอง วิขาชีพและการปฎิบ้ต
เทศบาล ๒ ปิจจุ'บัน สืบค้นได้ การศึกษามี งานตามมาตรฐาน
(รัฐราษฎ์บำรุง) รวเร็ว ความรู้และ

พัฒนาตนเอง
๗๘ โครงการพัฒนา เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุง ซ่อมแซม และ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ ผู้บริหาร ครู และ กองการศึกษา

ระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ ของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา (รร เทศบาล ๒)
ของสถานสิกษา สารสนเทศของสถาน ของสถานศึกษาให้มี ครู และ มีความก้าวหน้าทาง
โรงเรียนเทศบาล ๒ ศึกษาให้มีประสิทธิ ประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากร อาชีพ
(รัฐราษฎ์บำรุง) ภาพสูงสุด เพ่ือนำไป ทางการศึกษา

ใช้ใบการจัดกิจกรรม มีความรู้และ
การเรียนการสอบ พัฒนาตนเอง
ให้กับผู้เรียนได้ทัน ได้
กับเทคโนโลยี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๒ ๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาบ ะ การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗0 (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗๙ โครงการพัฒนา ๑ . พัฒนาส่ือนวัตกรรม ๑. นักเรียนจำวน ๑๖๐ คน (ริ)&,0 0 0 ๑๕,๐๐๐ (ริ)(เ̂ ,0 0 0 (5)&,00 0 6)(^,000 ร้อยละ ๘๐ ๑ .  มีการส่งเสรีมพัฒนา กองการศึกษา

สอการเรยนการ ๒. เพ่ือพัฒนาส่ือเทค- ได้เรียนรู้จากส่ือ นวัตกรรมท่ี ของผู้,เรียน นวัตกรรมการจัดการ (รร.ท.๓)
สอนและเทคโนโลยี โนโลยีท่ีทันสมัย หลากหลายและทันสมัย ได้รับการ เรียบรู้และส่ือการเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๓ ๓. บริการสารสนเทศ ๒. นักเรียนจำนวน ๑๖๕ คน พัฒนาทาง การสอนท่ีเอ้อตอการ
(รัฐราษฎ์พัฒนา) ให้กับนักเรียน (ระบบ ได้เรียบรู้จากส่ือเทคโนโลยี ด้านเทคโน เรียนรู้

อินเตอร์เน็ต) ท่ีทันสมัย โลยีที'ทันสมัย ๒. มืส่ือเทคโนโลยี
๓ .  นักเรียนจำนวน ๑๖๕ คน สารสบเทศและ
ได้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ใบ นวัตกรรมท่ีเหมาะสม
การจัดทำส่ือ รายงาบและ ต่อการจัดการศึกษา
สิบค้นความรู้ผ่านระบบ ๓ .  มีคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต ไว้บริการจัดทำส่ือ 

รายงานและใช้สืบค้น
ความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕'๗0)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘๐ พัฒนาปรับปรุงห้อง เพ่ือให้นักเรียนได้มี พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ เด็กนักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พร้อม สำหรับนักเรียน นักเรียน ในการใช้คอมพิวเตอร์ (รร เทศบาล ๑)
โรงเรียนเทศบาล ๑ อุปกรณ์ครบ'ชุด'ไข้โน สามารถใช้ เบ้ืองต้น
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) กิจกรรมการเรียน คอมพิวเตอร์

การสอน ในการจัดการ
เรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะ
สม

^ (ร) ส่งเสรีมทักษะด้าน เพ่ือให้นักเรียนได้มี อบรมและจ้างเหมาบริการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียบได้มีความรู้ กองการศึกษา
เทคโนโลยี อินเตอร์ ความรู้ความพร้อม วิทยากร เพ่ือให้ความรู้ ของนักเรียน ความพร้อมด้านทักษะ (รร เทศบาล ๑)
เน็ตสำหรับนักเรียน ด้านทักษะด้านเทคโน เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต มีความรู้ เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต
โรงเรียนเทศบาล ๑ โลยี อินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน ความพร้อม
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ด้านทักษะ

เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง (5)&)(5



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.® แผนงาบ ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี,วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗0 (*ค1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิด'ชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘๒ ห้องเรียนคอม- เพ่ือให้นักเรียนได้มี จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียไต้มีความรู้ กองการศึกษา

พิวเตอร์ สำหรับ ความรู้ความพร้อม สำหรับเด็กปฐมวัย ของเด็ก ความพร้อมด้านทักษะ (รร เทศบาล ๒)
เด็กปฐมวัย ด้านทักษะคอมพิว- นักเรียน มี คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น
โรงเรียนเทศบาล ๒ เตอร์เบ้ืองต้น พัฒนาการ
(รัฐราษฎร์บำรุง) ความพร้อม

ด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์

๘๓ โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงห้องเรียน เพ่ือปรับปรุงห้องเรียน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระบบไฟฟ้า ห้องเรียบคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา
ห้องเรียบ คอมพิวเตอร์ให้พร้อม คอมพิวเตอร์ให้มืความพร้อม และระบบ มีความพร้อมและ (รร เทศบาล ๒)
คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียน ทันสมัย ระบบไฟฟ้า เทคโน เครือข่าย ทันสมัย ในการจัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ การสอน โลยีและบรรยากาศท่ีเอ้ือ อินเตอร์เบ็ต การเรียบการสอน
(รัฐราษฎร์บำรุง) อำนวยการในการจัดการ มีความพร้อม

เรียนการสอบ ในการจัดการ
เรียนการสอบ
คอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๒

1



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตํด้านการพัฒนาการคุณภาพขีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (^ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9̂ (̂ เสริมทักษะ เพ่ือให้นักเรียบได้มี จ้างเหมาบริการสอน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียบไต้มีความรู้ กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์สำหรับ ความรู้ความพร้อมด้าน คอมพิวเตอร์ สำหรับ ของนักเรียน ความสามารถด้าน (รร เทศบาล ๒)
นักเรียนโรงเรียบ ทักษะคอมพิวเตอร์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ มีความรู้ ทักษะคอมพิวเตอร์
เทศบาล ๒ ความพร้อม
(รัฐราษฎร์บำรุง) ต้านทักษะ

คอมพิวเตอร์
๘๕ โครงการอบรม เพ่ือเพ่ืมความรู้ ทักษะ นักเรียนข้ันประถมศึกษา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา

เซิงปฏิบัติการ ท่ีถูกต้องในด้านการใช้ ป ีท ี่® -๖ จำนวน๙ ๙ คน ของนักเรียบ ในการใช้คอมพิวเตอร์ (รร เทศบาล ๓)
คอมพิวเตอร์ในชีวิต คอมพิวเตอร์ให้กับ มีทักษะในการ ในชีวิตประจำวัน
ประจำวัน โรงเรียน นักเรียน ใช้คอมพิวเตอร์
เทศบาล ๓ ในชีวิตประจำ
(รัฐราษฎร์พัฒนา) วัน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๒ ๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลโนนสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒. ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

(X?\) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

๘๖ ส่งเสริมการเรียบรู้ 
สูโลกกว้าง โรงเรียน 
เทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

เพ่ือให้ได้รับความรู้ใน 
การใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการสืบค้นข้อมูล

อบรมนักเรียนของโรงเรียน 
เทศบาล ๓

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนผู้เช้า 
อบรม คร้ัง/ 
คน

เด็กนักเรียนและ 
ประขาซนในขุมขน 
มีความรู้ในการใช้ 
คอมพิวเตอร์ในการ 
สืบค้นข้อมูล

กองการศึกษา 
(รร เทศบาล ๓)

รวมท้ังส้ิน ๘๖ โครงการ ๑๖,๗๓๓,๐๐0 ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐ ๑๖,๗๓๓,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑)?



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและถิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยีน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวหางพระราขดำริ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการสานต่อตามแนวทางพระราขดำริ 
๓.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงดํ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (Xห) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ส่งเสริมอาชีพ ๑. เพ่ือส่งเสริม ๑. จัดหลักสูตร ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ ๑. นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา

ตามแนวเศรษฐกิจ สนับสนุนกิจกรรม การเรียนการสอน ของนักเรียน ด้านอาชีพตามแนวทาง
พอเพียงโรงเรียน ด้านอาชีพท่ีนักเรียน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะด้าน เศรษฐกิจพอเพียง
ในสังกัดเทศบาล สนใจ ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาชีพตาม ๒. ส่งเสริมการเพ่ืม
ตำบลโนนสูง ๒. เพ่ือ'ฝึกทักษะ ในการเรียนการสอน แนวเศรษฐกิจ รายได้ให้กับนักเรียน

ประสบการณ์ด้าน ท.๑ ๓๐,๐00 บาท พอเพียง
วิซาชีพให้กับนักเรียน ท.๒ ๕,๐๐๐ บาท
นำไปประกอบอาชีพได้ ท.๓ ๖๐,๐๐๐ บาท

รวม ๑ โครงการ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๒๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและถิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการสานต่อตามแนวทางพระราชดำริ 
๓.๒ แผนงาน ะ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน^ ^ ^ ^

ท ี โครงการ วัตถุ'ประสงค
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวช้ี'วัด 

(*ศเ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ อนุรักษ์พันธุกรรม 
พืชอับเน่ืองมาจาก 
พระราชดำริสมเด็จ 
พระเทพรัตน 
ราชสุดาๆ สยาม 
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

- เพ่ือเป็นการสนอง 
พระราชดำริสมเด็จ 
พระเทพรัตบราชสุดาฯ 
และเป็นการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืซท่ีมีอยู่ใน 
พ้ืนท่ีและส่งเสรีม 
ในการจัดการพันธ์พืช 
ท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุด 
ในพ้ืนท่ี

เข้าร่วมโครงการพันธุกรรม 
พืชอับเน่ืองมาจากพระราช 
ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราซ 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

๕0,000 , ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร
‘เ
V

'อยละ ๙๐ 
องประขาซบ 
น่ืดัอบรม

เทศบาลได้เข้าร่วม 
โครงการและประขาซใ. 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะดำเนิน 
โครงการได้รับผล 
ประโยขน์จากการ 
ดำเนินโครงการโดย 
พัฒนาให้เป็นแหล่ง 
สืกษาดูงานได้

กองสวัสดิการ 
สังคม

รวม ๑ โครงการ ๕0,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
รวมท้ังสิน ๒ โครงการ ๑๔๔,000 ๑๔๔,000 ๑๔๔,000 ๑๔๔,000 ๑๔๕,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑15



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๑ แผนงาน ะ บริหารท่ัวไป

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ จ้างเหมาบริการ เพ่ือจ้างเหมาบริการ อาคารสำนักงานเทศบาล ๓๐๒,๔๐๐ ๓๐๒,๔๐๐ ๓๐๒,๔๐๐ ๓๐๒,๔๐๐ ๓๐๒,๔๐๐ ร้อยละ ๘๐ อาคารสำนักงาน สำนักปลัดๆ

ทำความสะอาด บุคคลภายนอกทำ รวมถึงบริเวณถนนโดยรอบ ของอาคาร เทศบาล และบริเวณ (งาบบริหาร
อาคารเทศบาล ความสะอาดภายใน อาคารสำนักงานเทศบาล สำนักงาน โดยรอบ มีความ- ท่ัวไป)
รวมถึงบริเวณถนน พ้ืนท่ีบริเวณอาคาร และโดมแดง (ลานอเนก- เทศบาล และ สะอาด และเป็น
โดยรอบอาคาร สำนักงานเทศบาล ประสงค์) มีพ้ืนท่ีผิวทำความ บริเวณโดย ระเบียบเรียบร้อย
สำนักงานและโดม รวมถึงบริเวณถนน สะอาด รวมประมาณ รอบได้รับการ
แดง (ลานอเนก โดยรอบอาคาร ๒,๓๑๒ ตารางเมตร ดูแลทำความ
ประสงค์) สำนักงานและโดมแดง 

(ลานอเนกประสงค์)
สะอาด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ©0โ10



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุบและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.® แผนงาน ะ บริหารท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕'๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๒ จ้างเหมาบริการ เพ่ิอจ้างเหมาบริการ อาคารกองยุทธศาสตร์และ ๑๒๓,๒๔๐ ๑๒๓,๒๔๐ ๑๒๓,๒๔๐ ๑๒๓,๒๔๐ ๑๒๓,๒๔๐ ร้อยละ ๘๐ อาคารกองยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์

ทำความสะอาด บุคคลภายบอกทำ งบประมาณและบริเวณ ของอาคาร งบประมาณ และ และงบประมาณ
อาคารกองยุทธ- ความสะอาดพ้ืนท่ี โดยรอบอาคาร รวมถึง กองยุทธศาสตร์ บริเวณโดยรอบท่ีเป็น
ศาสตร์ และงบ บริเวณอาคารกอง ห้องน้ําท่ีไข้ประโยขบ์ฃอง และงบประมาณ ส่วนประกอบอาคาร
ประมาณ และ ยุทธศาสตร์และ อาคารมพ้ืนท่ีผวทำความ และบริเวณ มีความสะอาดและ
บริเวณโดยรอบท่ี งบประมาณ และ สะอาด รวมประมาณ ๗๙๐ โดยรอบท่ีเป็น เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นส่วนประกอบ บริเวณโดยรอบท่ีเป็น ตารางเมตร ส่วนประกอบ
ตัวอาคาร ส่วนประกอบตัวอาคาร ตัวอาคาร ได้

รับการดูแล
ทำความสะอาด

รวม ๒ โครงการ ๔๒๔,๖๔๐ ๔๒๔,๖๔๐ ๔๒๔,๖๔๐ ๔๒๔,๖๔๐ ๔๒๔,๖๔๐

๑ สแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒(ฮ๖๖ - ๒๕:๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 0 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุบและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๒ แผนงาน ะ การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ จ้างเหมาบริการ เพ่ือให้สถานท่ีราขการ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ๑ ® ® ,๖ ๗ เอ ๑ ๑ ๑ , ๖ ๗ ๒ ๑ ๑ ๑ , ๖ ๗ ๒ ๑ ๑ ๑ , ในี)ฅ/!23 ๑ ๑ ๑ , ๖ ๗ ๒ ร้อยละ ๘๐ อาคารสำนักงาน สำนักปลัดๆ

ทำความสะอาด อาคารป้องกับและ ทำความสะอาดภายใน อาคารป้องกัน สถานีดับเพลิง มีการ (งานป้องกันๆ)
อาคารสำนักงาน บรรเทาสาธารณภัย อาคารสำนักงาน (งานป้องกัน และบรรเทา ดูแลรักษาความสะอาด
สถานีดับเพลิง มีความสะอาด และบรรเทาสาธารณภัย) สาธารณภัย ทุกวัน
(งาบฟ้องกันและ เรียบร้อย ได้รับการดูแล
บรรเทาสาธารณภัย) ทำความสะอาด

๒ อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้พ่อค้า/แม่ค้า ผู้จำหน่ายสินค้าในเขต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ การจัดระเบียบการ สำนักปลัดๆ
และสืกษาดูงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เทศบาลตำบลโนนสูง ของผู้จำหน่าย วางจำหน่ายสินค้า (งานเทศกิจ)
ผู้จำหน่ายสินค้า ในข้อกฎหมายและ สินค้า มีความ เป็นระเบียบสวยงาม
ในเขตเทศบาล ระเบียบข้อกำหนด รู้ความเข้าใจ มากย่ิงข้ึน
ตำบลโนนสูง หลักเกณฑ์ในการเข้า เพ่ิม'ข้ึน

วางจำหน่ายสินค้า
รวม ๒ โครงการ ๒๑๑,๖๗๒ ๒๑®,๖๗๒ ๒๑๑,๖๗๒ ๒๑๑,๖๗๒ ๒๑®,๖๗๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๓ ๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๓ แผนงาน ะ การสืกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ .๐๒

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ จ้างเหมาบริการ เพ่ิอให้เด็กปฐมวัย จ้างเหมาบริการทำความ (9)(̂ (ริ), 0ว00 (9ไ(5̂ (9ไ,0ว00 6)(1(3),เ)00 6)^6),*)00 (5)(5̂ (3),00 ร้อยละ ๘๐ อาคารสถานท่ี กองการสืกษา

ทำความสะอาด ได้รั,ขบ'ริการท่ีด็ สะอาดจำนวน ๑ คน ของเด็กปฐมวัย ห้องเรียบได้รับการ (ศพด.ท.๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานท่ีสะอาด และ (มีพ้ืนท่ีทำความสะอาดตาม และผู้ปกครอง ดูแลรักษาความสะอาด
เทศบาล ๑ ถูกสุขลักษณะสวยงาม แบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด) มีความพีงพอใจ
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) และเหมาะสม

๒ จ้างเหมาบริการ เพ่ือ'ให้เด็กปฐมวัย จ้างเหมาบริการทำความ (5)(5̂ (5),๖00 (5)(5̂ (5),*000 (ร)(±(9),*)00 (9)(5̂ (5),*500 (5)(8̂ (5),*300 ร้อยละ ๘๐ อาคารสถานท่ี กองการพึกษา
ทำความสะอาด ได้รั'ขบริการท่ีดี สะอาดจำนวน ๑ คบ ของเด็กปฐมวัย ห้องเรียนได้รับการ (ศพด.ท.๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานท่ีสะอาด และ (มีพ้ืนท่ีทำความสะอาดตาม และผู้ปกครอง ดูแลรักษาความสะอาด
เทศบาล ๒ ถูกสุขลักษณะสวยงาม แบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด) มีความพึง-
(รัฐราษฎร์บำรุง) และเหมาะสม พอใจ

๓ จ้างเหมาบริการ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย จ้างเหมาบริการทำความ ๑(5^๑,๖00 6)(เ(9),4)00 (5)(5-(5), 00 6)(5̂ (5),๖00 (5)(5̂ (5),*300 ร้อยละ ๘๐ อาคารสถานท่ี กองการพึกษา
ทำความสะอาด ได้รับบริการท่ีด็ สะอาดจำนวน ๑ คบ ของเด็กปฐมวัย ห้องเรียบได้รับการ (ศพด.ท.๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานท่ีสะอาด และ (มีพ้ืนท่ีทำความสะอาดตาม และผู้ปกครอง ดูแลรักษาความสะอาด
เทศบาล ๓ ถูกสุขลักษณะสวยงาม แบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด) ' มีความพึง-
(รัฐราษฎร์พัฒนา) และเหมาะสม พอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ .๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๓ แผนงาน ะ การสีกษา

