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หลักการและเหตุผล 
ในการเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  ฉบับที่  1 

 
  เทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  และได้มีการจัดท าและประกาศการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2559 ไปแล้วนั้น 
 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง  
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่  และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 

  ข้อ  22  การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบ
นี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ  และเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  เทศบาลต าบลโนนสว่าง  จึงได้เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  
โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  ผ. 07

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 7,033,300 2 1,250,000 - - - - 15 8,283,300
   1.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -

รวม 15 7,033,300 2 1,250,000 0 0 0 0 15 8,283,300
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 110,000 - - - - - - 2 110,000
  2.2  แผนงานการพาณิชย์ 2 100000 - - - - - - 2 100,000

รวม 4 210,000 0 0 0 0 0 0 4 210,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
    3.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 1 60,000 - - - - - - 1 60,000
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 20,000 - - - - - - 1 20,000

รวม 2 80,000 0 0 0 0 0 0 2 80,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 1 100,000 - - - - - - 1 100,000
   4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 210,000 - - - - - - 4 210,000
   4.3  แผนงานการศึกษา 1 30,000 - - - - - - 1 30,000
   4.4  แผนงานสาธารณสุข 5 130,000 - - - - - - 5 130,000
   4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 30,000 - - - - - - 1 30,000
   4.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 250,000 - - - - - - 4 250,000

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม 4 ปีปี 2561



แบบ  ผ. 07

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 300,000 - - - - - - 1 300,000

รวม 17 890,000 0 0 0 0 0 0 17 890,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   5.1  แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - -

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถ่ิน
    6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 1 300,000 - - - - - - 1 300,000
    6.2  แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - -

รวม 1 300,000 0 0 0 0 0 0 1 300,000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
จัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
  7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 5 1,159,000 1 9,000 1 9,000 1 9,000 9 1,186,000
  7.2  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -
  7.3  แผนงานเคหะและชุมชน 2 500,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,100,000
  7.4  แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - -
  7.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -
  7.6  แผนงานการพาณิชย์ 1 150,000 - - - - - - 1 150,000

รวม 8 1,674,000 2 209,000 2 209,000 2 209,000 15 2,436,000
รวมท้ังส้ิน 47 10,187,300 4 1,459,000 2 209,000 2 209,000 55 12,199,300

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :   โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที่  2  บ้านชัย
บาดาล (สายแยกข้างโรงเรียนบ้านดอนปอ) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  110  

เมตร  ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
652  ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร และลง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

งบประมาณ :  งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 320,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
2 โครงการ :   โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที่  5  บ้านดอน

ปอ (สายริมหนองแหล่งน้ าดิบระบบประปา) 
เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  300  

เมตร  ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
460  ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร และลง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

งบประมาณ :  230,000 บาท 
พ.ศ.2561 :- บาท - 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :   โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  6  บ้านหนอง
ดินด า - บ้านโนนงาม (สายบูรพา ทางหลวง
ท้องถิ่น- โคกกระแซ ต.โปร่งเปือย) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจาราจรกว้าง  6.00 เมตร  

ระยะทางยาว  122  เมตร  ขนาดพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 732  ตารางเมตร  ความ
หนา  0.15  เมตร  และลงไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที ่

งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 400,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท 400,000  บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ :   โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หมู่ที่  7  บ้าน
บูรพา (สายหลังวัดสว่างส าราญธรรมคุณ) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  

12 ตารางเมตร  ความหนา  0.15  เมตร  และ
ลงไหล่ทางผิวจราจรตามสภาพพื้นที่ 

งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 15,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 



6 
บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
5 โครงการ :   โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่  8  บ้าน

หนองไฮ  (สายหน้าบ้านนายบุญเส็ง  ย่อดี   
บริเวณข้างวัดบรมสมพร) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างถนน  คสล.ผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  

ระยะทาง  110  เมตร  ขนาดเนื้อที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  385  ตารางเมตร  ความหนา  0.13  
เมตรและลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 198,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
6 โครงการ :   โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่  9  บ้านพร

นิยม (โรงเรียนบ้านโนนสว่าง) 
เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างถนน  คสล.ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  

ระยะทาง  175  เมตร  ขนาดเนื้อที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  718  ตารางเมตร  ความหนา  0.15  
เมตรและลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 373,300  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
7 โครงการ :   โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่  (สาย

บริเวณหลังโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมและบริเวณบ้านนายหนู  
สายศรี - บ้านนายบญหลาย  เรืองมนตรี) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างถนน  คสล.ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทาง  

