
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสูง 
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองวิชาการและแผนงาน



ค ำ น ำ

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ตำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาตำบลโนนสูงให้ม ีความเจริญก้าวหน้า และสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประซาขนได้ ตลอดจนใช้เป็นหลักในการแก้!ฃปิญหาความเดือดร้อนของประขาซน 
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัด และอำเภอ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประซาซน จากการนำข้อมูล 
ป็ญหาความต้องการจากแผนขุมซน สู่กระบวนการเวทีประซาคมเทศบาล และนโยบายของคณะผู้บริหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ครั้งนี้คาดหวังว่า จะนำไปสู่ 
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนและทิศทางการพัฒนาที่แน่นอนซึ่งจะสร้างความเป็นอย่ดื มีสุข1ให้กับ 
ประซาซนซาวตำบลโนนสูงต่อไป

คณะผู้จัดทำ
กองวิซาการและแผนงาน 

เทศบาลตำบลโนนสูง



สารบัญ

หน้า
๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) ๑
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒ ๓

- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๑๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๑

๓. บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๓ ๑๒

ภ า ค ผ น ว ก  ๒ ๖

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๕ /๒๕๖๓



แบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องส์น (พ.ศ.๒(ราอ®)-๒(รทอ๕) เพมเต๊ม ครั้งที่ <ะ/๒<£าอ๓ หน้าที่ ๑



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓

เทศบาลพ0าบลโนน^ง
แบบ ผ.๐๑

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

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการอบุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงนวดล้อม
๘.๓ แผนงาน ส่งเสริม สนับสบุนและสร้าง 
ความร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดทำ 
ระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูล 
ฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

- - - - - - ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐

รวม - - - - - - ๑ ๒1๐๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ «1ไ. ๒๕๖๓ ไ: ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน
๙.๓ ประสานในการแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนของประซาซนในด้าน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ 
ก่อสร้างอ่ืน ๆ

๕ ๑๕,๙๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๕,๔๒๐,๐๐๐

๙.๕ การจัดทำผังเมือง
- - - - - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐

รวม - - - - ๕ ๑๕,๔๒๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๗ ๑๕,๖๒๐,๐๐๐

รวมท้ังสิบ - - - - ๕ ๑๕,๔๒๐,๐๐๐ ๒ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๘ ๑๗,๖๒๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕/๒(ราอ๓ หน้าที่ ๒



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๓)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒£๖๑ -  ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ.๐๑

แผนงาบ ปี ๒<£๖๑ ปี ๒<£๖๒ ปี ๒<£๖๓ ปี ๒<£๖๔ ปี ๒<£๖๕: รวม ๕  ปี
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
บริหารงานท่ัวไป - - - ๕ ๒๓๙,๐๐๐ - - - - ๕ ๒๓๙,๐๐๐

รวมท้ังสิน - - - - ๕ ๒๓๙,๐๐๐ - - - - ๕ ๒๓๙,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒<£๖®-๒<£๖(ร:) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓



แบบ ผ ๐๒

แผนพัฒนาท้องถน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เหึ๋มเตํม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ หน้าที่ ๔



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. พัฒนาโคราขเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๘.๓. แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๑ โครงการจ้าง 
เหมาเก็บขน 
ขยะตกด้าง 
สะสม ณ 
สถานที่กำจัด 
ขยะมูลฝอยไป 
กำจัดอย่าง 
ถูกต้องตามหลัก 
วิขาการ

๑ . เพื่อกำจัดขยะ 
ตกด้างสะสมบริเวณ 
สถานที่กำจัดขยะมูล 
ฝอย ของเทศบาลฯ 

๒.เพ่ือให้สถานท่ี 
กำจัดขยะมูลฝอยของ 
เทศบาลฯ สามารถใข้ 
พื้นที่กำจัดขยะต่อไปได้ 

๓ . เพื่อบรรเทา 
ผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่มืต่อ 
ประขาขนบริเวณพื้นที่ 
รอบสถานที่กำจัดขยะ 
มูลฝอยของเทศบาลฯ

กำจัดขยะ 
ตกด้างสะสม 
ประมาณ 
๓,๐๐๐ ตัน 
บริเวณ 
สถานที่กำจัด 
ขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐ -ขยะตกด้าง 
สะสมบริเวณ 
สถานที่กำจัด 
ขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลฯ 
จำนวน 
๓,๐๐๐ ตัน

- ไม่มี,ขยะ 
ตกด้างสะสม 
บริเวณ 
สถานที่กำจัด 
ขยะ
- สถานท่ี 
กำจัดขยะ 
สามารถใข้ 
ประโยขน่ 
ต่อไปได้

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเตํม ศร้ังพ่ิ ๕/๒๕๖๓ หน้าท ๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลโนนสูง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. พัฒนาโคราขเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๙. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน ๙.๓ แผนงาน ประสานการแก้ไขป๋ญหาความเดือนร้อนของประซาซนในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่น ๆ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดซอบ
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑. โครงการก่อสร้าง 
สะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ข้ามลำ 
เขียงไกร 
(ขุมซนบัว ๒)