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค'
เป็าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวข้ีวัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

(5̂ จ้างเหมาบริการ ๑ .  เพ่ือดูแลบำรุงรักษา สวนสาธารณะสวนโนนบา ๒๓๗,๒๔๐ ๒๓๗,๒๔๐ ๒๓๗,๒๔๐ ๒๓๗,๒๔๐ ๒๓๗,๒๔๐ ร้อยละ ๘๐ ๒. สวนสาธารณะ กองการสีกษา
ทำความสะอาด ภูมิทัศน์ สนามหญ้า (โรงอม) พ้ืนท่ี ๑๐ ไร่ ๐ งาน ของสวน สวบโนนนา (โรงขิม)
และดูแลรักษา ต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ ๑๓ ตารางวา สาธารณะ ไต้รับการดูแลตัดหญ้า
ภูมิทัศน์ บริเวณ และทำความสะอาด สวบโนนา ตัดก่ิงไม้ และทำความ
สวนสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะ โรงอม ให้รับ สะอาดบริเวณสวน
สวบโนนนา (โรงยิม) สวนโนนบา (โรงยิม) การดูแลรักษา สาธารณะสวบโนนนา

๒. เพ่ือใซ้เป็นสถานท่ี ให้มิความ ๒. สวนสาธารณะ
ออกกำลังกายพักผ่อน สะอาด ต้นไม้ สวนโนนนา (โรงขิม)
หย่อนใจ เพ่ือการ ไต้รับการดูแล เป็นสถานท่ีออกกำลัง
นันทนาการและเพ่ิม มิความเขียว กาย พักผ่อน หย่อนใจ
พ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่ ขจี ร่มร่ืน เพ่ือการนันทนาการ
เทศบาลตำบลโนนสูง และสวยงาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๓0



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๓ แผนงาบ ะ การติกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข ี้วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖

(บาท)
๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

(10*0 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

๕ ฟ้องกันและแก้ไข 
ป้ญหายาเสพติด 
ใบสถานติกษา 
(ครู อ./V.ศ.!:) 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

๑ .  เพ่ือให้ความรู้และ 
ฟ้องกันป้ญหายา 
เสพติดใบสถานติกษา 
๒. เพ่ือเชิญวิทยากร 
ภายนอกอบรมให้ 
ความรู้แก'นักเรียน

เชิงปริมาณ
- จัดอบรมให้ความรู้และ 
การฟ้องกันฟ้ญหายาเสพติด 
ในโรงเรียน ภาคเรียนละ 
๑ ค รัง 
เชิงคุณภาพ
โรงเรียบปลอดส่ิงเสพติดและ 
อบายมุขทุกขนิด

(5)(เ^,0 0 0 ค ^ , 0 0 0 ๑๔,๐๐๐ 6 ) ( ^ , 0 0 0 ( 5 ) 0 ^ ,0 0 0 ร้อยละ ๙๔ 
ของผู้เรียน 
ปฏิบัติตน 
ห่างไกล 
ยาเสพติด

ฟ้องกันฟ้ญหายาเสพ 
ติดในสถานต กิษา

กองการติกษา

๖ เพ่ิมสักยภาพด้าน 
การเรียบรู้สู่อาซีพ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

เพ่ือส่งเสรีมสนับสนุน 
กิจกรรมด้านอาชีพ 
แก'นักเรียน

นักเรียนทำกิจกรรมรัเกอาชีพ 
ท่ีน่าสนใจ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

}

!

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๔ 
นักเรียนเกิด 
ทักษะด้าน 
อาชีพ

โรงเรียนม กีารจัด 
การเรียนการสอน 
ท ีเ่น้นความร ู้ ความ 
สามารถเฉพาะบุคคล 
สามารถนำไปประกอบ 
อาชีพได้จริง

กองการติกษา 
(รร.เทศบาล ๑)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕:๗๐) เทศบาลตำบลโนนสง ๑ เ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗(ว)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แ บ บ  ผ . 0 ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที © สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเขื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ซ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๓ แผนงาน ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓! ส่งเสริมศักยภาพ ๑. เปิดโอกาสได้เรียนรู้ นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตร ๒0,0๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๔ นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศงาบ ตามความถนัด ตาม มีองค์ความรู้งาบอาชีพทำ นักเรียนมี และความถนัดตาม (รร.เทศบาล ๑)
อาชีพทำขนมและ ศักยภาพตนเอง ขนมและอาหารไทย ทักษะในงาน ศักยภาพ เกิดองค์
อาหารไทย ๒. ส่งเสรีมและพัฒนา อาชีพทำขนม ความรู้ท่ีหลากหลาย
โรงเรียนเทศบาล ๑ คุณภาพผู้เรียนอย่าง และอาหาร
(รัฐ'ราฎษร์สงเคราะห์) หลากหลาย ไทย

๘ เพ่ิมศักยภาพ เพ่ือ'ผิกทักษะ ๑. จัดหลักสูตรการเรียน ๒0,๐๐0 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ นักเรียบมี นักเรียนมีทักษะด้าน กองการศึกษา
สู่ด้านการเรียน ประสบการณ์ด้าน การสอนในอาชีพตามระดับ ทักษะด้าน การประกอบอาชีพ (รร.เทศบาล ๒)
สู่อาชีพท่ีย่ังยืน วิชาชีพให้กับนักเรียน ความรู้ความสามารถของ การประกอบ เม่ือเรียนจบการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๒ ให้สามารถนำไป ผู้เรียบ อาชีพเม่ือ
(รัฐราษฎร์บำรุง) ประกอบอาชีพได้ ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน เรียบจบการ

การเรียบการสอนอาชีพ ศึกษาฃ้ับ
ต่าง ๆ พ้ืนฐาน
๓. จัดหาวิทยากรให้ความรู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๓



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนแล; 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๓ แผนงาบ ะ การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕'๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ .๐๒

เศรษฐกิจ

เป็าหมาย ง'บประมาณ คัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (10*1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๙ จัดกิจกรรมค่าย ๑. เพ่ือสร้างภาวะผู้นำ เด็ก เยาวชน และประชาซน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยล ๘๐ เกิดภาวะผู้นำ ความ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กและ ให้แก่เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลประมาณ ชองนักเรียน สามัคคีใบหมู่คณะ
เยาวขบ ๒. เพ่ือให้เยาวชน ๑๐๐ คบ เด็ก เยาวชน

เกิดการเรียบรู้ด้วย ท่ีเข้าร่วม
กระบวบการกลุ่ม โครงการ

๑๐ จัดกิจกรรมเน่ืองใบ เพ่ือให้ความสำคัญแก่ เด็ก เยาวชน ในสังกัด ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เด็กและเยาวชน มีจิต กองการศึกษา
วันเยาวชน เด็ก และเยาวชน เทศบาลตำบลโนนสูง ชองเด็ก และ สำนึกในการพัฒนา

มีจิตสำนึกในการ ปีละ ๑ คร้ัง เยาวชนท่ีเข้า ตนเองและร่วมกิจกรรม
พัฒนาตนเอง และ ร่วมโครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อสังคม 
และชุมชน

สังคมและชุมซบ

๑ เแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แ บ บ  ผ . ๐ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ® สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๓ แผนงาน ะ การศึกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค้ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (*ค) ผลท่ีคาดว่าจะไค้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(5)(5) จัดงานวันเด็ก ๑. เพ่ือให้ความสำคัญ เด็ก  ๆในเขตเทศบาลทุกคน ๒๐๐,00๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เด็กมีความรู้สึกถึง กองการศึกษา

แห่งขาติ แก่เด็กซ่ึงจะเป็นกำลัง ของเด็กท่ีเข้า ความสำคัญของตนเอง
หลักในการพัฒนา 
ประเทศชาติต่อไป 
๒. ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อสังคม 
และขุมขน

ร่วมโครงการ

๑๒ จัดกิจกรรมนันทนา เพ่ือให้ความสำคัญแก่ เด็ก เยาวชนและประซาซบ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เด็ก และเยาวชน กองการศึกษา
การเพ่ือเด็ก เยาวขบ เด็ก และเยาวขน ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ของเด็ก มีจิตสำนึกในการ
และประขาขน และประซาขบ มีจิต และเยาวซน พัฒนาตนเอง และ

สำนึกในการพัฒนา ท่ีเข้าร่วม ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ตนเองและร่วมกิจกรรม โครงการ ประโยชน์ต่อสังคม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ และขุมซบ
สังคมและขุมขน

รวม ๑๒ โครงการ ๑,๒๓๗,๐๔๐ ๑,๒๓๗,๐๔๐ ๑,๒๓๗,๐๔๐ ๑,๒๓๗,๐๔๐ ๑ 1๒๓๗1๐๔๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๓๘



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครง'ข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

๔.๔ แผนงาบ ะ สังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาบ

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค' (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ พัฒนาบทบาท เพ่ิอพัฒนาบทบาทสตรี สุภาพพสตรีในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า สตรีท่ีผ่านการ'ผิก กองสวัสดิการ
สตรี ให้มีศักยภาพของ มีความสนใจเข้าร่วมท้ัง ร้อยละ ๙๐ อบรมตังกล่าวจะมี สังคม

ตนเองใบการพัฒนา ๑๓ ชุมขน จำบวบ ๔๐ คบ สตรีท่ีได้เข้า ความรู้ความสามารถ
ในด้านต่าง  ๆ และรู้ รับการอบรม ใบการพัฒนาและการ
ถึงบทบาท สิทธิหน้าท่ี เป็นผู้นำเพ่ืมมากข้ึน
ของตนเองนำไปสู่การ นำไปสู่การเป็นผู้นำ
เป็นผู้นำท่ีดีของสตรี ท่ีมีประสิทธิภาพ
ใบปิจจุบัน

๒ ศูนย์พัฒนาครอบครัว เพ่ือให้คำปรึกษาและ เด็กและเยาวขบ ประขาขน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ เกิดการพัฒนาความ กองสวัสดิการ
ในชุมขน บริการด้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ของประขาขบ เป็นปีกแผ่นของ สังคม

เก่ียวกับครอบครัว ได้รับคำ ครอบครัวและความ-
แนะนำ เข้มแข็งของชุมขน

รวม ๒ โครงการ ๑๐๐,0๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑ ลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕:๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ใบเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๔ แผนงาน ะ เคหะขุมชน

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(Xฅ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

๑ จ้างเหมาบริการ ๑. เพ่ือดูแลบำรุงรักษา สวนสาธารณะหนองกลด ๒๑๖,๔๙๖ ๒๑๖,๔๙๖ ๒๑๖,๔๙๖ ๒๑๖,๔๙๖ ๒๑๖,๔๙๖ ร้อยละ ๘๐ ๑. ได้รับการดูแลตัด กองช่าง
ทำความสะอาดและ ภูมิทัศน์สวน สนาม พ้ืนท่ี ๑๓ ไร่ ๒ งาน ของสวน หญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้
ดูแลรักษาภูมิทัศน์ หญ้า ต้นไม้ ตัดแต่ง ๔๓ ตารางวา สาธารณะ และทำความสะอาด
บริเวณสวนสาธารผะ ก่ิงไม้และทำความ หนองกลด ให้มิความสะอาดและ
หนองกลด สะอาดบริเวณสวบ ไต้รับการดูแล เป็นระเบียบเรียบร้อย

สาธารณะหนองกลด ให้มิความ ๒. เป็นสถานท่ีพักผ่อน
๒. เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี สะอาดและ หย่อนใจ เพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือ ต้นไม้ได้รับ นันทนาการและเพ่ิม
การนันทนาการและ การดูแล พ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่ ตำบลโนนสูง
ตำบลโนนสูง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๔ ๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๔ แผนงาน ะ เ ค ห ะ ช ุม ช น ^ ^ ^ ^

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะไค้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๒ จ้างเหมา,มริการ ๑. เพ่ือดูแลบำรุงรักษา สวนสาธารณะหนองกลด ๒๑๖,๔๙๖ ๒๑๖,๔๙๖ ๒๑๖,๔๙๖ ๒๑๖,๔๙๖ ๒๑๖,๔๙๖ ร้อยละ ๘๐ ๑ . ไต้รับการดูแลตัด กองช่าง

ทำความสะอาดและ ภูมิทัศน์สวบ สนาม พ้ืนท่ี ๑๓ ไร่ ๒ งาน ของสวน หญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้
ดูแลรักษาภูมิทัศน์ หญ้า ต้นไม้ ตัดแต่ง ๔๓ ตารางวา สาธารณะ และทำความสะอาด
บริเวณสวนสาธารณะ ก่ิงไม้และทำความ เฉลิมพระเกียร! ให้มิความสะอาดและ
เฉลิมพระเกียรติ สะอาดบริเวณสวบ ๗๔ พรรษา เป็นระเบียบเรียบร้อย
๗๔ พรรษา สาธารณะเฉลิม (โนนนา) ไต้ ๒. เป็นสถานท่ีพักผ่อน
(โนนบา) พระเกียรติ ๗๔ พรรษา รับการดูแล หย่อนใจ เพ่ือการ

(โนนนา) ให้มิความ นันทนาการและเพ่ิม
๒. เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี สะอาดและ พ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่
พักผ่อนหย่อนใจ ต้นไม้ได้รับ ตำบลโนนสูง
เพ่ือการนันทนาการ การดูแล
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ให้แก่ตำบลโนนสูง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๙๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ที ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๔ แผนงาน ะ เคหะชุมชน

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวข้ีวัด 

( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

๓ จ้างเหมาบริการ ๑ . เพ่ือดูแลบำรุงรักษา สวนสาธารณะเฉลิม- ๑๐๘,๒๙๘ ๑๐๘,๒๙๘ ๑๐๘,๒๙๘ ๑๐๘,๒๙๘ ๑๐๘,๒๙๘ ร้อยละ ๘๐ ๑ . ไต้รับการดูแลตัด กองช่าง
ทำความสะอาดและ ภูมิทัศน์สวน สนาม พระเกียรติ ๗๒ พรรษา ของสวน หญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้
ดูแลรักษาภูมิทัศน์ หญ้า ต้นไม้ ตัดแต่ง มหาราชินี (สวนสาธารณะ สาธารณะ และทำความสะอาด
บริเวณสวนสาธารณะ ก่ิงไม้และทำความ ชุมซนบัว ๒) พ้ืนท่ี ๔ ไร่ เฉลิมพระเกียร! ให้มิความสะอาดและ
เฉลิมพระเกียรติ สะอาดบริเวณสวบ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา ๗๖ พรรษา เป็นระเบียบเรียบร้อย
๗๒ พรรษา สาธารณะเฉลิม มหาราชินี ๒. เป็นสถานท่ีพักผ่อน
มหาราชินี พระเกียรติ ๗๒ พรรษา (สวนสาธารณะ หย่อนใจ เพ่ือการ
(สวนสาธารณะ มหาราชินี ชุมชนบัว ๒) นันทนาการและเพ่ิม
ชุมชนบัว ๒) (สวนสาธารณะชุมขน ไต้รับการดูแล พ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่

บัว ๒) ให้มิความ ตำบลโนนสูง
๒. เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี สะอาดและ
พักผ่อนหย่อนใจ ต้นไม้ไต้รับ
เพ่ือการนันทนาการ การดูแล
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ให้แก่ตำบลโนนสูง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๔ ๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๕ แผนงาน ะ เคหะขุมขน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๔ จ้างเหมาบริการ ๑. เพ่ิอดูแลบำรุงรักษา สวนสาธารณะบ้านเพ่ิม (5)0̂ ,!©6̂ 69 (5)00̂ ,1©6̂ 69 (5)0̂ ,!©6̂ ^ (5)069,1©6̂ 69 6)069,1©6̂ 69 ร้อยละ ๘๐ ๑. ไต้รับการดูแลตัด กองช่าง

ทำความสะอาดและ ภูมิทัศน์สวบ สนาม พ้ืนท่ี ๑ ไร่ ๑ งาน ของสวน หญ้า ตัดแต่งกิงไม้
ดูแลรักษาภูมิทัศน์ หญ้า ต้นไม้ ตัดแต่ง ๙๘ ตารางวา สาธารณะ และทำความสะอาด
บริเวณสวบสาธารณะ กงไม้และทำความ บ้านเพ่ิม ให้มิความสะอาดและ
บ้านเพ่ิม สะอาดบริเวณสวน ไต้รับการดูแล เป็นระเบ้ยบเริยบร้อย

สาธารณะบ้านเพ่ิม ให้มิความ ๒. เป็นสถานท่ีพักผ่อน
๒. เพ่ือไข้เป็นสถานท่ี สะอาดและ หย่อนใจ เพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจ ต้นไม้ไต้รับ นันทนาการและเพ่ิม
เพ่ิอการนันทนาการ การดูแล พ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ตำบลโนนสูง
ให้แก่ตำบลโนนสูง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ® สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๔ แผนงาน : เคหะขุมขน

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข ี้วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ ( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๔ จ้าเหมาบริการทำ ๑ .  เพ่ือดูแลบำรุงรักษา สวนสาธารณะเฉลิม ๑069,1©6̂ 6* ๑069,1©6̂ 6* ๑069,106̂ 6* ๑๐๘,๒๙๘ ๑069,1©6̂ 69 ร้อยละ ๘๐ พ เ / 0̂ 1 V

๑ .  โดรบการดูแลตด กองข่าง
ความสะอาดและ ภูมิทัศน์สวน สนาม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ของสวน หญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้
ดูแลรักษาภูมิทัศน์ ต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ (โนนหมัน) พ้ืนท่ี ๒ ไร่ สาธารณะ และทำความสะอาด
บริเวณสวนสาธารณะ และทำความสะอาด ๑ งาน ๒๔ ตารางวา เฉลิมพระเกียร! ให้มีความสะอาดและ
เฉลิมพระเกียรติ บริเวณสวนสาธารณะ ๘๐ พรรษา เป็นระเบียบเรียบร้อย
๘๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ (โนนหมัน) ๒. เป็นสถานท่ีพักผ่อน
(โนนหมัน) พรรษา (โนนหมัน) ไต้รับการดูแล หย่อนใจ เพ่ือการ