141.50  เมตร  ขนาดเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  566   
ตารางเมตร  ความหนา  0.15  เมตรและลงไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 294,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

8 โครงการ :   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน  คสล.หมู่ที่  1  บ้าน
โนนสว่าง (สายบริเวณท้ายบ้านนายสิทธิ์  ชัยมาท-บ้าน
นายเรือง  จันทวงค์) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ผิวจราจรกว่างเฉลี่ย  1.50  

เมตร  ระยะทางยาว  337  เมตร  ความหนาผิวจราจร  
0.15  เมตร  มีเนื้อที่ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า  490  
ตารางเมตร  พร้อมขุดวางท่อระบายน้ า  คสล.และบ่อพัก
น้ า 

งบประมาณ :  งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 850,000 บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท 850,000 บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
9 โครงการ :   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่  3  บ้านสรร

ทวี (สายบ้านนายสมร  ม่วงแก้ว - บ้านนายศิลปชัย สุทธิ
ประภา) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย  

1.20  เมตร  ระยะทางยาว  181  เมตร  ความหนาผิว
จราจร  0.15  เมตร  มีเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  217  
ตารางเมตร  พร้อมขุดวางท่อระบายน้ า  คสล.และบ่อพัก
น้ า 

งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 452,500  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

10 โครงการ :   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่  4  บ้านนาดี  
(สายหน้า รพ.สต.โนนสว่าง-บ้านนายค าพร  อินอ่อน) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย  

1.60  เมตร  ระยะทางยาว  255  เมตร  ความหนาผิว
จราจร  0.15  เมตร  มีเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  408  
ตารางเมตร  พร้อมขุดวางท่อระบายน้ า  คสล.และบ่อพัก
น้ า 

งบประมาณ :  งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 637,500  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
11 โครงการ :   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่  5  บ้านดอน

ปอ (บริเวณหน้าศาลาประชาคมบ้านดอนปอ-สายข้าง
โรงเรียนบ้านดอนปอ) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย  

0.80  เมตร  ระยะทางยาว  320  เมตร  ความหนาผิว
จราจร  0.15  เมตร  มีเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  256  
ตารางเมตร  พร้อมขุดวางท่อระบายน้ า  คสล.และบ่อพัก
น้ า 

งบประมาณ :  งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 800,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
12 โครงการ :   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่  7  บ้านบูรพา 

(สายหน้าบ้านนางศิริเลิศ   ศรีพุทธา-บ้านน.ส.บุญฉวี  หนู
แก้ว) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย  

1.20  เมตร  ระยะทางยาว  125  เมตร  ความหนาผิว
จราจร  0.15  เมตร  มีเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  150  
ตารางเมตร  พร้อมขุดวางท่อระบายน้ า  คสล.และบ่อพัก
น้ า 

งบประมาณ :  งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 345,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
13 โครงการ :   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่  9  บ้านพร

นิยม (สายระบบผลิตน้ าประปา-โรงสูบน้ าดิบ  ล าห้วยกอ
ไผ่เหลือง) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย  

2.50  เมตร  ระยะทางยาว  417  เมตร  ความหนาผิว
จราจร  0.15  เมตร  มีเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  615  
ตารางเมตร   

งบประมาณ :  งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 912,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

14 โครงการ :   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่  10  บ้านโนน
งาม (สายหน้าศาลาประชาคม-สามแยกทางไปบ้านบูรพา) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย  

1.80  เมตร  ระยะทางยาว  160  เมตร  ความหนาผิว
จราจร  0.15  เมตร  มีเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  288  
ตารางเมตร   

งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 400,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
15 โครงการ :   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ขยายไหล่ทาง  คสล. หมู่ที่  2  บ้านชัยบาดาล (บริเวณ
รอบวัดสุมังคลาราม-ศาลาประชาคม) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  

ความลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร ความยาว  252  เมตร  
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.และบ่อพัก  ความกว้างเฉลี่ย  
2.20  เมตร  ความหนาผิวจราจร  0.15  เมตร  มีเนื้อท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  455  ตารางเมตร   

งบประมาณ :  งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 806,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

16 โครงการ :   โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลล์ติกคอนกรีต  
ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ผ.05) 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ขนาดกว้าง  4.00 - 8.00  เมตร  ระยะทาง  2,000  

เมตร   
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 5,000,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท 5,000,000  บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท 5,000,000  บาท 
พ.ศ.2564 :- บาท 5,000,000  บาท 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
17 โครงการ :   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต  จาก