-เพ่ิอความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
-เพ่ือเช่ือมต่อถนน ข้ามลำ 
น้ําให้มืสภาพใช้งานได้ดื 
ย่ิงข้ึน
-เพ่ิอรองรับการขยายตัว 
ของเมือง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม 
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 
๗.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. 
(แบบมีทางเท้า) ตามแบบ 
มาตรฐานงานสะพานสำหรับ 
อปท.ของกรมทางหลวงขนบท 
พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๒,๐๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างได้สำเร็จ 
ตามเป๋าหมาย 
คิดเป็น๑๐๐ %

-ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
- เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้งานถนน ดี 
ย่ิงข้ึน

กองช่าง

๒. โครงการก่อสร้าง 
หลังคาคลุมลาน 
อเนกประสงค์ 
พร้อม
ส่วนประกอบ 
สวนสาธารณะ 
หนองกลด 
(ขุมขนบัว ๑)

-เพ่ิอใข้เป็นสถาน'ท่ี จัด 
กิจกรรม
- เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี 
พักผ่อน
-เพ่ือเป็นการพัฒนา 
สถานท่ีใช้ในการออกกำลัง 
กาย

ก่อสร้างหลังคาเหล็ก คลุม 
ลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 
๓๐.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนกำหนด)

๖,๕๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างได้สำเร็จ 
ตามเป๋าหมาย 
คิดเ'ปน๑๐๐ %

- ใช้เป็นสถานท่ีใน 
การออกกำลังกาย 
ของประขาขน
- ใช้เป็นสถานท่ีใน 
การจัดกิจกรรม 
งานประเพณี
-บัานเมืองมืความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังพ่ิ ๕/๒๕๖๓

แบบ ผ.๐๒

หน้าที่ ๖



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'รัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓. โครงการขุดลอกสระ 
หนองกลด 
(ขุมขนบัว ๑)

- เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี 
เก็บกักน้ํา
- เพ่ือเป็นการพัฒนา 
สถานท่ีใช้ในการออก 
กำลังกาย
- เพ่ือใช้เป็นแหล่ง 
เพาะขยายพันธ์สัตว์ 
น้ํา

ขุดลอกสระเก็บน้ํา ขนาดปากบ่อ 
กว้าง ๕๓!.๕๐ ม. ยาว๑๐๗.๕๐ ม. 
ลาดเอียง ๑: ๑ ลึก ๑.๕๐ ม.
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๖,๑๘๑.๒๕ ตร.ม. ปริมาตรดิน 
ขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๕๖.๓๗๕ 
ลบ.ม. พร้อมส่วนประกอบตาม 
แบบแปลนเทศบาลกำหนด

๔๒๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

- ใช้เป็นสถานท่ีใน 
การออกกำลังกาย 
ของประขาขน
- ใช้เป็นสถานท่ีใน 
การจัดกิจกรรม 
งานประเพณี
-บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง

(ร1. ปรับปรุงอาคาร 
สำนักงานเทศบาล 
ตำบลโนนสูงหลังเดิม 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โดยรอบ

- เพ่ือดำเนินการ 
ปรับปรุงดูแล 
ทรัพย์สินของทาง 
ราขการให้มีสภาพดี 
คงทน และเกิดความ 
ปลอดภัย
- เพ่ือความสะดวก 
ในการให้บริการแก่ 
ประขาขน
- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้ 
สอยและรองรับการ 
เพ่ิมบุคลากรของ 
หน่วยงาน

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 
เทศบาลตำบลโนนสูงหลังเดิม 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบล 

โนนสูงกำหนด)

๕,๐๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้าง 
ปรับปรุงอาคาร 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐%

-ประซาขนได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
ติดต่อราขการ 
-พัฒนาปรับปรุง 
บริเวณพ้ืนท่ีอาคาร 
สถานท่ีต่าง  ๆ และ 
บริเวณโดยรอบ ให้ 
มีความสวยงาม

สำนักปลัด 
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒(ร๖๑-๒ (ราอ๕) เพิ่มเดิม คร้ังพ่ิ ๕/๒๕๖๓ หน้าที่ ๗



งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'วัด หน่วยงานท่ี
ท ี ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑ 

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓ 
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดซอบ

๕. โครงการก่อสร้างร้ัว 
กำแพง คสล. พร้อม 
ปัายซ่ือและประตู 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

๑ . เพ่ือเป็นแนวแสดง 
เขตพ้ืนท่ีบริเวณ 
โรงเรียนให้มีความ 
ปลอดภัยและ 
สวยงาม (ตามแบบ 
แปลนเทศบาล 
กำหนด)

ก่อสร้างร้ัวกำแพง คสล. พร้อม 
ป็ายซ่ือและประตู โรงเรียน 
เทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล 
กำหนด)

๑,๕๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างร้ัว 
กำแพง คสล. 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐%