๒. เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ให้มีความ นันทนาการและเพ่ิม
พักผ่อนหย่อนใจ สะอาดและ พ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่
เพ่ือการนันทนาการ ต้นไม้ไต้รับ ตำบลโนนสูง
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การดูแล
ให้แก,ตำบลโนนสูง

รวม ๔ โครงการ ๗๔๘,๐๘๖ ๗๔๘,๐๘๖ ๗๔๘,๐๘๖ ๗๔๘,๐๘๖ ๗๔๘,๐๘๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕:๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๔๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕'๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงหุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๖ แผนงาน ะ สร้างความเข้มแข็งของขุมขน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป๋าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ จ้วข้ีวัด 

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

๑ ส่งเสริมและพัฒนา 
อาชีพเยาวซน 
ประซาซนและ 
ผู้สูงอายุ

- เพ่ือเป็นการสนับสบุน 
และพัฒนาอาซีพ 
เยาวชน ประซาขนและ 
ผู้สูงอายุ
- เพ่ือรองรับปีญหาการ 
ว่างงานซองเยาวซน 
ประซาซนและผู้สูงอายุ
- เพ่ือให้เยาวซน
ประขาซนและผู้สูงอายุ 
มีรายได้เสรีม

ดำเนินการอบรม'ฝิกอาชีพ 
ต่าง  ๆให้แก่เยาวซบ 
ประซาซนและผู้สูงอายุ

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของประซาซน 
มีรายได้เสริม

เยาวซน ประซาซนและ 
ผู้สูงอายุ มีรายได้จาก 
การประกอบอาชีพ 
ลดอัตราการว่างงาน

กองสวัสดิการ 
สังคม

๒ จ้างนักเรียบ 
นักดิก■ ษาทำงาบ 
ในซ่วงปีดเทอม

- เพ่ือสนับสนุนนักเรียน/ 
นักดิกษาทำงานใบ 
ช่วงปิดภาคเรียบ
- เพ่ือให้นักเรียน 
นักดิกษารู้จักใช้เวลา 
ว่างให้เกิดประโยซบ์

จ้างนักเรียนนักดิกษาทำงาน 
ในซ่วงปีดภาคเรียน

๖๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ซองนักเรียบ 
นักดิกษา 
ในชุมซน

นักเรียน นักดิกษา 
มีรายได้ใบช่วงปิดเทอม 
และรู้จักใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์

กองสวัสดิการ 
สังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕:๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ใบเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๖ แผนงาน ะ สร้างความเข้มแข็งของขุมชน

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะไค้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓ รณรงค์ป้องกับ เพ่ือป้องกับและแก้ไข ประขาขบใบเขตเทศบาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ สามารถควบคุมปัญหา กองสวัสดิการ

การแพร่ระบาด ปัญหายาเสพติดใน ท้ัง ๑๓ ขุมซบ ของประขาซน การแพร่ระบาดของ สังคม
ฃองยาเสพติด เขตเทศบาล ท้ัง ๑๓ ในขุมซบ ยาเสพติดในขุมขบท้ัง

ขุมขบ ๑๓ ขุมขบไค้
๔ ป้องกันและแก้ปัญหา - เพ่ือปัองกันและแก้ไข ประขาขบใบเขตเทศบาล ๖๔,๐0๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ผู้ติดยาเสพติดผ่าน กองสวัสดิการ

ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดใน ท้ัง ๑๓ ขุมขบ ของประขาซน การบำบัดช้ีบฟูและ สังคม
ขุมขน ในชุมขน อบรมอาชีพ
- เพ่ือให้เด็ก เยาวซน 
และประขาซบเข้าถึง
พิษภัยยาเสพติด
- เพ่ือบำบัด/ผิกอาชีพ 
ให้ผู้ติดยาเสพติด

รวม ๔ โครงการ ๓๗๔,000 ๓๗๕ , 0 00 ๓๗๔,000 ๓๗๔,000 ๓๗๔,000
รวมท้ังสิบ ๒๗ โครงการ ๒,๘๙๔,๗๗๖ ๒,๘๙๔,๗๗๖ ๒,๘๙๔,๗๗๖ ๒,๘๙๔,๗๗๖ ๒,๘๙๔,๗๗๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง (5) (5̂ 5



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมขบอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัฃญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.© แผนงาน ะ การสิกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข ี้วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้นักเรียนได้รับ เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ นักเรียนได้รับบริการ กองการศึกษา

อนามัยในโรงเรียน การบริการด้าน เบ้ืองต้นแก'นักเรียนและจัด ขอรับบริการ ด้านสุขภาพและมีห้อง
(งาบพยาบาล) สุขภาพอนามัยท่ีดี ห้องพยาบาลให้พร้อมเป็นท่ี ด้านสุขภาพ พยาบาลพร้อมให้
โรงเรียนเทศบาล ๑ และเพียงพอต่อ ให้บริการอย่างสมบูรณ์ อนามัย บริการ
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ความต้องการ

๒ นักเรียนสุขภาพดี ๑ . เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เชิงปริมาณ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
โรงเรียบ และศูนย์ อนามัย นักเรียนให้ - นักเรียนได้รับการตรวจ ของนักเรียน อนามัยท่ีสมบูรณ์
พัฒนาเด็กเล็ก สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพตามระยะท่ีกำหนด มีสุขนิสัย แข็งแรง
ใบสังกัดเทศบาล ๒. นักเรียนคุณภาพดี - นักเรียบได้รับการดูแล สุขภาพกาย
ตำบลโนนสูง และมีพัฒนาการด้าน ด้านสุขภาพร้อยละ ๙๕ และสุขภาพ

การเรียนทดย์งข็น เชิงคุณภาพ จิตท่ีดี
นักเรียนม ีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

~

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๔6



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความมั่นคงใบการพัฒนาคนและชุมขนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัขณูาเศร‘ษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน ะ การศึกษา

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(10*1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

ท.® ๒๐,๐๐๐ บาท 
ท.๒ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ศพด.ท.๓ ๕:,๐๐๐ บาท

๓ ส่งเสริมสุฃภาพ 
อนามัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือตรวจคัดกรอง 
สุขภาพเด็กปฐมวัย 
ติดตามภาวะโภชนา 
การและบ้ําหนัก 
ส่วนสูง

นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี 
ภาวะโภชนาการ น้ําหนัก 
ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑๐,๐0๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนมี 
สุขภาพท่ีดี 
ภาวะโภชนา 
การ น้ําหนัก 
ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 
ร้อยละ ๙๐

นักเรียนมีสุฃภาพ 
อนามัยท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรง

กองการศึกษา

รวม ๓ โครงการ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒(ะ๖๖ - ๒๕:๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง (5) (5̂6๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและซุมฃนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรั,ขญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน ะ สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ .๐๒

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (ผ*เ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ คัดกรองโรคร้าย เพ่ือคัดกรองกลุ่มเล่ียง ชุมซนท้ัง ๑๓ ชุมขน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 10,000 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ คัดกรองกลุ่มเล่ียงโรค กองสาธารณสุข

ใส่ใจสุขภาพ โรคเบาหวานและ ของประซาซบ เบาหวานและความดัน และส่ิงแวดล้อม
ความดันโลหิตสูง ได้รับการ โลหิตสูง และดูแล

คัดกรอง สุขภาพอย่างถูกต้อง
๒ สุขภาพใบโรงเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียน ครู เด็กนักเรียน ครู และบุคลากร ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ^๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เด็กนักเรียน ครู และ กองสาธารณสุข

บุคลากรในโรงเรียบ ใบศูนย์พัฒนาเด็กเลิก และ เด็กนักเรียน บุคลกร ในโรงเรียน และส่ิงแวดล้อม
สร้างทักษะในการดูแล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ครู บุคลากร สร้างทักษะในการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย ตำบลโนนสูง ใบโรงเรียน รักษาสุขภาพอนามัย
ให้เกิดนิสัย ใส่ใจในการ ให้เกิดนิสัย

ดูแลสุขภาพ

©(5̂แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและขุมขนอย่างฐคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน ะ สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวข้ี'วัด 

(Xค1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๓ ให้ความรู้ป้องกันและ 
ช่วยเหลือเด็กจมน้ํา

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี 
ทักษะความรู้ในการ 
ป้องกันการจมน้ํา

อบรมเด็กนักเรียน ครู บุคลากร 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ซองเด็ก 
นักเรียน 
มีความรู้ใบ 
การป้องกัน 
คนจมน้ํา

๑.เด็กนักเรียนมีทักษะ 
ความรู้ในการป้องกัน 
การจม'น้ํา
๒.สามารถนำความรู้ 
ถ่ายทอดสู่คบใน 
ครอบครัวและขุมซนได้

กองลาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม

(5น อบรมกลุ่มเส่ียง เพ่ือประขาซนมีความรู้ 
ในเร่ืองการเฝ็าระวัง 
ป้องกันโรคต่าง ๆ

อบรม/รณรงค์ให้ความรู้แก, 
ประซาชนในเขตเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ซองประซาขน 
มีความรู้ใน 
การเฝืาระวัง 
และป้องกัน 
ความเส่ียง 
ต่อการเกิด 
โรคต่าง ๆ

ประขาซนสามารถ 
ป้องกันความเส่ียงจาก 
การเกิดโรคต่าง  ๆได้

กองลาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๕ ๐



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความมั่นคงใบการพัฒนาคนและขุมขบอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัขญาเศรพฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

๕.๒ แผนงาน ะ สาธารณสุข
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

๕ เฝ็าระวังและป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือให้ประซาซนมี 
ความรู้เก่ียวกับ 
การเฝ็าระวัง 
ฟ้องกับโรคพิษสุนัขบ้า

อบรมให้ความรู้แก,ประขาซน 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประซาขบ 
มีความรู้

สามารถนำความรู้ไป 
ถ่ายทอดสู่คบในครอบ 
ครัวและขุมซน ในการ 
ป้องกันโรคได้

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม

๖ ฟ้องกับและควบคุม 
โรคไฃ้เลอดออก

เพ่ือให้ประซาซนมี 
ความรู้เก่ียวกับการเฝืา 
ระวังและฟ้องกับโรค 
ไข้เลือดออก

อบรมให้ความรู้แก่ประซาขน 
ใบเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประซาซบ 
มีความรู้

สามารถนำความรู้ 
ไปถ่ายทอดสู่คบใน 
ครอบครัวและขุมขน 
ในการฟ้องกับโรคได้

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม

๗ ฟ้องกับและควบคุม 
โรคไข้หวัดบก

เพ่ือให้ประซาซนมี 
ความรู้เก่ียวกับการเฝ็า 
ระวังและฟ้องกันโรค 
ไข้หวัดนก

อบรม'ให้'ความรู้แก่ 
ประซาซนในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประซาซน 
มีความรู้

สามารถนำความรู้ 
ไปถ่ายทอดสู่คนใน 
ครอบครัวและขุมซบ 
ใบการป้องกับโรคได้

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม

๑๕แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอึยดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒(ะ๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความมั่นคงใบการพัฒนาคนและขุมขบอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน ะ สาธารณสุข

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๑ .  ผู้สูงอายุมีความรู้ใน กองสาธารณสุข

ผู้สูงอายุ ความรู้ในเร่ืองการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้สูงอายุมี เร่ืองการส่งเสริม และส่ิงแวดล้อม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประสบการณ์ต่าง ๆ ความรู้ในการ สุขภาพ ร่างกาย
และสุขภาพตบเอง แก'ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีข้ึน'โป ส่งเสริม และจิตใจ สังคมและ
แบบองค์รวมท้ังทาง ในเขตเทศบาล สุขภาพ จิตวิญญาณ
ด้านร่างกาย จิตใจ ท้ังด้าน ๒. ผู้สูงอายุสามารถนำ
สังคมและจิตวิญญาณ ร่างกาย จิตใจ ความรู้ไปประยุกต์

สังคมและ ใซ้ในการดำรง
จิตวิญญาณ ชีวิตประจำวันได้

๙ อบรมเซิงปฏิบัติการ เพ่ืออบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้จิตอาสา ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ (5)( ,̂000 ๑๕,๐๐๐ (5)(1,000 คนในขุมซน คนในขุมซนมีจิตอาสา กองสาธารณสุข
จิตอาสาในขุมขบ การมีจิตสำนึกรักต่อ มีจิตอาสา ซ่วยเหลือสังคมขุมซน และส่ิงแวดล้อม

สังคมขุมซนโดยการ ร้อยละ ๘๐ เล็กน้อยโดยไม่หวังผล
มีจิตอาสา ตอบแทน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๕๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๙๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคง'ในการพัฒนาคนและ,ชุมชนอย่างมีคุณภาพตานหลักปรั,ขญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน : ล า ธ า ร ณ ส ุข ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวซ้ีวัด

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดซอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑๐ ส่งเสริมการออก 
กำลังกายเพ่ือ 
สุขภาพ

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประขาขบได้ตระหนัก 
ถงประโยชน์ 
การออกกำลังกาย 
๒.เพ่ือส่งเสริม 
ให้ประชาซน 
มีสุขภาพแข็งแรง

จัดให้มีการออกกำลังกาย 
เต้นแอโรบิค โดยการ 
จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย

๘๖,๔๐๐ ๘๖,๔๐๐ ๘๖,๔๐๐ ๘๖,๔๐๐ ๘๖,๔๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ซองประซาซบ 
ท่ีเช้าร่วม 
โครงการ 
มีพลานามัย 
แข็งแรง

ประ'ซา'ซบมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 
ปราศจากโรคต่าง ๆ

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม

๑๑ ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมสุขภาพ 
กลุ่มเล่ียงสูง 
เบาหวาน ความดับ 
โลหิตสูง

เพ่ือให้ประซาซบได้ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ในการใช้ชีวิตประจำ 
วับท่ีเล่ียงต่อโรค 
เบาหวาน ความดัน 
โลหิตสูง

จัดอบรมให้ความรู้ประซาซน 
กลุ่มเส่ียงและผู้ป่วยรายใหม่ 
เบาหวาน ความดับโลหิตสูง

๔๒1๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒1๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ประขาชนได้ 
ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมใบ 
การใช้ชีวิต 
ประจำวับ 
ร้อยละ ๘๐

ประซาซนได้ปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรมใน 
การใช้ชีวิตประจำวับ 
ท่ีเล่ียงต่อโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและขุมซนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน ะ สาธารณสุข

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๒ พัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาความรู้ จัดอบรมให้ความรู้/สืกษา ๘๐๐,๐๐0 ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ อสม. ได้รับ อสม. ได้พัฒนาความรู้ กองสาธารณสุข

นักจัดการสุขภาพ ความสามารถและ ดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้ ความสามารถพัฒนา และส่ิงแวดล้อม
ขุมขน ศักยภาพของนัก- เก่ียวกับการจัดการสุขภาพ ร้อยละ ๘๐ ตนเองได้

จัดการสุขภาพขุมซน ขุมซนหรือด้านสาธารณสุข
๑๓ เฝ็าระวังคุณภาพ ๑.เพ่ือตรวจวิเคราะห์ -ทดสอบน้ําด่ืมในโรงเรียน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐00 ร้อยละ ๘๕ เด็กนักเรียบและ กองสาธารณสุข

น้ําด่ืมในโรงเรียบ คุณภาพน้ําด่ืมใน และน้ําประปาด่ืมได้ใบเขต น้ําด่ืมใน ประซาซนผู้ใซ้น้ํา และส่ิงแวดล้อม
และน้ําประปาด่ืมได้ ใบโรงเรียนและ เทศบาลด้วยขุดทดสอบ โรงเรียนและ ประปาด่ืมได้
ภายในเขตพ้ืนท่ี บ้ําประปาด่ืมได้ อย่างง่าย น้ําประปาด่ืม ได้บริโภคน้ําท่ีสะอาด

ในเขตเทศบาล -จัดอบรม/รณรงค์ให้ความรู้ ได้ในเขตพ้ืนท่ี ปลอดภัย ปราศจาก
ตำบลโนนสูง เทศบาลตำบล เข้ีอ'โรค ลดการเจ็บ
๒.เพ่ือเฝ็าระวังและ โนนสูงตรวจ ป่วยด้วยโรคท่ีเกิดจาก
ติดตามสถานการณ์ ไม่พบเข้ีอ น้ําเป็นส่ือ
คุณภาพน้ําด่ืมใน โคลิฟอร์ม
โรงเรียนและ,น้ํา แบคทีเรีย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง © (3̂(5



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมซนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน ะ สาธารณสุข

เปัาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

ประปาด่ืมได้ภายใน 
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลให้ 
ไต้มาตรฐานและ 
เหมาะสมก่อการ 
บริโภค

๑๔ ค่ายทักษะต่อต้าน 
ยาเสพติด

๑. เพ่ือให้เยาวชน 
ได้ทราบถึงอันตราย 
ของยาเสพติด 
๒. เพ่ือก่อให้เกิดการ 
จัดต้ังกลุ่ม/ชุม1ขนเพ่ือ 
ฟ้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้เยาวขบ 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

๑0๐ ,000 ๑๐๐,๐0๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชน 
ได้ทราบถึง 
อันตรายของ 
ยาเสพติด 
*300̂ 22 ^๐

เยาวชนได้ทราบถึง 
อับตรายของยาเสพติด

กองสาธารฌสุฃ 
และลิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ©๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕:๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมขนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕ .๒ แผนงาน ะ สาธารณสุข

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

รับผิดซอบ 
หลัก

๑๕ ออกหน่วยสาธารณสุ'! ๑ . เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ออกหน่วยสาธารณสุข ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประซาขบใน ประซาซนมีสุขภาวะ กองสาธารณสุข
เคล่ือนท่ี ป้องกันควบคุมโรค ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบล พ้ืนท่ีเขต ท่ีดี ได้รับการตรวจ และส่ิงแวดล้อม
เทศบาลตำบล ท๋ึเนฟูสุขภาพ ตรวจ โนนสูง ท้ัง ๑๓ ชุมซน เทศบาลตำบล สุขภาพหรือการรับ
โนนสูง คัดกรองโรคและรักษา ให้บริการตรวจคัดกรอง โนนสูง ท้ัง บริการต้านสาธารณ-

พยาบาลเบ้ืองต้น สุขภาพ ให้คำแนะนำในการ ๑๓ ขุมชน สุขและวิธีการทางการ
ด้วยการแพทย์แผน ดูแลสุขภาพ และการ ได้รับการ แพทย์ตามมาตรฐาน
ป้จจุบัน การแพทย์ รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ตรวจคัดกรอง อย่างท่ัวถึง และเท่า
แผนไทย การแพทย์ และรักษา เทียม
ทางเลือก และการ- สุขภาพ
แพทย์แบบผสมผสาน เบ้ืองต้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๕ ๖



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคบและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน ะ สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕'๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (ผ*เ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๖ พัฒนาศักยภาพ เพ่ือบริหารจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ คณะกรรมการ คณะทำงานได้มีการ กองสาธารณสุข

และเพ่ิมประสิทธิ กองทุน ในการประชุม กองทุน คณะทำงานๆ กองทุน รายงานผลการปฎิบ้ต และส่ิงแวดล้อม
ภาพการบริหาร คณะกรรมการกองทุน จำนวน ๔ คร้ัง/ปี และ คณะทำงานา งาบ ใบการบริหาร (เงินหลักประกัน
จัดการกองทุบ คณะทำงานา จัดอบรมให้ความรู้คณะ ร้อยละ ๘๐ กองทุน สป.สซ. สุขภาพ ทต.