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม - ล าห้วยคลอง 
เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ผ.05) 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
เป้าหมาย : ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ระยะทาง  6,700  เมตร   
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 21,000,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท 21,000,000  บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท 21,000,000  บาท 
พ.ศ.2564 :- บาท 21,000,000  บาท 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 



 
บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
18 โครงการ :   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่ม

อาชีพต่างๆ 
เปลี่ยนแปลงโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสตรี  ผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  ได้มีความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพอิสระ 
2. เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสตรี  ผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชน และประชาชนท่ัวไป  สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวได ้
3. เพือ่ให้กลุ่มแม่บ้านสตรี  ผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และเยาชนและประชาชนท่ัวไป  ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  สร้างคุณคา่ให้กับตนเอง  สังคมและประเทศชาติ 
4. เพื่อเป็นการสรา้งโอกาสการมีงานท า  การประกอบอาชีพ
อิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และทักษะฝมีือในวิชาชีพ 
5. เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต 

เป้าหมาย : กลุ่ มแม่บ้ าน  สตรี   ผู้ ว่ า งงาน ผู้ สู งอายุ  ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไปในต าบลโนน
สว่าง 

งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 60,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สงูอายุ ผู้พิการผูด้้อยโอกาส 

เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 
2. กลุ่มแม่บ้านสตรี  ผู้ว่างงาน  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผูด้้อยโอกาส 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไปสามารถน าความรู้จากการอบรมไป
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ 
3. กลุ่มแม่บ้านสตรี  ผู้ว่างงาน  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส
เยาวชน และประชาชนท่ัวไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าให้ตนเอง  สังคมและประเทศชาติ 
4. ลดปัญหาสังคมและอาชญากรรมในพื้นที่จากปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นจากการว่างงาน 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

19 โครงการ :   โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลสร้าง
งาน  สร้างรายได้  ตลอดจนสนับสนุนการ
ด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  อุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจในต าบลโนนสว่าง 

เป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจในต าบลโนนสว่าง 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 50,000 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนเงินท่ีอุดหนุน  50,000  บาท 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้   ตลอดจน

สนับสนุนการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจในต าบลโนน
สว่าง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

20 โครงการ :   โครงการตลาดสดน่าซื้อ เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองคลัง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
-แผนงานการพาณิชย ์
 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนา
ตลาดสดน่าซื้อ 
2. เพื่อกระตุ้นให้ตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรการ
ด้านกฎหมาย 13 ข้อ ทุกแห่ง  
3. เพื่อสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดใีห้ประชาชน
ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารในตลาดสด
น่าซื้อ 

เป้าหมาย : ตลาดสดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 50,000 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนตลาดสดที่ได้รับการปรับปรุง  จ านวน  1  

แห่ง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : พัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพฒันาตลาดสด

น่าซื้อ 
ตลาดสดผ่านเกณฑม์าตรการดา้นกฎหมาย 13 
ข้อ ทุกแห่ง  
สร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีให้ประชาชนในการ
เลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารในตลาดสดนา่ซื้อ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
21 โครงการ :   โครงการสร้างศูนย์บริการตลาดเทศบาลต าบลโนนสว่าง   เพิ่มเตมิโครงการ 

(กองคลัง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
-แผนงานการพาณิชย ์
 

วัตถุประสงค์ : เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริการจัดการตลาดสด 
เป้าหมาย : ศูนย์บริการตลาดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
งบประมาณ : 50,000  บาท 
พ.ศ.2561 :- บาท - 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  1  แห่ง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้อ านวยความสะดวกในการบริการจัดการตลาดสด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
22 โครงการ :   โครงการก่อสร้างแนวเขตกั้นทีส่าธารณประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเตมิโครงการ 

(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนา
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
-แผนงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อก าหนดขอบเขตหรือแนวเขตปักหลักเขตที่ดิน  ปักหลัก
เขตที่สาธารณประโยชน์   
2.เพื่อให้ทราบต าแหน่งท่ีตั้ง  ขนาดรูปร่าง  และเนื้อที่ดินท่ี
ถูกต้องของที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ 
3.เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการคุ้มครองและดูแลรักษาให้คง
อยู่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตลอด  โดยมุ่งหวังให้ประชาชน
เกิดความส านึกในการช่วยดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ 

เป้าหมาย : พื้นที่สาธารณประโยชน์ 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 1,000,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท 1,000,000  บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท 1,000,000  บาท 
พ.ศ.2564 :- บาท 1,000,000  บาท 
ตัวช้ีวัด : จ านวนที่สาธารณประโยชน์ท่ีท าการก่อสร้างที่ก้ัน 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : 1.ทราบขอบเขตหรือแนวเขตปักหลักเขตที่ดิน  ปักหลักเขตที่