ป๋ายซ่ือโรงเรียนมี 
ความสวยงามและ 
ขัดเจน โรงเรียนมี 
ร้ัวกำแพงแสดง 
แนวเขตขัดเจน 
และยังสามารถ 
ป๋องกันทรัพย์สิน 
ของทางราขการ 
สูญหาย และ 
นักเรียนมีความ 
ปลอดภัย

กอง
การสืกษา 
โรงเรียน 

เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 

บำรุง)

รวม ๕ โครงการ ร)๕,๔๒๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถ,บ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังพ่ิ ๕/๒๕๖๓ หน้าท ๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลโนนสูง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. พัฒนาโคราขเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔. การบริหารราซการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๙. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๙.๕ การจัดทำผังเมือง

แบบ ผ.๐๒

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดซอบ
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑. โครงการ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงและจัดทำ 
ผังเมืองรวม

เพ่ือเป็นค่าใข้จ่ายในการ 
ดำเนินโครงการปรับปรุง 
และจัดทำผังเมืองรวม 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ต่างๆ ในการติดตาม 
สถานการณ์รายปี 
เก่ียวกับการประเมินผล 
ผังเมืองรวมหรือการ 
ดำเนินงานอ่ืนๆท่ี 
เก่ียวข้องกับผังเมืองรวม

การดำเนินโครงการ 
ปรับปรุงและจัดทำผังเมือง 
รวมข้ันตอนการ 
ดำเนินงานต่างๆ ในการ 
ติดตามสถานการณ์รายปี 
เก่ียวกับการประเมินผลผัง 
เมืองรวมหรือการ 
ดำเนินงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
กับผังเมืองรวม

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการดำเนิน 
โครงการ 
ปรับปรุงและ 
จัดทำผังเมือง 
รวมภายในเขต 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

มีการดำเนินการ 
จัดทำผังเมือง 
รวมท่ีดีภายใน 
เขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กองซ่าง

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

นผบพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ หน้าที่ ๙



แบบ ผ ๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖ร)-๒๕',อ๕) เพ่ิมเตํม คร้ังพ่ิ ๕/๖๕๖๓ หน้าที่ ๑ ๐



บ ัญ ช ีค ร ุภ ัณ ฑ ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๕ / ๖ ๕ ๖ ๓  

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ.๐๓

ท ี ่ แผนงาน หมวด ประเภท เฟ้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก๒๕๖๑ 
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ตู้ลำโพง ซัฟวูฟเฟอร์พร้อมดอกลำโพง 
๑๘ น้ิว จำนวน ๔ ขุด

๖๓,๐๐๐ กองวิชาการและ 
แผนงาน
(งานประซาสัมพันธ์)

๒ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดีย (โปรเจคเตอร้ ) ระดับ 
XGA ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕ ,0 0 0  ANSI 
Lum ens จำนวน ๑ เคร่ือง

๑๐๐,๐๐๐ กองวิชาการและ 
แผนงาน
(งานประซาสัมพันธ์)

๓ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่

จอรับภาพ (โปรเจคเตอร์)
ขนาดเส้นทแยงมุม ไม่น ้อยกว่า ๑๐๐ 
น้ิว จำนวน ๑ จอ

๖,๐๐๐ กองวิชาการและ 
แผนงาน
(งานประชาสัมพันธ์)

๕ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ไมค์ลอยแบบไมค์มือถือค่ 
จำนวน ๑ ขุด

๒๐,๐๐๐ กองวิชาการและ 
แผนงาน
(งานประชาสัมพันธ์)

๕ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

เครื่องขยายเสียง พร้อมส่วนประกอบ 
จำนวน ๒ ขุด

๕๐,๐๐๐ กองวิชาการและ 
แผนงาน
(งานประซาสัมพันธ์)

รวม ๕ รายการ - - ๒๓๙,๐๐๐ - -

แผบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒{ราอ๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ ๑



ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลโบบสูง
เร่ือง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒<£๖๑ -  ๒<£๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๕ / ๖ ๕ ๖ ๓

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒<£๖๑ -  ๒<£๖๕) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลโนนสูงให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประซาขนได้ ตลอดจนใช้เป็นหลักในการแก้ไขปิญหาความเดือดร้อนของประซาขน 
จากการนำข้อมูลบีญหาความต้องการจากเวทีประซาคมระดับตำบลเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ซ ึ่งได ้ผ ่านความเห ็นซอบร ่างแผนพ ัฒ นาท ้องถ ิ่น  (พ .ศ .๒๕๖๑ -๒ ๕ ๖๕ ) เพ ิ่ม เต ิม  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประซาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
โดยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้อนุมัติให้ใช้แผนตามร่างแผนพัฒนาห้องถิ่น ที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประจำเทศบาลตำบลโนนสูง เสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพ ื่อให ้การปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความ 
เร ียบร ้อย เทศบาลตำบลโนนสูง จ ึงประกาศใช ้แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒ ๕ ๖๕) เพ ิ่มเต ิม 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓ ต่อไป และสามารถเช้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nonsung.go.th

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ร>0 เดือน กันบายน พ.ศ. ๒(£๖๓

(นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสง

http://www.nonsung.go.th