กรรมการกองทุน ต่อคณะกรรมการ โนนสูง)
คณะทำงาบๆ จำบวบ กองทุบ
๑ คร้ัง/ปี

๑๗ อบรมอาสาสมัคร เพ่ือให้ความรู้ความ จัดอบรมให้ความรู้แก'ประขาขน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม ประซาขนได้รับการ กองสาธารณสุข
อุกเอิน'ชุมชน (อฉข.) เข้าใจและผีเกทักษะ อสม. และนักเรียน อบรมมีความรู้ ดูแลปฐมพยาบาล และส่ิงแวดล้อม
ตำบลโนนสูง เก่ียวกับบทบาท และมีทักษะ เบ้ืองด้นได้อย่าง

หน้าท่ีของอาสา ตามหน้าท่ี ถูกต้องและได้รับการ
อุกเอิบชุมขน (ออข.) อาสาอุกเอิน สงตอเพ่ือรับบริการ
และการปฐมพยาบาล

■ ■ -

ชุมขน (ออซ.) การแพทย์อุกเอิบได้ทันเวลา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและขุมขนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน : สาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (10*1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
เบ้ืองต้นให้แก่ผู้ท่ีได้รับ ไม่น้อยกว่า
บาดเจ็บฉุกเฉินใน ร้อยละ ๘๐
ครัวเรือน โรงเรียน
และชุมชนไต้

สร้างเสริมสุฃภาพ ๑. เพ่ือให้ประซาซน จัดให้มีบริการด้านการแพทย์ 6)๕0,000 0(^0,000 6)๕0,000 0(^0,000 6)๕0,000 ร้อยละ ๘๐ ประซาซนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
ดีขีวีมีสุขด้วย ได้รับบริการต้านการ แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ของผู้ไต้รับ พลานามัยสมบูรณ์ และส่ิงแวดล้อม
การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย และการแพทย์แบบผสม- บริการต้าน แข็งแรง ท้ังร่ายกาย
การแพทย์ทางเลือก การแพทย์ทางเลือก ผสาน โดยจ้างเหมาผู้ช่วย การแพทย์ และจิตใจ
และการแพทย์แบบ และการแพทย์แบบ แพทย์แผนไทย แผนไทย
ผสมผสาน ผสมผสาน การแพทย์ทาง

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ เลือกหรือการ
ประซาซนมีสุฃภาพ แพทย์แบบ
กาย สุขภาพจิตท่ีดี ผสมผสาน มี

สุขภาพกาย
สุขภาพจิตดีช้ีน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๕ ๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมซนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน ะ สาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๙ กำจัดยุงลาย{เองกับ เพ่ือกำจัดยุงลาย พ่นหมอกควัน ๒ คร้ัง และใน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ป้องกันภัย สามารถกำจัดยุงลาย กองสาธารณสุข

ภัยโรคไข้เลือดออก {เองกันภัยโรคไข้ ภาวะเกิดโรคระบาดใบชุมซน โรคไข้เลือด- และป้องกันภัยโรค และลิงแวดล้อม
เลือดออกในเขต ท้ัง ๑๓ ชุมซน วัด โรงเรียน ออก ร้อยละ ไข้เลือดออกใบเขต
เทศบาลตำบลโนนสูง ๘๐ เทศบาลตำบลโนนสูง

๒๐ {เองกันโรคเอดส์ ๑.เพ่ือให้ความรู้ จัดค่ายแกอบรมให้นักเรียน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียน หรือเยาวชน กองสาธารณสุข
และการต้ังครรภ์ ความเข้าใจเร่ือง และเยาวซน ของผู้เข้ารับ ได้รับการส่งเสรีมทักษะ และส่ิงแวดล้อม
ไม่พร้อมในวัยรุ่น โรคเอดส์และโรคติดต่อ การอบรมมี การป้องกันโรคเอดส์

ทางเพศสัมพันธ์ ความรู้ ความ และการต้ังครรภ์ไม่
และการต้ังครรภ์ เข้าใจ และมี พร้อมในวัยรุ่น
ไม่พร้อมในวัยรุ่น ทักษะต่อการ
๒. เพ่ือสร้างทักษะ ป้องกับ
ในการปฏิบัติต่อ โรคเอดส์และ
พฤติกรรมเส่ียงทาง การป้องกับ
เพศในวัยรุ่น การต้ังครรภ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๕!



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเ ศ ร ษ ฐ ก ิจ พอเ พ ีย ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท.ในเชตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชองเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน ะ สาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตชองโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓ .  ช่วยเหลือวัยรุ่น ไม่พร้อม
ไปสู่การแก้ไขป้ญหา ในวัยรุ่น
ท่ีถูกต้อง

๒๑ อาสาสมัครบริบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบ- ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ๑(^0,000 ๑๔ 0,000 ๑(^0,000 ๑๔ 0,000 ๑๔ 0,000 ผุ้สฺงอายท่ีมี - ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ กองสาธารณสุข
ท้องถ่ิน เพ่ือดูแล แทน/ค่าป่วยการ/ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ภาวะพ่ึงพิงใน พ่ึงพิง มีสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม
ผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะ ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ เขตเทศบาล ร่างกายและจิตใจท่ีดี
พ่ืงพิง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตำบลโนนสูง - ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

ท่ีเก่ียวช้อง สำหรับ ไต้รับการ พ่ึงพิง ได้รับการดูแล
นักบริบาลท้องถ่ิน บริการดูแล บำบัด และพิบฟู
จำนวน ๒ คบ พินฟูสมรรถ- สมรรถภาพร่างกาย

ภาพท่ีบาน
และขุมขน
ร้อยละ ๙๐

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๖ ๐



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโบบสูงที่ ๕ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงาน ะ สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย งบประมาณ ติวัช'วิด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒ ๕ ๖ ๖ ๒ ๕ ๖ ๗ ๒ ๕ ๖ ๘ ๒ ๕ ๖ ๙ ๒ ๕ ๗ ๐ (Xโ’!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๒๒ ส่งเสริมการออก- ๑ .  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูง จัดให้มีการออกกำลังกาย ๔๓,๒๐๐ ๔๓,๒๐๐ ๔๓,๒๐๐ ๔๓,๒๐๐ ๔๓,๒๐๐ ร้อยละ ๘๐ ผู้สูงอายุมีสุขภาพ กองสาธารณสุข

กำลังกาย อายุ มีสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้สูงอายุ โดยการจ้าง ของผู้สูงอายุ ร่างกายแข็งแรง และส่ิงแวดล้อม
เพ่ือสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง เหมาผู้นำออกกำลังกาย ท่ีเข้าร่วม ปลอดจากการเจ็บ
สำหรับผู้สูงอายุ ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูง โครงการมี ป่วยจากโรคต่าง ๆ

อายุ ตระหนักและเห็น สุขภาพ
ความสำคัญของการ พลานามัย
ออกกำลังกาย สมบูรณ์
๓ . เพ่ือจ้างเหมาผู้นำ แข็งแรง
ออกกำลังกาย

รวม ๒ ๒ โครงการ ๓ ,( 0X0X0) , 0 0 สไ,©๓ ( 5 ) ,* 0 0 0 ๓ , ๑ ๓ ๑ , ๖ ๐ ๐ ๓ ,6 )๓ (3 ) ,ง )0 0 ๓ , © ๓ ๑ , ๖ 0 0

รวมท้ังส้ิน ๒ ๕ โครงการ ๓ , ๑ ๗ ๖ , ๖ ๐ ๐ ๓ , ๑ ๙ ๖ , ๖ ๐ ๐ 3โไ, ©  6 ^ 0 , *0 0  0 ๓ , ® ๙ ๖ , ๖ ๐ ๐ ๓ ,6 ) ,  *[)0 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๙๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมขนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖  ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.© แผนงาน ะ การสิกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค' (ผลผลิตของโครงการ) ๒๙๖๖

(บาท)
๒๙๖๗
(บาท)

๒๙๖๘
(บาท)

๒๙๖๙
(บาท)

๒๙๗๐
(บาท)

(Xค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

๑ จัดงานประเพณี 
แห่เทียนเข้าพรรษา

๑. เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีอันดีงามของ 
ท้องถ่ินไว้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประซาซนได้รักษา 
เอกลักษณี!.นความ 
เป็นชาติไทย

ชุมซนท้ัง ๑๓ ชุมซน ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประขาซน 
ตระหนักถึง 
คุณค่าของ 
ประเพณีของ 
ไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม ได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความ 
เป็นซาติไทย

กองการสิกษา

๒ จัดงานประเพณี 
ลอยกระทง

๑ .  เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีอันดีงามซอง 
ท้องถ่ินไว้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประซาซนได้รักษา 
เอกลักษณีในความ 
เป็นซาติไทย

ชุมซบท้ัง ๑๓ ชุมซน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ซองประซาขน 
ตระหนักถึง 
คุณค่าซอง 
ประเพณีซอง 
ไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม ได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความ 
เป็นขาติไทย

กองการสิกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๙๖๖ - ๒๙๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๖ ๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.® แผนงาน ะ การดีกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตชองโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

๓ จัดงานประเพณี 
สงกรานต์

๑ .  เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีอันดีงามของ 
ของท้องถ่ินไว้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประชาชนได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความ 
เป็นชาติไทย

ชุมชนท้ัง ๑๓ ชุมชน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาซน 
ตระหนักถีง 
คุณค่าชอง 
ประเพณีของ 
ไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม ได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความ 
เป็นชาติไทย

กองการดีกษา

(5̂ จัดงานวับฃ้ึนปีใหม่ ๑ .  เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีอับดีงามชอง 
ชองท้องถ่ินไว้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประซาซนได้รักษา 
เอกลักษณ์ใบความ 
เป็นชาติไทย

ชุมชนท้ัง ๑๓ ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ชองประชาขน 
ตระหนักถึง 
คุณค่าของ 
ประเพณีชอง 
ไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม ได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความ 
เป็นชาติไทย

กองการดีกษา

© 0̂แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๙๖๖-๒๙๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและขุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง ฮปห.ใบเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖  ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.® แผนงาน ะ การดีกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตชองโครงการ)
งบประมาณ ตัวข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๙๖๖
(บาท)

๒๙๖๗
(บาท)

๒๙๖๘
(บาท)

๒๙๖๙
(บาท)

๒๙๗๐
(บาท)

๙ กิจกรรมรณรงค์ 
หยุดเหล้าเข้าพรรษา

เพ่ือเป็นการรณรงค์ 
ให้เด็กเยาวชน 
ประซาซบได้หยุดเหล้า 
ในช่วงเข้าพรรษา

ประซาซนในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประซาซน 
มีจิตสำปีก 
อันดีงามทาง 
พระพุทธ- 
ศาสนา

เยาวซน ประขาซน 
ได้ลด ละ เลิก 
อบายมุข

กองการคีกษา

๖ วิถีพุทธสำหรับ 
นักเรียน โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

๑. เพ่ือให้นักเรียน 
ประพฤติปฎินัติตน 
เป็นผู้'มีคุณธรรม 
คารวะธรรม และ 
สามัคคีธรรม 
๒. เพ่ือดำเนินการ 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน

เซิงใเริมาณ
จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน 
ปีละ ๑ คร้ัง เพ่ือปลูกผิงนิสัย 
ความรู้ด้านการปฎินัติตน 
เป็นซาวพุทธท่ีดีสืบต่อไป 
เซิงคณภาพ
เพ่ือให้นักเรียนประพฤติ 
ปฎิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม

๑๙,๐๐๐ ๑(^,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑ (เ̂ ,00๐ ๑(^,00๐ นักเรียนรู้จัก 
บำเพ็ญตนให้ 
เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม เป็น 
นักเรียนท่ีดี 
เป็นลูกท่ีดี 
เป็นเด็กดี 
ของสังคม

นักเรียนเป็นผู้มี 
คุณธรรม จริยธรรม 
และเติบโตเป็นเด็ก 
ท่ีมีคุณภาพ ควบคู่ 
คุณธรรม และเป็น 
คนดีของสังคม

กองการคีกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๙๖๖ - ๒๙๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง 6) ๙)(สิน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมขนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.© แผนงาบ ะ การสืกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๖๒

เป๋าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (XI3!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โดยการจัดกิจกรรม คารวะธรรมและสามัคคีธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ิมเติม
จากการเรียนการสอน

๗ อบรมคุณธรรม ๑. เพ่ือนำนักเรียน ๑. จัดอบรมคุณธรรม (ร)&0 ,000 ๑(2^0,000 ๑๕๐,๐๐๐ 6)^0,000 6)^0,000 นักเรียนมีวิ,นัย นักเรียนมีพฤติกรรม กองการคีกษา
จริยธรรมนักเรียน เข้ารับการอบรม จริยธรรมนักเรียน ปีละ มีความรับ- การปฏิบัติตาม
โรงเรียนและศูนย์ คุณธรรม จริยธรรม ๑ ค รัง ผิดขอบ มี คุณลักษณะพึงประสงศ่
พัฒนาเด็กเล็ก ๒. เพ่ือให้นักเรียนมี ๒. เพ่ือปลูกผิงนิสัยความรู้ เมตตา กรุณา และค่านิยมหลัก
ในสังกัดเทศบาล พฤติกรรมการปฏิบัติ ด้านการปฏิบัติตนเป็นขาว เอ้ือเพ่ือเผ่ือแผ่ คนไทย ๑๒ ประการ
ตำบลโนนสูง ตามคุณลักษณะพึง พุทธท่ีดีสืบไป และเสียสละ

ประสงค์และค่านิยม ท.๑ ๕๐,๐00 บาท เพ่ือส่วนรวม
หลักคนไทย ๑๒ ท.๒ ๕0,๐0๐ บาท
ประการ ท.๓ ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง © 1̂



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมขนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ อ เพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖  ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.® แผนงาน ะ การศึกษา

เป๋าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

๘ ส่งเสริมพัฒนา 
ศึลป'วัฒนธรรม 
เพ่ือเอกลักษณี!ทย 
โรงเรียบเทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์

เพ่ือให้นักเรียน 
ตระหนักถึงความ 
สำคัญและเห็นคุณค่า 
ของศึลปวัฒนธรรม 
ของซาติ

นักเรียนเห็บความสำคัญ 
และคุณค่าของศึลปวัฒนธรรม

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ 
นักเรียนเข้าใจ 
และเห็นคุณค่า 
ความสำคัญ 
ของศึลป- 
วัฒนธรรม

นักเรียบเข้าใจและเห็น 
คุณค่าความสำคัญของ 
ศึลป'วัฒนธรรม

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาล ๑)

๙ จัดกิจกรรมสำคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 
โรงเรียนและศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม 
วับสำคัญทางพระพุทธ 
ศาสนาและรักษาไว้ 
ซ่ีงขนบธรรมเนียม 
ของห้องถ่ิน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง 
ศาสนาใบวับสำคัญต่าง ๆ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียน 
ปฏิบัติตาม 
และเข้าร่วม 
กิจกรรมทาง 
ศาสนา ไม่ 
น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐

นักเรียนปฏิบัติตาม 
และเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางศาสนา

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาล ๒, 
ศพด.ท.๒)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมขนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖  ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.® แผนงาน ะ การสืกษา

เปีาหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงตํ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (ผ*เ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๐ จัดกิจกรรมวันสำคัญ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสรีร นักเรียบเข้าร่วมกิจกรรมทาง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียน นักเรียบปฏิบัติตาม กองการสืกษา

ทางพระพุทธ วันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนาในวับสำคัญต่าง ๆ ปฏิบัติตาม และเข้าร่วมกิจกรรม (รร.เทศบาล ๓,
ศาสนา โรงเรียน ศาสนาและรักษาไว้ และเข้าร่วม ทางศาสนา ศพด.ท.๓)
และศูนย์พัฒนา ซ่ีงฃนบธรรมเนียม กิจกรรมทาง
เด็กเล็ก เทศบาล ๓ ซองท้องถ่ิน ศาสนา ไม่
(รัฐราษฎร์พัฒนา) น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๐
๑๑ แข่งขันกีฬาเยาวซน ๑. เพ่ืออนุรักษ์ จัดงาบประเพณีท้องถ่ิน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เยาวซนไม่ยุ่งเก่ียวกับ กองการสืกษา

และประซาซน วัฒนธรรมท้องถ่ิน ประจำทุกปี มีการแข่งขัน ของประซาซน ยาเสพติด หันมาเล่น
ท่ีด็งาม กีฬาหลากหลายประเภท เนพ้ืนท่ี กีฬา ทำให้สุขภาพ
๒. เพ่ือส่งเสริมการเล่น เซ่น ฟุตบอล เซปีกตะกร้อ แข็งแรง
กีฬา เปตอง เป็นต้น