สาธารณประโยชน์   
2.ทราบต าแหน่งท่ีตั้ง  ขนาดรูปรา่ง  และเนื้อท่ีดินที่ถูกต้องของ
ที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ 
3.ประโยชน์ในการด าเนินการคุ้มครองและดูแลรักษาให้คงอยู่
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตลอด  โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกดิ
ความส านึกในการช่วยดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
17 



 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

23 โครงการ :   โครงการเฝ้าระวัง  อนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบรูณ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เปลี่ยนแปลงโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนา
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-แผนงานการเกษตร 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น 

เป้าหมาย : กลุ่มประมงต าบลโนนสว่าง 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 60,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนกลุ่มประมง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนให้มีความเขม้แข็ง  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลดั  เทศบาลต าบลโนนสวา่ง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
24 โครงการ :   โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพิ่มเตมิโครงการ 

(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนา
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชน ประชาชนได้
ทราบถึงแนวทางในการลดปรมิาณขยะและการน าขยะ หรือ
ของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนน าไปก าจัด  
2.เพื่อเป็นการกระตุ้น และเสริมสร้างจิตส านึกให้เยาวชน 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการและแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะปัญหาขยะมลูฝอย  
3.เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการ
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม  
4. ส่งเสริมสนับสนุนความคดิ การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลง
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดเุหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้
ประโยชนไ์ด้ดยีิ่งข้ึน เพื่อให้เป็นผลติภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาใน
เชิงพาณิชย์ได ้ 

เป้าหมาย : 1.นักเรยีนช้ันประถมศึกษา  
 2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา / อุดมศึกษา  
3.ประชาชนท่ัวไป  

งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 20,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ มีความพึงพอใจและได้รับ

ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1.เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางในการลดปริมาณ

ขยะ และการน าขยะหรือของเหลอืใช้ไปพัฒนาดัดแปลงให้
ทันสมัยและเกดิประโยชน์ก่อนน าไปก าจัด  
2.เยาวชนเกดิจิตส านึกและมสี่วนร่วมในจัดการและแกไ้ข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
3.เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม  
4.ปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีต้องน าไปก าจัด ลดลง และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือชุมชน  
5.สามารถพัฒนาเป็นสินค้าจ าหนา่ย และต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได ้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลดั  เทศบาลต าบลโนนสวา่ง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
25 โครงการ :   โครงการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาลตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
-แผนงานบริหารทั่วไป 
 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายโครงการเร่งด่วน
ตามหนังสือสั่งการในระหว่างปีงบประมาณ 
2.เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าท่ี 

เป้าหมาย : โครงการที่ได้รับตามหนังสือเร่งด่วน 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 100,000 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการที่ได้รับตามหนังสือเร่งด่วน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1.ได้ด าเนินตามนโยบายโครงการเร่งด่วนตาม

หนังสือสั่งการในระหว่างปีงบประมาณ 
2.ท าให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าท่ี 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
26 โครงการ :   โครงการป้องกันยาเสพติดในรั้วโรงเรียน/ชุมชน เพิ่มเตมิโครงการ 

(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพตดิ 
และลดการแพร่ระบาดยาเสพตดิในสถานศึกษา 
2. เพื่อปลุกจติส านึกของเด็กนักเรยีนและ
เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
พิษภัยยาเสพติดที่มผีลต่อร่างกาย สุขภาพ
อนามัย และส่งผลกระทบ ต่อปัญหาสังคม
ตลอดจนความมั่นคงของชาต ิ
3. เพื่อสร้างภูมิคุม้กันแก่เด็กนักเรยีน และ
เยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด 
4. เพื่อสร้างแกนน านักเรียน ต่อตา้นยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
5. เพื่อเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของ
สังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
6. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กนักเรยีนรวมทั้ง
ปลูกฝังพฤติกรรมการกระท าความดีตั้งแต่ในวัย
เด็ก ให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ต่อเนื่องภายใต้แนวทาง” สร้างความดี มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ห่างไกลยาเสพติด 
รักชีวิตสิ่งแวดล้อม” 

เป้าหมาย : นักเรียน/ประชาชนในต าบลโนนสว่าง 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 60,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่มโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน/ประชาชน  ได้ปลูกฝังพฤติกรรมการ