1

©แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความมั่นคงใบการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ฮปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชองเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖  ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.๑ แผนงาน ะ การสิกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 0^1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๒ แช่งขันกีฬาชุมซน ๑. เพ่ีอเช่ือมความ จัดการแช่งขันกีฬาในเขต 6)^0,000 ๑ (เ̂ 0 ,000 ๑(2^0,000 (5)^0,000 6)^0,000 ร้อยละ ๘๐ ประซาซนในชุมชน กองการศึกษา

สัมพันธ์ สามัคคีระหว่างชุมซน เทศบาลท้ัง ๑๓ ชุมชน ของประขาซน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ด้วยกีฬา ได้เล่นกีฬา ประโยชน์ด้วยการ
๒. เพ่ีอให้ประซาซน ออกกำลังกายและ
มีน้ําใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

๑๓ แช่งขันกีฬานักเรียน ๑. เพ่ีอยกระดับ เด็ก เยาวซบ ประชาซนใน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,00๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ความมุ่งม่ัน ความ กองการศึกษา
องค์กรปกครองส่วน มาตรฐานกีฬาของ เขตเทศบาลตำบลโนนสูง ของประชาซน สามัคคี ความเป็นเลิศ
ท้องถ่ินแห่งประเทศ ตำบลโนนสูง ต้องการเล่น ในด้านกีฬาและยก
ไทยรอบคัดเลือก ๒. เพ่ีอให้เด็กนักเรียน กีฬาเพ่ิมข้ึน ระดับมาตรฐานกีฬา
ระดับภาคตะวันออก มีน้ําใจเป็นนักกีฬา ของตำบลโนนสูง
เฉียงเหนือและชิง ห่างไกลยาเสพติด
ชนะเลิศระดับ และใช้เวลาว่างให้
ประเทศ เกิดประโยชน์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑  *56



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖  ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.© แผนงาบ ะ การสิกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงสิ
เป้าหมาย

(ผลผลิตชองโครงการ)
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(1(1*0 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐ 
(บาท)

(9) ( ร ิ1 แข่งจันกีฬากลุ่ม 
โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

๑. เพ่ือเช่ือมความ 
สามัคคีระหว่าง 
โรงเรียนด้วยกีฬา 
๒. เพ่ือให้เด็กนักเรียบ 
มีน้ํา'ใจเป็น'นักกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด 
และใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์

โรงเรียนใบสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ปีละ ๑ คร้ัง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1ร
ช
V
โ

อยละ ๘๐ 
องนักเรียน 
เช้าร่วม 

ครงการ

เด็กนักเรียนมีน้ําใจ 
เป็นนักกีฬา ห่างไกล 
ยาเสพติด และใช้เวลา 
ว่างให้เกิดประโยชน์

กองการคีกษา

๑(^ แข่งจันกีฬาสีภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียบใน 
สังกัดแทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๑. เพ่ือจัดแข่งจัน 
กีฬาสีภายในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กและ 
โรงเรียบใบสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง

เชิงปริมาณ 
ปีละ ๑ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ
นักเรียบมีสุฃภาพอนามัยดี 
ท.๑ ๒๕,๐๐๐ บาท

๑๐๕,๐๐๐ ๑๐(^,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ (9)0(1,000 6)0(1,000 รอยละ ๘๐ 
ชองนักเรียน 
มีสุขอนามัย 
ท่ีดี ห่างไกล 
ยาเสพติด

เด็กได้รับการพัฒนา 
อย่างถูกต้องและท่ัวถึง 
เหมาะสมด้านร่างกาย 
และจิตใจท่ีดี ห่างไกล 
ยาเสพติด'

กองการคีกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๓!๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและขุมขนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖  ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป็าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๒. เพ่ือเสรีมลร้าง 
สุขภาพอนามัยท่ีดีฃอง 
นักเรียน

ท.๒ ๓๐,๐๐๐ บาท 
ท.๓ ๒๕,๐๐๐ บาท 
ศพด.ท.๑ ๕,๐๐๐ บาท 
ศพด.ท.๒ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ศพด.ท.๓ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๖ โครงการทูบีนัม- 
เบอร์วัน โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๑ .  เพ่ือให้สถานศึกษา 
ปลอดจากสารเสพติด 
ทุกชนิด
๒. เพ่ือให้บุคลากรท่ี 
เก่ียวข้องกับสถาน 
ศึกษา มีส่วนร่วมใน 
การแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด

เชิงปริมาณ
๑. บุคลากรร้อยละ ๙๐ ให ้
ความร่วมมือในการแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 
๒. นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการ ลด ละ เลิก ห่างไกล 
จากส่ิงเสพติด และสาร 
มอมเมาทุกชนิด

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

/

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑. นักเรียน 
และบุคลากร 
ในโรงเรียนให้ 
ความร่วมมือ 
ในโครงการ 
เป็นไปตาม 
เปัาหมาย 
รอยละ ๑๐๐

นักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียนเข้าใจและ 
ปลอดจากส่ิงเสพติด 
และสารมอมเมาทุก 
ชนิด

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒(ะ๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๗ ๐



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปห.ในเชตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖  ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.๑ แผนงาน ะ การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

๓ .  เพ่ือให้นักเรียนและ 
บุคลากรใบโรงเรียน 
ปลอดจากสารเสพติด 
และส่ิงมอมเมาทุกชนิด

เซิงคณภาพ 
สถานศึกษาปลอดจาก 
ส่ิงเสพติดและสารมอมเมา 
ทุกชนิด
ท.๑ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ท.๒ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ท.๓ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. นักเรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
มีความรู้ 
ความเข้าใจ 
และปลอดจาก 
ส่ิงเสพติดและ 
สารมอมเมา 
ทุกชนิด

๑๗ ส่งเสริมศักยภาพ 
สู่ความเป็นเลิศ 
กีฬาเปตอง 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

๑. เปิดโอกาสได้เรียนรู้ 
ตามความถนัดตาม 
ศักยภาพตนเอง 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียน 
เกิดทักษะการเล่น 
กีฬาเปตอง

นักเรียนได้เรียนตาม 
หลักสูตรมีองค์ความรู้ และ 
ทักษะในกีฬาเปตอง

๒๐,๐00 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ 
นักเรียนมี 
ทักษะในกีฬา 
เปตอง

นักเรียนมีความรู้และ 
ความถนัดตามศักยภา'V 
เกิดทักษะใบการเล่น 
กีฬาเปตอง

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาล ๑)

๑๗แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖  ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.® แผนงาน ะ การสิกษา

ท ี ่ โครงการ วัตสุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวข้ีวัด

(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑๘ ลาบกีฬาด้านยา 
เสพติด
โรงเรียนเทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

๑ .  เพ่ือให้นักเรียนได้ 
เล่นกีฬาตามกติกาๆ 
และเกณฑ์การเล่น 
กีฬาทุกประเภท 
๒. นักเรียนได้ออก 
กำลังกายอย่าง 
เหมาะสมกับวัย

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
ภายในและสนับสนุนการ 
เล่นกีฬา ปีการสิกษา 
ปีละ ๑ คร้ัง

๑๕,๐๐๐ ๑(เ̂ ,0 0 0 ๑ &,0 0 0 ๑ (เ̂ ,0 0 0 ๑(2^,000 นักเรียนได้ 
เล่นกีฬา 
อย่างหลาก 
หลายตาม 
ความถนัด 
ความสนใจ

นักเรียบได้เล่นกีฬา 
อย่างหลากหลายตาม 
ความถนัด ความสนใจ

กองการสิกษา 
(รร.เทศบาล ๒)

รวม ๑๘ โครงการ ๒,๙๓๕,๐๐0 ๒,๐๓๕,๐๐๐ ๒,๐๓๕,๐๐๐ ๒,๐๓๕,๐๐๐ ๒,๐๓๕,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๗ ๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปห.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๖ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.๒ แผนงาน ะ สร้างความเข้มแข็งชองชุมชน

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (ผ,0 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ประซาสัมพันธ์แหล่ง เพ่ือให้ประซาซนและ นักท่องเท่ียวใบและนอก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวน ประซาซนและ กองสวัสดิการ

ท่องเท่ียวในเขต นักท่องเท่ียวได้รู้แหล่ง เขตเทศบาล นักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวได้รู้แหล่ง สังคม
เทศบาล ท่องเท่ียงใบเซตเทศบาล ท่องเท่ียวในเขต

ตำบลโนนสูง เทศบาลตำบลโนนสูง

รวม ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
รวมท้ังสิน ๑๙ โครงการ ๒,๙๘๕,๐๐๐ ๒,๐๘๕,๐๐๐ ๒,๐๘๕,๐๐๐ ๒,๐๘๕,๐๐๐ ๒,๐๘๕,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕'๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๗.๑ แผนงาน ะ การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวข้ีวัด 

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

. ๒๕๖๘ 
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ แกซ้อมแผน{เองกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือน

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
ประสิทธิภาพปฏิบัติ 
หน้าท่ีของพนักงานและ 
พนักงานจ้างงานป้องกับ 
ได้มีความรู้ความเข้าใจ 
ใบการปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามแผนป้องกับภัย 
ฝ่ายพลเรือนร่วมกับ 
หน่วยงานต่าง  ๆใบเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

พนักงาบและพนักงานจ้าง 
งานป้องกันๆ ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดการต่ืนตัว ในการปฏิบัติ 
งาน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของพนักงาน 
พนักงานจ้าง 
หน่วยงาน 
องค์กรต่าง  ๆ
ในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง 
สามารถ 
ปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน

พนักงานและพนักงาน 
จ้างงานป้องกันๆ มี 
ความพร้อมและต่ืนตัว 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามแผนป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนร่วมกับ 
หน่วยงานต่าง  ๆใน 
เขตเทศบาลโนนสูง

สำนักปลัด  ๆ
(งานป้องกันๆ)

สาธิตให้ความรู้ด้าน 
การ{เองกันและ 
ระงับอัคคีภัยใน 
สถานคีกษ'าภาย'ใบ 
เขตเทศบาล

เพ่ือให้ความรู้แก่ 
นักเรียนด้านการ 
ป้องกันและระงับ 
อัคคีภัยใบสถานศึกษา 
ภายในเขตเทศบาล

แกอบรมให้ความรู้ด้านการ 
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ให้แก่นักเรียน ๖ โรงเรียบ 
สถานศึกษาในเขตเทศบาล

เอ๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐ของ 
เด็กนักเรียน 
สามารถป้องกัน 
และระงับ 
อัคคีภัย

นักเรียบมีความรู้ความ  ̂
เข้าใจด้านการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย และ 
สามารถระงัยเหตุท่ีเกิด 
ข้ึนในเบ้ืองด้น

สำนักปลัด  ๆ
(งานป้องกันฯ)

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสงู ๑ ๗ ®



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๗.® แผนงาน ะ การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

๒ ๕ ๖ ๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒ ๕ ๖๘

(บาท)
๒๕๖๙
(บาท)

๒ ๕ ๗ ๐

(บาท)

ตัวข้ีวัด
(เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก
ร้อยละ ๘๐ สมาซิกจิตอาสา สำนักปลัดๆ
ของจิตอาสา พระราขทาบ ๙๐๔ (งานป้องกัน )ๆ
พระราขทาน วปร. มีความรู้ ความ
๙๐๔ วปร. เข้าใจและสามารถ
มีความรู้ ปฏิบัติงานได้ตาม
ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติ
สามารถุ งาบขุด ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานได้ 
ตามแนวทาง 
การปฏิบัติ 
งาบขุดปฏิบัติ 
การจิตอาสา 
ภัยพิบัติ

จิตอาสาภัยพิบัติ

‘ผิกอบรมขุดปฏิบัติ 
การจิตอาสาภัยพิบัติ

เพ๋ึอติกอบรมขุดปฏิบัติ 
การจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจำเทศบาลให้มี 
ความรู้ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
แนว,ทาง/หลักสูตรการ 
ปฏิบัติงานขุดปฏิบัติ 
การจิตอาสาภัยพิบัติ

สมาซิกจิตอาสาพระราซทาบ 
๙๐๔ วปร.

๑ ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕:๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑  ฅ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๗. ยุทธศาสตร์ต้านการรักษาความปลอดภัยใบขีวิตและทรัพย์สิน 
๗.® แผนงาน ะ การรักษาความสงบภายใบ

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะไต้รับ รับผิดซอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(51' แกอบรมและปีกซ้อม เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ เจ้าหน้าท่ีและพนักงานจ้าง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน สำนักปลัดๆ

แผนผจญเพลิงให้แก่ พนักงานจ้าง งาน งาบป้องกันๆ ทุกคน ซองเจ้าหน้าท่ี จ้าง งานป้องกัน  ๆ มี (งานป้องกันฯ)
เจ้าหน้าท่ี และ ป้องกันฯ มีความรู้ มีทักษะความ ความรู้ ความเข้าใจ
พนักงาบจ้าง ความเข้าใจ มีความ ขำนาญในการ ใบการปฏิบัติงานมาก
งาบป้องกันฯ ขำนาญในการผจญเพลิง ระงับอัคคีภัย ย่ิงข้ึน

๕ ป้องกันและลด เพ่ือเปีนการเตรียมการ ประซาซนภายในเขต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ - อุบัติเหตุทางถนนใบ สำนักปลัดฯ
อุบัติเหตุทางถนน ป้องกันอุบัติภัยและ เทศบาลและประขาซบท่ี ซองประขาซบ ช่วงเทศบาลปีใหม่และ (งาบป้องกันฯ)
ในช่วงเทศบาล สาธารณภัยในช่วง เกิดทางผ่านเทศบาลตำบล มีความพีงพอ สงกรานต์ลดลง
ปีใหม่ และ เทศกาลปีใหม่ และ โนนสูง ได้รับความสะดวก ใจในความสะ- - ประซาขนไต้รับ
สงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์ ปลอดภัย ดวก ปลอดภัย บริการท่ีสะดวก

เป็น'โปด้วยความ ในระหว่าง รวดเร็ว
ปลอดภัยเรียบร้อย การเดินทาง - ประขาซบมีความ
และมีประสิทธิภาพ ในช่วงเทศกาล อุ่นใจ ปลอดภัย ใน

ปีใหม่และ ชีวิตและทรัพย์สิน
สงกรานต์ มากย่ิงข้ึน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๗^



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใบชีวิตและทรัพย์สิน 
๗.® แผนงาบ ะ การรักษาความสงบภายใน

เฟ้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะใด้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๖ 'ฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ ๑0๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ สมาซิก อปพร. ได้รับ สำนักปลัดฯ

ป็องกันภัยฝ่าย แก่สมาซิก อปพร. ใน ฟ้องกันฝ่ายพลเรือนแก่ อาสาสมัคร ความรู้ในด้านการ (งานฟ้องกัน )ๆ
พลเรือน (อปพร.) ด้านการฟ้องกันฝ่าย สมาซิก อปพร. และอบรม ฟ้องกันภัย ฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
หรืออบรมทบทวน พลเรือน เพ่ือสร้าง ทบทวน ฝ่ายพลเรือน สามารถ'ช่วยเหลือ

ความสามัคคีในหมู่ (อปพร.) ตนเองและผู้อ่ืน'ได้
คณะ หรืออบรม มีความรู้ ในเบ้ืองต้น เม่ือเกิด
ทบทวน ความชำนาญ เหตุสาธารณภัยข้ึน

๗ อบรมและอีกษา - เพ่ือพัฒนาปรับปรุง พนักงาน เจ้าหน้าท่ี งาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี สำนักปลัดฯ
ดูงานพนักงาบ ประสิทธิภาพการ รักษาความสงบเรียบร้อยๆ ของพนักงาน งาบรักษาความสงบ (งานเทศกิจ)
เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฎิบ้ต ปฎิบ้ตหน้าท่ีของ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิ- มีความรู้ความเข้าใจ
งานรักษาความสงบ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี บัติงานรักษา ในการ’ปฎินัติ-หน้าท่ี
เรียบร้อยและความ งานรักษาความสงบฯ ความสงบ ไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
ม่ันคง - พนักงาน เจ้าหน้าท่ี เรียบร้อยและ

ได้มืความรู้ความเข้าใจ ความม่ันคงมี
ในการปฎินัตหน้าท่ี ความรู้เพ่ิมข้ึน

รวมท้ังสัน ๗ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี ๔. ยุทธศาสต์การพัฒนาเมือง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๘ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
๘.® แผนงาน ะ การสิกษา

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (ผ*เ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ รักษ์ส่ิงแวดล้อม ๑. เพ่ือจัดกิจกรรม จัดต้ังธนาคารขยะสำหรับ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๑. เด็กนักเรียนได้ใข้ กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด อนุรักษ์และพัฒนา โรงเรียบใบสังกัดเทศบาล เด็กนักเรียน เวลาว่างให้เกิด
เทศบาลตำบล การคัดแยกขยะ ตำบลโนนสูง เข้าร่วม ประโยซน์
โนนสูง กิจกรรม ๒. สภาวะส่ิงแวดล้อม

ปราศจากมลพิษ

๒ ธนาคารขยะ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดต้ังธนาคารขยะสำหรับ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 6(10,000 ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๑. เด็กนักเรียนได้ใช้ กองการศึกษา
โรงเรียนโนสังกัด เห็นคุณค่าของขยะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เด็กนักเรียน เวลาว่างให้เกิด
เทศบาลตำบล และการคัดแยกขยะ ตำบลโนนสูง เข้าร่วม ประโยขน์
โนนสูง กิจกรรม ๒. สภาวะส่ิงแวดล้อม

ปราศจากมลพิษ

รวม ๒ โครงการ ๖อ,0๐0 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ ๗ &;



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติและสิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปห.ในเขตจังหวัด ท่ี ๔. ยุทธศาสตํการพัฒนาเมีอง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๘ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
๘.๒ แผนงาน ะ เคหะขุมขน

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ อบรมสร้างจิตสำนึก เพ่ีอส่งเสริมอนุรักษ์ ชุมชน ๑๓ ชุมชน โรงเริยน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประขาขบมีส่วนร่วม กองสาธารณสุข

ใบการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงาบต่าง  ๆใบเขต ชองผู้เข้า ใบการอนุรักษ์ และส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมใบ เทศบาล อบรม การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีและการจัการ ส่ิงแวดล้อมใบพ้ืนท่ี

ชะมูลฝอย และจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ในชุมชนได้อย่างถูกวิธี

๒ อบรมให้ความรู้ ๑.เพ่ีออบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้/สนับสบุน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กิจกรรมอบรม ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข
และพัฒนางาน ใบการดำเนินงาบชอง การดำเนินงาบชองอาสาสมัคร และส่งเสริม เทศบาลได้อยู่อาดัยใน และส่ิงแวดล้อม
อาสาสมัคร อาสาสมัครท้องถ่ิน ท้องถ่ินรักษ์โลก จำนวน ๑ คร้ัง การดำเนิน สภาพแวดล้อมท่ีดีช้ีบ
ท้องถ่ินรักษ์โลก รักษ์โลก งานอาสา

๒.เพ่ีอส่งเสริม/สนับ สมัครท้องถ่ิน
สนุบการดำเนินงาบ รักษ์โลกท้ัง
อาสาสมัครท้องถ่ิน ๑๓ ชุมชน
รักษ์โลก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑?



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0 )

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.0 ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี ๔ . ยุทธศาลต'การพัฒนาเมีอง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๘ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
๘.๒ แผนงาน ะ เคหะชุมชน

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตอุประสงค์ (ผลผลิตชองโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (เ^!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓ ปลูกป่ารักษ์โลกเพ่ือ เพ่ือรณรงค์สร้างจิต ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ๕0 ,0 0 0 ๕0 ,0 0 0 ๕0 ,0 0 0 ๕0 ,0 0 0 ๕0 ,0 0 0 ร้อยละ ๘0 ๑ .  พ้ืนท่ีตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข

ตัวเรา สำนึกให้เด็กเห็บความ ของพ้ืนท่ี มีต้นไม้เพ่ิมข้ึน และส่ิงแวดล้อม
สำคัญของการอนุรักษ์ ตำบลโนนสูง ๒. เด็กไต้รับการปลูก
ธรรมชาติและส่ิงแวด- มีต้บไม้เพ่ิมข้ึน จิตสำนึกใบการ
ล้อม เพ่ืมพ้ืนท่ีสีเขียว อนุรักษ์ธรรมชาติและ
ลดภาวะโลกร้อน ส่ิงแวดล้อม

(5? จ้างเหมาเก็บขน ๑ . เพ่ือกำจัดขยะตกค้า' กำจัดขยะตกค้างสะสม ๒,0 0 0 ,0 0 0 - - - - ขยะตกค้าง -ไม่มีขยะตกค้างสะสม กองสาธารณสุข
ขยะตกค้างสะสม สะสมบริเวณสถานท่ี ประมาณ ๓,0 0 0  ต้น สะสมบริเวณ บริเวณสถานท่ีกำจัด และส่ิงแวดล้อม
ณ สถานท่ีกำจัด กำจัดขยะมูลฝอยของ บริเวณสถานท่ีกำจัดขยะ สถานท่ีกำจัด ขยะ
ขยะมูลฝอยไปกำจัด เทศบาล มูลฝอยของเทศบาลๆ ขยะมูลฝอย -สถานท่ีกำจัดขยะ
อย่างถูกต้องตาม ๒.เพ่ือให้สถานท่ีกำจัด ของเทศบาลๆ สามารถใช้ประโยชน์
หลักวิชาการ ขยะมูลฝอยของ จำนวน ต่อไปได้

เทศบาลๆ สามารถใช้ 
พ้ืนท่ีทำประโยชน์ต่อ 
ไปได้

๓,0๐0 ตัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง © ๘ (



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕'๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี ๔. ยุทธศาลต'การพัฒนาเมือง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๘ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมขาติ
1

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๕ ชุมขนและโรงเรียน เพ่ือให้ประขาขนมี ชุมขน ๑๓ ชุมขน และ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประซาซนมีความรู้ใน กองสาธารณสุข

ปลอดขยะ ความรู้ในการจัดการ โรงเรียบ ๖ โรง ของประชาขบ การจัดการขยะมูลฝอย และส่ิงแวดล้อม
ขยะมูลฝอยแบบครบ เข้าร่วม แบบครบวงจรและมี
วงจรและสร้าง โครงการ เครือข่ายในโรงเรียน
เครือข่ายในโรงเรีย๐ และชุมขน
และชุมซบ

๖ ส่งเสรีมการคัดแยก เพ่ือให้ประขาซนมี จัดอบรมให้ความรู้ และ ๑(10,000 ๑๕๐,๐๐๐ ๑(2^0,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑(10,000 ร้อยละ ๘๐ ประซาขนมีความรู้ใน กองสาธารณสุข
ขยะมูลฝอย ความรู้และคัดแยก ส่งเสรีมกิจกรรม คัดแยกขยะ ของประชาซบ การคัดแยกขยะมูล- และส่ิงแวดล้อม

ขยะมูลฝอยเบ้ืองต้น แก่ประขาขนท่ัวไปและผู้ท่ี เข้าร่วม ฝอยเบ้ืองต้น เข่น ขยะ
เข่น ขยะอับตราย สนใจ จำบวบ ๑ คร้ัง โครงการ อันตราย ขยะสารเคมี
ขยะรีไซเคิล ขยะ 
อินทรีย์และขยะท่ัวไป

เป็นต้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ (



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี ๔. ยุทธศาสต์การพัฒนาเมือง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๘ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมขาติ 
๘.๒ แผนงาน ะ เคหะชุมซบ

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตซองโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดซอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ ชุมชนและโรงเรียน เพ่ือให้ประซาซนมี ชุมซน ๑๓ ชุมซน และ ๑๐0,๐0๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประซาชนมีความรู้ใน กองสาธารณสุข

ปลอดขยะ ความรู้ในการจัดการ โรงเรียน ๖  โรง ของประซาซน การจัดการขยะมูล- และส่ิงแวดล้อม
ขยะมูลฝอยแบบครบ เข้าร่วม ฝอยแบบครบวงจร
วงจรและสร้าง โครงการ และมีเครือข่ายใน
เครือข่ายในโรงเรียน โรงเรียนและชุมซบ
และชุมซน

๘ คัดแยกขยะรีไซเคิล ๑ .  เพ่ือสร้างวินัยใน บุคลากรและนักเรียนในเขต ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ ๑. นักเรียนและ กองสาธารณสุข
การท้ิงขยะให้กับ เทศบาลตำบลโนนสูง คัดแยกขยะ บุคลากร เกิดแนวคิด และส่ิงแวดล้อม
บุคลากรและนักเรียน รีไซเคิล ท่ีดีต่อการจัดการขยะ
๒. เพ่ือสร้างจิตสำนึก จำนวน มูลฝอยและเข้าใจ
ในการจัดการขยะ ๑ คร้ัง/ปี คุณค่าของส่ิงต่าง ๆ
และการรักษาส่ิงแวด- ร้อยละ ๘๐ สามารถนำไปใช้
ล้อมให้กับบุคลากร ประโยชน์ได้หรือ
และนักเรียน สามารถเปล่ียน 

เป็นเงินได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕:๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๘๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๙๖๖ - ๒๕'๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี ๔. ยุทธศาสต์การพัฒนาเมือง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๘ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
๘.๒ แผนงาบ ะ เคหะขุมขบ

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

(บาท)
๒๕'๖๗ 
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(X?!) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก

๓. เพ่ือให้นักเรียนเกิด 
ความตระหนักถึงผล 
เสียท่ีจะก่อให้เกิด 
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม 
และสุขอนามัย 
ของมนุษย์ หากมี 
การจัดการขยะ 
อย่างไม่เหมาะสม

๒. การมีส่วนร่วมใน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เก่ียวกับการจัดกิจกรรม 
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จากภูมิปีญญาของ 
บุคลากรและองค์กร 
ใบท้องถ่ิน

๙ ประซาสัมพันธ์ด้าน 
สาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารด้าน 
สาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดล้อมให้ 
ประขาขนได้รับทราบ

ขุมซน ๑๓ ขุมขน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เ/ร
ข
ไ
ด ้

ร

อยละ ๘๐ 
องประขาขน 
ด้รับข้อมูล 
านสาธารณ- 
ขของทาง 
าซการ

การปฏิบัติราขการ 
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง ๑ (



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติและสิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี ๔. ยุทธศาสตํการพัฒนาเมือง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๘ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมขาติ 
๘.๒ แผนงาน ะ เคหะขุมขน

เป็าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาบ
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖ ๒๔๖๗ ๒๔๖๘ ๒๔๖๙ ๒๔๗๐ 0®\) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๐ จ้างเหมาบริการ ๑. เพ่ือให้การเก็บขน - จ้างเหมาบริการพนักงาน ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ขยะมูลฝอย ลดบีญหาขยะมูลฝอย กองสาธารณสุข

พนักงาบประจำรถ ขยะมูลฝอยมีความ ประจำรถขยะมูลฝอยใน ในเขตเทศบาล ตกค้างสะสมใบขุมชน และส่ิงแวดล้อม
เก็บขยะมูลฝอย เรียบร้อย รวดเร็วและ ท้องถ่ิน เพ่ือปฏินัติงานเก็บ ได้รับการเก็บ

ประสิทธิภาพ ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ขนไปกำจัดได้
๒. เพ่ือลดบีญหาขยะ ตามอาคารบ้านเรือน อย่างน้อย
ตกค้างในขุมชน สถานท่ีราชการต่าง  ๆ ถนน รอยละ ๙๐

สายหลัก สายรอง ในเขต ต่อวัน
เทศบาล ท้ัง ๑๓ ขุมขบ

๑๑ จ้างเหมาบริการ เพ่ือจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานดูแลทำความ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑00'96 สถาน สถานท่ีผิงกลบขยะ กองสาธารณสุข
ดูแลทำความสะอาด ดูแลทำความสะอาด สะอาดสถานท่ีผิงกลบขยะ ท่ีผิงกลบขยะ ได้รับการดูแลทำความ และส่ิงแวดล้อม
สถานท่ีผิงกลบ1ขยะ สถานท่ีผิงกลบขยะ มูลฝอย จำนวน ๑ คน สะอาดเป็น สะอาด
มูลฝอย มูลฝอยเทศบาล ระเบียบ

ตำบลโนนสูง เรียบร้อย

๑ 6 :แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง ฮปท.ในเขตจังหวัด ท่ี ๔. ยุหธศาสต์การพัฒนาเมือง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๘ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕'๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

๘.๒ แผนงาน ะ เคหะชุมชน1
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'รัด หน่วยงาน

ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (*ค) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒ โนนสูงเมืองสะอาด ๑. เพ่ือทำความสะอาด จ้างเหมาบริการทำความ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ถนนในเขต ถนนใบเขตเทศบาล กองสาธารณสุ,
ชุมชนน่าอยู่ เก็บกวาดฃยะมูลฝอย สะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย เทศบาลมี มีความสะอาดเป็น และส่ิงแวดล้อ}

และส่ิงปฏิกูลตามถนน และส่ิงปฏิกูล ตามถนนสาย ความสะอาด ระเบียบเรียบร้อย
ตรอบ ซอย ต่าง ๆ หลักและสายรองในเขต เรียบร้อย
๒. เพ่ือให้บ้านเมืองมี เทศบาล ท้ัง ๑๓ ชุมขน ร้อยละ ๘๐
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

๑๓ จ้างเหมาบริการ เพ่ือจ้างเหมาบริการคน จ้างเหมาคนงานรักษา ๑0๐,0๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ '% บ่อ บ่อบำบัดน้ําเสีย ได้รับ กองสาธารณสุ
ดูแลบ่อบำบัดบ้ําเสีย งาบรักษาความสะอาด ความสะอาด บำรุงสวน บำบัดน้ําเสีย การดูแลทำความ- และส่ิงแวดล้อ

บำรุงสวน ต้นไม้ บันทึก ต้นไม้ บันทึกข้อมูลบ้ําเสีย สะอาดเป็น สะอาด
ข้อมูลน้ําเสีย จำนวน ๑ คน ระเบียบ

เรียบร้อย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติและสิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ฮปท.ในเขตจังหวัด ท่ี ๔. ยุทธศาสตํการพัฒนาเมือง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๘ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมขาติ 
๘.๒ แผนงาน ะ เคหะขุมขน

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (10*1) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(5)(5̂ เฝ็าระวังและตรวจ ๑. เพ่ือเฝ็าระวังและติด - จ้างเหมาทดสอบคุณภาพ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -ร้อยละ ๙๕ -เก็บข้อมูลและ กองสาธารณสุข

สอบคุณภาพน้ํา ตามตรวจสอบคุณภาพ น้ําลำเขียงไกรและน้ํา คุณภาพน้ําลำ วิเคราะห์คุณภาพน้ํา และส่ิงแวดล้อม
เขียงไกรและ น้ําลำเขียงไกรและน้ํา บ่อบำบัดน้ําเสีย เขียงไกรและ เพ่ือไข้เป็นฐานข้อมูล
น้ําบ่อบำบัดน้ําเสีย บ่อบำบัดบ้ําเสีย น้ําบ่อบำบัด ในการเฝ็าระวัง

๒. เพ่ือจ้างเหมา น้ําเสีย คุณภาพบ้ํา เพ่ือให้
ทดสอบคุณภาพน้ํา ผ่านเกณฑ์ ประซาซนสามารถนำ
ลำเขียงไกรและ มาตรฐาน ไปใซ้ประโยชน์ในการ
น้ําบ่อบำบัดน้ําเสียให้ คุณภาพ เกษตรได้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๑๕ ส่งเสริมการจัดการ เพ่ือให้บ่ระซาชนมี อบรมประซาซนในเซตตำบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ประขาซนมีความรู้ กองสาธารณสุข
น้ําเสียอย่างง่าย ความรู้ในการแก้ไข โนนสูงประมาณ ๑๐๐ คน ซองประขาซน ใบการแก้ไขปิญหา และส่ิงแวดล้อม
ในครัวเรือน ปีญหาน้ําเสียใบ ผู้เข้าร่วม น้ําเสียในครัวเรือน

ครัวเรือนเบ้ืองต้น เบ้ืองต้น

รวม ๑๕ โครงการ ๗,๗๐๐,0๐0 ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0 ) เทศบาลตำบลโนนสูง (9)0̂ 03



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี ๔. ยุหธศาลต์การพัฒนาเมือง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๘ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
๘.๓ แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของขุมขน

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ี'วัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (เ^!) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ปลูกป่าและหญ้าแฝก - เพ่ือป้องกันบริเวณ ประซาซนในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ - สามารถป้องกัน กองสวัสดิการ

เฉลิมพระเกียรติ ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิด ท้ัง ๑๓ ขุมซน ซองประซาซน การพังทลายของ สังคม
การเคล่ือนตัวของดิน ในขุมซนร่วม หน้าดิน
- เพ่ือส่งเสริมให้ กันอนุรักษ์ - ประขาขนมีส่วน
ประซาขนมีส่วนร่วม ทรัพยากร ร่วมในการอนุรักษ์
ในการปลูกหญ้าแฝก ทรัพยากรธรรมซาติ
เพ่ืออนุรักษ์ทรัยพยากร
ธรรมชาติ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

รวม ๑ โครงการ ๕ ๐ ,0๐ 0 ๕ ๐,๐๐๐ ๕ ๐,๐๐๐ ๕ ๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิน 6)̂ 0 โครงการ ๗ ,๘ ๑๐,00๐ ๕,๘๑๐,๐๐๐ ๕ ,๘ ๑๐,๐๐๐ ๕ ,๘ ๑๐,๐๐๐ ๕,๘๑๐,๐๐๐

๑๘6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๙๖๖-๒๕■ ๗๐)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตริการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุหธศาสต์การพัฒนาเมือง

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๙ ะ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๙.๑ แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค้ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๙๖๖ ๒๙๖๗ ๒๙๖๘ ๒๙๖๙ ๒๙๗๐ ( ๓ ) ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ดำเนินการปรับปรุง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการปรับปรุง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการดำเนิน มีการดำเนินการจัดทำ กองข่าง

และจัดทำผังเมือง การดำเนินโครงการ และจัดทำผังเมืองรวม โครงการ ผังเมืองรวมท่ีดีภายใน
รวม ปรับปรุงและจัดทำ ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ปรับปรุงและ เขตเทศบาลตำบล

ผังเมืองรวมข้ันตอน ในการติดตามสถานการณ์ จัดทำผังเมือง โนนสูง
การดำเนินงานต่าง ๆ รายปีเกี่ยวกับการประเมิน รวมภายใน
ในการติดตามสถาน- ผลผังเมืองรวม หรือการ เขตเทศบาล
การณ์รายปเีก่ียวกับ ดำเนินงานอ่ืน  ๆ ทีเ่ก่ียวช้อง ตำบลโนนสูง
การประเมินผลผังเมือง กับผังเมืองรวม
รวมหรือการดำเนิน ผลผังเมืองรวม หรือการ
งานอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวช้อง
กับผังเมืองรวม

รวมท้ังสัน ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง (0



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕'๗๐)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของฅค์กรปกครุลงส่วนท้องถิ่นหีใช้สำหรับการประลานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๒/ ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท.ในเขตจังหวัดที ๔ ยุทธศาสตํการพัฒนาเมือง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชองเทศบาลตำบลโนนสูง ที' ๘ ะ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
๘.๑ แผนงาน ะ การเกษตร

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตชองโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(*?|) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ 
หลัก

๑ ขุดลอกปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลำนํ้าลำเชียงไกร ในพ้ืนท่ี ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ น้ําไม่ท่วมชัง ลำบํ้าลำเชียงไกร กองช่าง
สภาพลำน้ํา 
ลำเชียงไกร

การไหล และเพ่ิม 
ความจุชองลำน้ํา

ตำบลโนนสูง ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ในเขตเทศบาล ในพ้ืนท่ีตำบลโนนสูง 
มีประสิทธิภาพการ 
ไหลและเพ่ิมความจุ 
ของลำน้ํา

กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรป้า

๒ ระบบป้องกันน้ําท่วม เพ่ือป้องกันป้ญหา ผนังกั้นน้ําลำนํ้าลำเชียงไกร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ น้ํา'ไม่,ท่วม'ชัง ป้องกันปิญหา กองช่าง
พ้ืนท่ีชุมชนจังหวัด 
นครราชสีมา พ้ืนท่ี 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

น้ําท่วมในเขตชุมชน 
ซ่ึงเป็นเฃตเศรษฐกิจ 
สำคัญชองตำบล 
โนนสูง

ในพ้ืนที่ตำบลโนนสูง 
(แบบแปลนเป็นไปตามแบบ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กำหนด)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ใบเขตเทศบาล ป้าท่วมในเขตชุมซน 
ตำบลโนนสูง

กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง

รวมท้ังสิน ๒ โครงการ ๒๓๕ ล. ๒๓๕ ล. ๒๓๕ ล. ๒๓๕ ล. ๒๓๕ ล.

๑ ๘ *แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕:๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



V  4  Vบญซครุภณฑ แบบ ผ.๐๓
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลโนนสูง

ท่ี แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เก ้าอ ี้ ๙  ท่ีน่ัง จำนวน ๒ ขุด
- เป็นแบบพนักพิงและที่น่ัง ๔ ที่น่ังผลิตจากพลาสติกหริอดีกว่า
- ขาและพนักพิงข้ึนโครงเหล็กหรือดีกว่า
- รองขาด้วยพลาสติกหรือดีกว่า 
(คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)

(5)(5̂ ,0 0 0 กองคลัง

๒ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน พัดลมโคจร ขนาด ๑๘ น้ิว บริการผู้ชำระภาษี ๑ ตัว
- ใบพัดขนาด ๑๘ น้ิว
- ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ 
(คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)

๑,๗๐๐ กองคลัง

๓ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ โฆษณาและ 
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านพิกเซล 
จำนวน ๑ เคร่ือง
- เป็นกล้องคอมแพค ((10๓เวลอเ5เ1:ล1 0ล๓6โล)
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ 
(1๓ลฐ6 รอก5๐โ)
- มีระบบแฟลซในตัว
- สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูล 
เต็ม หรือเมื่อต้องการเปล่ียน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
(คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)

๒๐,๐๐๐ กองคลัง 
(งานแผนที่ภาษ ี

และทะเบียน 
ทรัพย์สิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๑ ๙ ๐



ท่ี แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาบ 
รับผิดชอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖  ̂
(บาท

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ สำรวจ ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล จำนวน ๑ เคร่ือง
- หน้าจอแสดงผล 1X0 บนหน้าจอ
- สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
- วัดระยะทางเป็นระบบ เฬ6{โ1๙  แากเว6ท่ลเ เซ่น เมตร,
เซนติเมตร, ฟุต และ น้ิว
- มีปมกด เ^ รถโ ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์
- โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพสาสติกแข็ง ขอบวงทุ้มด้วยยาง
- มีเข็มข้ีจุดเรื่มการวัดระยะ
- มีสัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานข้ึนเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ตํ่า 
(คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)

๑๒,๘๐๐ กองคลัง 
(งาบแผนที่ภาษ ี

และทะเบียน 
ทรัพย์สิน)

๕ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและ 
เผยแพร่

จอภาพแบบIXอ ?บแ (ะ๐๒ โ โ3๑๐  (วน๒!0๐โ พร้อมส่วน 
ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ ขุด
- ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑.๙๒ X ๒.๘๘ ๓
- การซ่อมบำรุงด้านหลัง
- ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า ๙๖๐x๙๖๐x๘๕ ๓๓
- พิกเซลต่อตู้ ไม่น้อยกว่า ๑ ๖ ๐ x๑ ๖ ๐  พิกเซล
- ขนาดโมดุล ไม่น้อยกว่า ๑๙๒x๑๙๒ ๓๓
- พิกเซลต่อโมดุล ไม่น้อยกว่า ๓๒x๓๒ พิกเซล
- หน้าจอขนาดใหญ่ที่ให้ความคมขัดภาพตั้งแต่ระยะ ๑๐  เมตร
- เฉดสี I1นแ (ะ๐๒ โ ความละเอียดสิสูงสุด ๑๖.๗ ล้านสี
- สามารถใข้งานได้ ๒๔ ช่ัวโมง
- ปรับลดแสงอัตโนมัติ ให้ความคมขัด ทั้งเวลา กลางวัน-กลางคืน

๕๐๐,๐๐๐ กองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ 

(งานประซาสัมพันธ์)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕:๖๖ - ๒๕:๗๐) เทศบาลตำ,ขลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๑ ๙ ๑



ท่ี แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

- มุมมองภาพที่กว้างข้ึนเป็นพิเศษ ๑ ๖ ๐ / ๑๒๐ องศา
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ (ะ๐ ๓ เวน!:6โ พร้อม (ะลโป ร6กป6โ (ตัว 
ส่งข้อมูล) และ (ะลโป ^6๐6เห6โ (ตัวรับข้อมูล)
- อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟ
- สายไฟ,สายแลนด์,สายเพาเวอร์
- งานติดตั้งเซ็ตระบบโครงสร้างเสาสูงแข็งแรงสามารถรองรับ 
น้ําหนักได้ ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๔ เมตร พร้อมฐานยึดเสา 
แข็งแรง
(คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)

๖ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ 
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน 
- ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลัง 
เครื่องยนด์สูงสุดไม่ต่ํากว่า ๑ ๑ ๐  กิโล'วัตต์ ขับเคล่ือน ๒ ล้อ 
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน 
ธันวาคม ๒๔๖๓ หน้า ๑๔ ข้อ ๘.๒.๑)

๔๗๔,๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งานป้องกันๆ)

๗ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ 
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา จำนวน ๑ คัน 
- ขนาด ๖  ตับ ๖  ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๖ ,๐๐๐  ชีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม1ตํ่ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน 
ธันวาคม ๒๔๖๓ ๑ ๖  ขอ ๘.๒.๗)

๒,๖๓๓,๐๐๐ สำนักปลัด  ๆ
(งานป้องกันๆ)

๘ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ 
ขนส่ง

เรือพลาสติก จำนวน ๔ ลำ
- ซนิดแข็ง ๒ ข้ึน ภายในอัดโฟม พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 
ประกอบอุปกรณ์หางยาว มีกำลังไม่น้อยกว่า ๖.๔ แรงม้า 
(คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)

๑๖๐ ,๐ ๐ ๐ สำนักปลัด ฯ 
(งานป้องกันๆ)

แผนพัฒนาท้องถิบ (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๑ ๙ ๒



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก๒๔๖๖

(บาท)
๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖
( บ า ท '

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗0
(บาท)

๙ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ 
ขบส่ง

เรืออลูมิเนียมท้องแบน จำนวน ๑  ลำ 
- ขนาดยาวไมน่้อยกว่า ๔.๐ เมตร กว้าง ๑ .๔  เมตร ลึก ๐.๔  เมต 
พร้อมเทรเลอร์ ลากเรือ พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
(ค ุณ ล ักษณ ะและราคาตามท้องตลาด)

5
๔๐๐,๐๐๐ สำนักปลัด  ๆ

(งานป้องกันฯ)

๑๐ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ การเกษตร เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ขนีดสะพายหลัง จำนวน ๒ เคร่ือง 
- ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕ แรงม้า ความเร็วลมไม่ต่ํา 
กว่า ๙๐ เมตร/วินาที ความจุลังน้ํายาไม่ตํ่ากว่า ๑๓ ลิตร 
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน 
ธันวาคม ๒๔๖๓ หน้า ๔ ข้อ ๒.๓.๒)

๔๐,๐๐๐ สำนักปลัด  ๆ
(งานป้องกันฯ)

๑๑ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ การเกษตร เคร่ืองสูบน้ํา แบบท่อสูบน้ําพญานาค ขนาดท่อ ๘ น้ิว 
จำนวน ๑ เคร่ือง
- เป็นท่อสูบนํ้าแบบท่อพญานาค ขนาด ๘ น้ิว ฃนีดเพลาใน หัว'10
- ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อน 
ด้วยน้ํา
- มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑ ๑  แรงม้า ท่ี ๒,๔๐๐ รอบ/นาที
- ซนีดระบบการเผาไหม้ แบบไดเรีคอินเจคขัน
- ขนาดท่อสูบนํ้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ น้ิว ความยาว 
ไม่น้อยกว่า ๖  เมตร
- ตัวท่อสูบนํ้าทำด้วยสแตนเลสแท้ เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพล 
ไม่น้อยกว่า ๑  น้ิว
- ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคล่ือนด้วยระบบ 
บู่เลย์ และสายพาน

า

๙๖,๘๐๐ สำนักปลัด ฯ 
(งาบป้องกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๔เอ๖ - ๒๕:๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๑ ๙ ๓



ท่ี แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก๒๔๖๖

(บาท)
๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

- อุปกรณ์ประกอบ
๑. แทนเหล็กเพ่ือติดตั้งเครื่องสูบน้ํา มีล้อ สำหรับเคลื่อนย้าย ๒ ล้อ 
สำหรับเคลื่อนย้าย ๒ ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า ๑๔ น้ิว 
๒. สายส่งน้ําซนิดผ้าใบ ขนาด ๘ น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐  เมตร) 
(คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
ประจำเดือนธันวาคม ๒๔๖๓ หน้า ๖  ข้อ ๒.๖.๒)

๑๒ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ การเกษตร เครื่องสูบน้ํา แบบท่อสูบนํ้าพญานาค ขนาดท่อ ๔ น้ิว 
จำนวน ๒ เคร่ือง
- เป็นท่อพญานาคขนาดไม่น้อยกว่า ๔ น้ิว
- ใข้เคร่ืองยนต์เบนซิน มีกำลังไม่น้อยกว่า ๖.๔ แรงม้า
- ขนาดท่อสูบน้ํามีเส้นผ่าศูนย์กลาง'ไม่'น้อยกว่า ๔ น้ิว
- ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 
(คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)

๖๐,๐๐๐ สำนักปลัด ฯ 
(งานป้องกันฯ)

๑๓ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ . ๑ แรงม้า จำนวน ๒ เคร่ือง 
- ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓ . ๑ แรงม้า ความยาวบาร์ 
ไม่น้อยกว่า ๑๘ น้ิว 
(คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)

๔๐,๐๐๐ สำนักปลัด ฯ 
(งานป้องกันๆ)

๑(^ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เคร่ือง 
- ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า ความยาวบาร์ 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ น้ิว 
(คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)

๓๐,๐๐0 สำนักปลัด ฯ 
(งานป้องกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๑๙๔



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖
(บาท

ะ: ๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑๕ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ Vแโ1เ \-เฬ ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ 
จำนวน ๒ เคร่ือง
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ หน้า ๑๔ ข้อ ๗.๑ . ๑)

๒๔,๐๐๐ สำนักปลัด ฯ 
(งานป้องกันฯ)

๑ ๖ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ อ่ืน ติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟกระพริบโซส่าเชลล์ 
(ร๐1ลโ (ะ6แ) จำนวน ๓๐ ชุด 
(คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)

๓๖๐,๐๐๐ สำนักปลัด ฯ 
(งานเทศกิจ)

๑๗ การรักษาความ 
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์

ซ่อมใหญ่รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม.๑๖๒๙ 
(คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)

๑๐๐,๐๐๐ สำนักปลัด  ๆ
(งานเทศกิจ)

๑๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาบ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อ 
นาที จำนวน ๑ เคร่ือง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๑๐ .๑  )

๑๘ ๐,00๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๑๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหริ 
แบบแขวนขนาด ๒๖,๐๐๐ บีท่ียู สำหรับห้องอนุบาลศึกษาปีที่ 
๑-๓ ห้องซาวต์แล็ป และท้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐  เคร่ือง 
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๑๐.๖.๑)

ว ๓๖๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๒๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน ท้องวิทยาศาสตร์/ห้องภาษาอังกฤษ/ห้อง 
อนุบาล ๑-๓ เพื่อใช้เก็บเอกสารของทางโรงเรียน จำนวน ๕ ตู้ 
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๑๐.๑๔.๑)

๒๙,๕๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๒๑ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้ล็อคเกอร์ ๑๘ ซ่องพร้อมกุญแจ จำนวน ๑ ตู้ สำหรับใส่เอกสา' 
สำคัญห้องธุรการ (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๑๐.๑๕)

๘,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๑ ๙ ๕



ท ี ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

1©1อ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ดู้ล็อคเกอร์ ๙ ซ่อง คละสีจำนวน ๑๘ หลัง สำหรับใส่เอกสาร 
สำคัญห้องธุรการ (ราคาตามท้องตลาด)

๑๒๒,๒๒๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๒๓ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก.๘๐ X ล.๔๐ X ส.๑๔๐ ซม. กระจก ๒ 
บานเปีด ล้ินชักล่าง ๒ ล้ินชัก จำนวน ๒ ตู้ (ราคาตามท้องตลาด)

๖,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๒๔ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์ ขนาดของตูไ้ม่น้อยกว่า 
๖๐  ชม. ยาว ๑๐ ๐  ซม. สูง ๒๐๐ ซม. บานประตูกระจกมีขนาด 

ไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๒๐ ซม. กรอบบานไม่มีขนาด ๒๒x๖๐ มม. ตัว 
เกร็ดไม้มีขนาด ๙x๔๔ มม. และกระจกหนาอย่างน้อย ๖  มม. ติด 
บานพับโลหะ ติดมือจับและติดกุญแจล็อกอย่างดี ประตูบานทึบ 
เป็นปาติเกิลเคลือบเมลามีน ติดบานพับโลหะ จำนวน ๒ หลัง 
(ราคาตามท้องตลาด)

๓๓,๐0๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๒๔ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เตียงเหล็กขนาด ๓.๔ ฟุต พร้อมเตียงนอน ขุดเครื่องนอน (ผ้า 
ห่ม+หมอน+ผ้าปูที่นอน) และฉากกั้นห้องพยาบาล ขนาด ๓ ตอน 
ยาว ๑๔๐ ซม. จำนวน ๓ ขุด (ราคาตามท้องตลาด)

๒๗,๖๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๒๖ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาบ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับครู จำนวน ๑๔ ขุด (ราคาตาม 
ท้องตลาด)

0̂ 6),6®(8̂ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๒๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ขุดโต๊ะอ่านหนังลือ โต๊ะ ขนาด ^๐x0๙๐x1-1๗๔ เก ้าอ ี้ ขนาด 
^๐x0๔๐x1-1๘๔ (๑ ขุด มีโต๊ะ ๑ ตัว,เก้าอี้ ๔ ตัว) จำนวน ๔ ขุด 
(ราคาตามท้องตลาด)

๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๒๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ข้ันวางกระเป๋าและเครื่องนอน ๑๐  ซ่อง สำหรับห้องอนุบาล ๑-๓ 
มีข้ันวาง จำนวน ๑๒ หลัง (ราคาตามท้องตลาด)

๔๖,๘๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๒๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาบ ข้ันวางรองเท้า สำหรับนักเรียน จำนวน ๑๔ ขุด (ราคาตาม 
ท้องตลาด)

๒๒,๔๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

แผนพัฒนาท้องถน (พ.ศ. ๒(ะ๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๑ ๙ ๖



ท ี ่ แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาส หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๓๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน พัดลมโคจรติดผนังขนาด ๑๘ น้ิว จำนวน ๘๒ ตัว (ราคาตาม 
ท้องตลาด)

๑๕๔,๙๘๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๓๑ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ประตูกระจกบานเล่ือนอลูมิเนียมเคลือบขาว ๑ บาน ติดต้ังห้อง 
อนุบาล ๑-๓ ห้องละ ๒ 'ชุด รวมจำนวน ๖ ชุด (ราคาตาม 
ท้องตลาด)

๖๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๓๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ประตูกระจกบานเล่ือนอลูมิเนียมเคลือบขาว ๑ บาน ติดต้ังห้อง 
วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)

๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๓๓ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง สำหรับท้องวิทยาศาสตร์/ท้อง 
ธุรการ/ท้องวิชาการ/ท้องทรู/ท้องสมุด/ท้องนาฏศิลป้/ห้อง 
พยาบาล จำนวน ๗ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)

5)(ง่ึ0 ,000 กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๓๔ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาบ เคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำบวบ ๑ เคร่ือง 
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๓ ลำดับท่ี ๑๐.๔.๒)

๑๙,๙๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๓๕ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว ๓๐ 
แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เคร่ือง (คุณลักษณะตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๒ ลำดับท่ี 
๑๐.๑.๒)

๒๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๓๖ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาบ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ 
แบบแขวน (ระบบ แาV©ห:©เ') ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับติดต้ัง 
ห้องเรียนอนุบาล ท้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม จำนวน 
๑๐ เคร่ือง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๔ ลำดับท่ี ๑๐.๖.๒)

๔๒๕,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๓๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี สำหรับครู จำนวน ๑๐ ชุด (ราคาตาม 
ท้องตลาด)

๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศ'นาลตำบลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๑ ๙ ๗



ท่ี แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก๒ ๕ ๖ ๖

(บาท)
๒ ๕ ๖ ๗

(บาท)
๒ ๕ ๖ ๘

(บาท)
๒ ๕ ๖ ๙

(บาท)
๒ ๕ ๗ ๐

(บาท)
๓๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน โต๊ะรับประทานอาหาร ซนิดมีท่ีน่ังติดกับโต๊ะ จำนวน ๒๐ ชุด 

(ราคาตามท้องตลาด)
®( ง อ , 0 0 0 กองการศึกษา 

(รร.ท.๒)
๓๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เก้าอ้ีพลาสติก ชนิดแบบมีพนักพิง จำนวน ๑๐ ๐  ตัว (ราคาตาม 

ท้องตลาด)
๔๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

(รร.ท.๒)
๔๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ 

แบบแขวน (ระบบ เกห6โ!:6โ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับติดต้ัง 
ท้องเรียนอนุบาล ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และท้องประชุม จำนวน 
๖ เคร่ือง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๑๐.๖.๒)

๒๕๕,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๓)

(ริ!(ริ) การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อ 
นาที จำนวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๒ ข้อ ๑๐.๑ .๑  )

๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๓)

๔๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง ห้องอนุบาลศึกษาปีที่ ๑-๓ ท้อง 
ซาวด์แล็ปและห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ชุด (ราคาตาม 
ท้องตลาด)

๕๕,๘๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๔๓ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียน จำนวน ๑ ๐ ๐  ชุด (ราคาตาม 
ท้องตลาด)

๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

(ริ!(ริ! การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด 
(ราคาตามท้องตลาด)

๑ 0 0 ,0 0 0 กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

(ริ!(3! การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง แบบมีล้อเคลื่อนท่ีได้พร้อมอุปกรณ์ครบ จำนวน 
๒ เคร่ือง (ราคาตามท้องตลาด)

๑๐ ,๐๐๐ กองการศึกษา 
(ศพด.ท.๓)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ©6̂ 6©



ท่ี แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป็าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาล หน่วยงาบ 
รับผิดขอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๔๖ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โฆษณาและ 
เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ X (วิ/\ ขนาด ๓,๕๐๐ /Xผรเ 
1 น ก ก 6 ก5 ประจำท้องโสตทัศนศึกษา/ท้องวิทยาศาสตร์/ท้อง 
ภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ เคร่ือง (คุณลักษณะตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๐  ลำดับท่ี 
๕.๓ )

๘๔,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๙๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โฆษณาและ 
เผยแพร่

จอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ ๑๕๐ น้ิว โดยมีความกว้าง (ความสูง) 
และความยาวของจอ ๗๔x๑๓๒ น้ิว หรือ ๑๘๘x๓๓๕ เซนติเมตร 
เน้ือจอรับภาพ (โลเวก่{ะ) แบบ เฬ8แ ผ เา11:6 ประจำห้องโสตทัศน 

ศึกษา/ห้องวิทยาศาสตร์/ท้องภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ จอภาพ 
(ราคาตามท้องตลาด)

๗๒,๕๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๔๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โฆษณาและ 
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (แ^อ IV) แบบ 5๓811 ฑ/ ขนาด ๕๕ น้ิว 
ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ ฟิกเซล สำหรับ 
ห้องเรียน จำนวน ๖ เคร่ือง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ ๑  ลำดับที่ ๕.๕.๓ )

(5)(ร)(2น้ิ,(3̂ 00 กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๔๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โฆษณาและ 
เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดืยโปรเจคเตอร์ ระดับ X (วิ/\ ขนาด ๔,๐๐๐ /\ผ51 
แน๓ 6ก ร  จำนวน ๑ เคร่ือง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๐  ลำดับที่ ๕.๓ )

๓๓,๖๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๕๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โฆษณาและ 
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านฟิกเซล 
จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

(9)2น้ิ,&โเ0 0 กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๕๑ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร ์
หรือการแพทย์

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๓ เคร่ือง 
สำหรับชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนระดับชั่นอนุบาล 
ศึกษาปีที่ ๓ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  (คุณลักษณะตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๗ 
ลำดับที่ ๓.๑๒ )

๖๐ ,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.®)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๑ ๙ ๙



ท่ี แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๕๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา จำนวน ๒ กล้อง (คุณลักษณะตาม 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า 
๒๘ ลำดับท ๑๒.๑.๒)

๖๑,๔๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๓)

๕๓ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เคร่ืองทำน้ําเย็นแบบต่อท่อขนาด ๕ ก๊อก จำนวน ๓ เคร่ือง (ราคา 
ตามท้องตลาด)

๖๙,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๕๔ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ งาบบ้านงานครัว เคร่ืองทำน้ําร้อบ-น้ําเย็บแบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก ลำหรับรับรอง 
แขกและใหบ้ริการแก่คณะครูใบโรงเรียน จำนวน ๑ เคร่ือง 
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๒ ลำดับท่ี ๖.๔)

๒๕,๑๐๐

๕๕ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เคร่ืองดัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๒ เคร่ือง (คุณลักษณะตาม 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า 
๑๒ ลำดับท่ี ๖.๕.๒ )

๒๑,๘๐๐ กองการศึกษา
(รร.ท.๑)

๕๖ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ‘ชุดเคร่ืองกรองบ้ําพร้อมลังพักน้ํา ๑ , ๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ขุด 
พร้อมติดต้ัง ลำหรับติดต้ังน้ําด่ืมให้แก'นักเรียน คณะครู อาคาร ๓ 
และอาคาร ๔ จำนวน ๓ ขุด (ราคาตามท้องตลาด)

(5)(2̂ 0,000 กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๕๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑  ตู้ (ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๒ ลำดับท่ี ๖.๑ . ๑)

๖,๔๐๐ กองการศึกษา 
(ศพด.ท.๓)

๕๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ เ^อ ขาวตำขนิด ผ61;ผ๐เ  ̂แบบท่ี ๑ (๒๘ 
หน้า/นาที) ลำหรับงาบโรงเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

จำนวน ๒ เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๕)

๑๗,๘๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๒ ๐ ๐



ท ี ่ แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาถ4 หน่วยงาบ 
รับผิดชอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖ 
(บาV

๘
1)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๕๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ เ^ อ  ขาวตำซนิด ผ61า/V๐โ  ̂แบบที่ ๒ (๓๘ 
หน้า/นาที) จำนวน ๔ เคร่ือง สำหรับพิมพ์งานเอกสารห้อง 

ธุรการ/ห้องวิทยาศาสตร์/ห้องซาวตํแลป/ห้องคอมพิวเตอร์ (ตาม 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
ระบบคอมพิวเตอร์ หน้า ๑ ๖  ข้อ ๔๖)

๖๐ ,๐ ๐ ๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๖๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ เ^อ สี ชนิด ผ61พ0 ^  แบบที่ ๒ (๒๗ 
หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับพิมพ์งานเอกสารสีห้อง 
ธุรการ/ห้องคอมพิวเตอร์ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า ๑๗ ข้อ ๔๘)

๕๔,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๖ ๑ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ /\แ เก (วกอ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๔ 
เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
หน้า ๔ ข้อ ๙)

๖๘,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๖๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ เก (วกร สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ 
เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
หน้า ๕ ข้อ ๑๐)

๒๓,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

๖๓ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๖  
เครื่องสำหรับงานเอกสารห้องธุรการ/ห้องโสตทัศนศึกษา/ห้อง 
วิทยาศาสตร์/ห้องซาวด์แลป/ห้องวิชาการ/ห้องคอมพิวเตอร์ (ตาม 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๕ ข้อ 
๑๑)

๙๖,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๑)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง - บัญซีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๒ ๐ ๑



ท ี ่ แผนงาบ หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๖๔ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ /ป.1 เก (วก6 สำหรับงาบสำนักงาบ จำนวน ๒ 
เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
หน้า ๔ ข้อ ๙ )

๓๔,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๖๕ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาบประมวลผล จำนวน ๑ 
เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
หน้า ๖  ข้อ ๑๒)

๒๒,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๖ ๖ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสแกนเบอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 
๑ ป้อนกระดาษขนาด ^๔ อัตโนม้ติ สามารถสแกรนเอกสารได้ ๒ 
หน้าแบบอัตโนม้ต๊ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๐ ข้อ ๕๖)

๑๗,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๖๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ &/๒แ!(นก๙ \๐ก แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังลังหมึกพิมพ์ 
(เก^ 7ลก^ ?โ!ก161-) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๘ ข้อ ๕๐)

๗,๕๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๒)

๖๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ 
เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
หน้า ๖  ข้อ ๑๒)

๒๒,๐๐๐ กองการศึกษา 
(รร.ท.๓)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๒๐๒



ท ี ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป๋าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาถแ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๖๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 150 ขาวดำ ชนิด ผ6(ท/๐เ-เง แบบท่ี ๒ 
(๓๘ หน้า/นาที) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓ หน้า ๑ ๖  ข้อ ๙๖)

(5)(2̂ ,๐๐๐ กองการศึกษา 
(ศพด.ท.๒)

๗๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ (จอภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๙  น้ิว) จำนวน ๑ เคร่ือง สำหรับงานวิชาการ 
ทะเบียนและวัดผล (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓ หน้า ๔ ข้อ ๘)

๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
(ศพด.ท.๓)

๗®) การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ 
เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า 
๖  ขอ ๑๒)

๒๒,๐๐๐ กองการศึกษา 
(ศพด.ท.๓)

๗๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 150 ขาวดำ ชนิด ผ6(ท/๐โเง แบบท่ี ๒ 
(๓๘ หน้า/นาที) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓ หน้า ๑ ๖  ข้อ ๔๖)

6)(̂ ,00๐ กองการศึกษา 
(ศพด.ท.๓)

รวมท้ังสิน ๗๒ โครงการ ๔,๖๗๗,๗๘0 ๔,๐๑๒,๓๖๕ ๖๔๗,๓๐๐ ๒๓๖,๘๐๐ ๒๓,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ๒ ๐๓



ส ่ว ป เ ท ี่ ๔
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การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน่านวัตกรรม (เกกอหลปอก) และ 
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใซในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปาหมายที่กำหนดไว้ การ 
ติดตาม และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตาม 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะน่าไปสู่การปรับปรุงแก็ไฃป้ญหา 
ร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การดำเนินงานของ องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือลอดคล้องกับสถานการณ์ป้จจุบันหรือไม่

๔.® การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๐) มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ การ 

วางแผน (เ3๒กก!กณ์ การน่าแผนไปปฏิบัติ (1๓เว๒ ๓ รท{ลปอท) และการติดตามประเมินผล (เฬ๐ท1*0โ ลทป 
^V,ล๒ลป๐ท) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๑ ) ต ิด ต าม แ ล ะ ป ระ เม ิน ผ ล ก ร ะ บ ว น ก าร  (I3X 00655) จ ัดท ำแผ น พ ัฒ น าท ้องถ ิ่น  
โดยตรวจสอบกระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๘ และเพิ่มเติมถึง ฉบับ 
ที่๓ พ.ศ. ๒ ๔๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่ส ุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๔  
พฤษภาคม ๒๔๖๒ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล

๒) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประซาซน ต่อการดำเนินงานตามนโยบายของ 
เทศบาลตำบลโนนสูง เป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบ  
สำรวจความพึงพอใจของประซาซน

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
เป็นการประเมินผลที่ซ่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ 

ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น่าไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผลสำเร็จ 
มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าซ้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการ 
แก้ไขด้วยวิธีการใด เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยังเป็น 
เครื่องมีอซี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล 
คือ

๑) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีตัวช้ี'รัดเซิงปริมาณ คุณภาพ ความพึง 
พอใจ และข้ันตอนการดำเนินงานซึ่งผู้รับผิดซอบโครงการจะเป็นผู้กำกับตัวซี้วัด

๒) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม
ทั้งนี้เทศบาลตำบลโนนสูง จะน่าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มา'ไข้ในการ 

ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองและแก้ไขบิญหาความต้องการซองประซาซนเป็นสิ่งสำคัญ

ส ่ว น  • • -  เ  ผ ผ ล

หนา ๒๐๔แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
๑ .  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒ ประเภท คือ 

๑ . ๑  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
๑ . ๒ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

๒. ประเมินผลความพึงพอใจของประซาซนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๓. ศึกษาความพึงพอใจของประซาซนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวข้ีวัด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได ้มีเกณฑ์มาตรฐาน (ร*ลกชลโช 0!*6โ!ล) และ 

ตัวข้ี'วัด (เทช!(ะล*๐โร) เพื่อใซ้เปีนกรอบในการประเมินให้เกิดความซัดเจน เปีนระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ 
ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวขี้วัด ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน
(ร*3กช3โช 0!*6ท่3) ตัวข้ีวัด (เกช!03*๐โร) กรอบตัวแปร (/พโ!เวน*©ร)

สัมฤทธิผลและการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ซองโครงการ

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจำนวนโครงการที่ 
แล้วเสร็จกับจำนวนโครงการ 
ท้ังหมด

การสนองตอบความต้องการ 
ซองประซาซน

ระดับความพึงพอใจ ลัดส่วนของประซาขน 
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและไม่ 
พอใจผลสะท้อนกลับ

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบ 

ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังน้ันระบบอื่น ๆ ที่เกิดข้ึน 
ก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อ 
การติดตามและประเมินผลด้วยเซ่นกัน ดังน้ัน ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

ระบบงบประมาณ 1

1
ร ะ บ บ ส ัง ค ม / ท ้อ ง ถ ิ่น

-แผบพัฒนาท้องถ่ิน 
-งบประมาณรายจ่าย 
•บุคลากร
•ทรัพยากรอ่ืน ๆ

.- .■•■•.■.■..,.,.,,1. , ............... .

••การใช้ทรัพยากร 
•การดำเมินการตามแผน 
•การบวิหารแผน

-̂;■  -7;;;1: ไ;.;';: ’ ไ

ระบบฅิคตาม ซห๐ก!!งก่กฐ) 
•เก[วน!: ฬ๐ก!!0ก่ก3 

-?©โ)0 กากลโX:อ (ห0ก!!0กํก3

ระบบการเมีอง
&นิ.....•พัน นิ!นินิ.

เ̂  Xเว1 1111 I
ผลผลต ผลลัพธ์

•ความสำเร็จรองการ 1 •ความสำเร็จรองการ
ดำเมินการตามแผนใบ ดำเมินงานตามแผนฟ้อ
* ท '™  ฟ ุ,8 " * 1™ *’ .วัตอุประสงค์ /  เป้าหมาย

V 1 - /  V . เฐ่ 99 น /ิ
'  ~ , 1.,,-. •1 •1,   - ,  , ,,.• 1.**.*" ^ ป?1̂ # 18 8 เฒ แ 8 8 ^

.............. .I  •- I
- า  -

ระบบประเมินผล (&เจ!๒ฐ!)0ก)
-ความสำเร็จตามวัตอุประลงค์ /  เป้าหมาย 
-การเปล่ียนแปลงของท้องถ่ิบ่

.... 1 ,,,,,^ ,^

หนา ๒๐๕แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



๔.๓ แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม

๔.๔ ข้อเสนอแบะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
๑. ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อ 

ความต้องการของประซาขนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้ 
มุ่งหวังให้ ประซาซนมีคุณภาพซีวิตที่ดีฃึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม ((วน!:เวน!:) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
(1๓(วล(ะ!:) ท้ัง ๓ ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ 
ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพ ัฒนาและดำเน ินการ โดยในอนาคตเทศบาลตำบลโนนสูง 
ได้วางแผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง  ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. พัฒนาการศึกษาและสังคมให้ 
มีคุณภาพ

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุก 
ระดับให้ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
- ส ่งเสร ิมทำน ุบำร ุงศาสนา ศาสนสถาน อน ุร ักษ ์และส ืบสาน  
ฃนบธรรมเนียมประเพณี ศิลป'วัฒนธรรม และภูมิปีญญาท้องถิ่น
- ส ่งเสร ิมสน ับสบ ุนให ้เก ิดความเข ้มแข ็งในซ ุมซนและสถาบ ัน  
ครอบครัว
- ส ่งเสร ิมสน ับสบ ุนการพ ัฒนาคุณภาพชีว ิตเด ็ก เยาวขน สตรี 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมสนับสบุนการควบคุมโรคติดต่อ การปีองกันและการแกไข 
ปีญหายาเสพติด
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ปรับปรุงจัดหาป้จจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคาร 
สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน

หน้า ๒๐๖แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้ - ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เข่ือน
มาตรฐาน ระบบระบายนํ้า

- จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ 
ครอบคลุมและทั่วถึงทั่งตำบล
- ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่ง'น้ําอุปโภค บริโภค

๓ .  การจัดการทรัพยากรธรรมขาติ 
และสิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมซาติและ 
ส่ิงแวดล้อม
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งนํ้าธรรมชาติ

๔. พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ - ล่งเสริม สนับสบุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประซาขนใน
ความยากจน ห้องถ่ิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ล่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตร 
ทฤษฎีใหม่
- ล่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
- ล่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในห้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า 
0 7 0 ?

๕. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
และส่งเสริมการท่องเท่ียว

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมค้านกีฬา นันทนาการให้กับประซาซน 
ทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- ส่งเสริม สนับสบุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ี 
นันทนาการ
- ส่งเสริมประซาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเซิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมซนมี 
ส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

๖. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคง 
และเสริมสร้างสันติสุข

- ล่งเสริมสนับสบุนกิจกรรมค้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประซาซน
- ส่งเสริมให้ห้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยในห้องถิ่น
- ล่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบํติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง หน้า ๒๐๗



๒. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้น 

เป ็นไปตามระเบ ียบระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทำแผนพ ัฒนาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
โดยคำนึงถึงหลักประซารัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประซาซนเป็นสำคัญ ในส่วนของ การนำแผนไปสู่ 
การปฏิบัติรอบปีที่ผ ่านมาพบว่า การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความส่าข้าไม่เป็นไปตาม 
แผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้า และ,ท่อระบายนํ้า อันเนื่องมาจากบีจจัย 
ทั้งภายในและภายนอก และสุดท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติเทศบาลตำบล 
โนนสูง ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นประจำทุก  ๆ เดือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ 
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม, มีบีญหาหรืออุปสรรค 
อย่างไร พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขบีญหาความส่าข้าในขั้นตอน 
การนำแผนไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประซาซนได้ 
รวดเร็วยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง หนา ๒๐๘



หน้า ๒๐๘แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนสูง



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง 
เร่ือง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕:๗๐)

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน'ปิจจุบันมีความสอดคล้องและเซ่ืองโยงกับ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ตลอดจนใช้เป็นหลัก 
ในการแก้ไขปิญหาความเดือดร้อนของประซาซน และสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยซน์สูงสุดของประซาซน อาศัยอำนาจ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ 
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านความเห็นขอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) 
จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประซาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
แล้วน้ัน

ดังนั้น เพ ื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป และสามารถ 
เข้าดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี พ พ พ . ก(วกธนก^๐.ป า  เาป[ ว : / / พ พพ/.๐)( ะ .3๐.ปา/[ผุ}1:00ะผ ุไ"6^๗๖/ ๗๖๓๔/

จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ พ วันท่ี (^เดอน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอมร่ืรตน ปานเจริญคักดึ๋) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
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