กระท าความดีตั้งแต่ในวัยเด็ก ให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อเนื่องภายใต้แนวทาง” 
สร้างความดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรม
ไทย ห่างไกลยาเสพติด รักชีวิตสิ่งแวดล้อม” 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
27 โครงการ :   โครงการพัฒนาศูนย์  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพิ่มเตมิโครงการ 

(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.เพื่อปรับปรุงศูนย์  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
3.เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย : ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 50,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  1  ครั้ง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1.มีศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี

ประสิทธิภาพ 
2.มีป้ายประชาสัมพันธ์งานป้องกันต่างๆ 
3.ได้ปฏิบัติงานถูกระบบ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

28 โครงการ :   โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์  อปพร.ต้นแบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกัน  
2.เพื่อบรรเทาสาธารณภัย  ให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เป้าหมาย : เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 50,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  1  ครั้ง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกัน  

2.บรรเทาสาธารณภัย  ให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
29 โครงการ :   โครงการอุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด (ศอ.ปส.จ. หรือ ศอ.ปส.อ.) 
เปลี่ยนแปลงโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่ออุดหนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เป้าหมาย : (ศอ.ปส.จ. หรือ ศอ.ปส.อ.) 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 50,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละปัญหายาเสพติดลดลงในพื้นที่ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ปัญหายาเสพติดลดลง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

30 โครงการ :   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เปลี่ยนแปลงโครงการ 
(กองการศึกษา) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้ชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนปอ 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 30,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  1  ครั้ง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กนัก เรี ยนได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ใ ช้ ใน

ชีวิตประจ าวันได้ร้อยละ 70 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองการศึกษา  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
31 โครงการ :   โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพิ่มเตมิโครงการ 

(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม  รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เป้าหมาย : สนุขและแมวท่ีลงทะเบียนตามฐานข้อมูลของเทศบาล 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 50,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละจ านวนสนุขแมวที่ลงทะเบียนตามฐานข้อมูลของเทศบาล

ที่ได้ป้องกันควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : สุนัขและแมวได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุมทุก

พื้นที่ของต าบลโนนสว่าง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ร่วมกับรพ.สต. ปศุสัตว์  

 
บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
32 โครงการ :   โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและตรวจหาการติดเช้ือ 

เอชไอวี 
เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เข้าถึงการรักษา 
2.-เพื่อให้ความรู้และวิธีการแพร่ระบาดทางเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้
ป้องกัน 
3.เพื่อให้ความรู้ช่องทางให้ค าปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 
4.เพื่อให้ความรู้การตรวจหารการติดเช้ือเอชไอวีและความหมาย
ของการตรวจเลือด 

เป้าหมาย : เยาวชน  อสม.และผู้น าชุมชน 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 20,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เข้าถึงบริการและตรวจหารการติดเชื้อเอชไอวี 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : 1.ค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เข้าถึงการรักษา 

2.ได้ความรู้และวิธีการแพร่ระบาดทางเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้
ป้องกัน 
3.ได้ความรู้ช่องทางให้ค าปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 
4.ได้ความรู้การตรวจหารการติดเช้ือเอชไอวีและความหมายของ
การตรวจเลือด 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลโนนสว่างร่วมกับโรงพยาบาล รพ.สต.โนนสว่าง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

33 โครงการ :   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน  (อสม.) 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ในชุมชน 
2.เพื่อแก้ไขปัญหาการรักษาพยาบาลหรือการดูแลรักษาสุขภาพ
ที่ไม่ถูกต้องของประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาที่
โรงพยาบาลได้ในอีกทางหนึ่ง 
 

เป้าหมาย : อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 20,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน อสม.ที่เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : 1.ช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขใน

ชุมชน 
2.แก้ไขปัญหาการรักษาพยาบาลหรือการดูแลรักษาสุขภาพที่ไม่
ถูกต้องของประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.เป็นการลดภาระค่ า ใ ช้จ่ ายในการเดินทางไปรักษาที่
โรงพยาบาลได้ในอีกทางหนึ่ง 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลโนนสว่างร่วมกับโรงพยาบาล รพ.สต.โนนสว่าง 
และรพ.สต.ต าบลบ้านดอนปอ 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

34 โครงการ :   โครงการพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อก าจัดยุงลายไม่ให้ไปแพร่เช้ือ  หรือท าการขยายพันธ์ต่อไป
ได้อีก 
2.เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี 
3.เพื่อให้ประชาชนได้ตื่นตัวตระหนักถึงอันตรายของโรค
ไข้เลือดออก 

เป้าหมาย : พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  หมู่ที่  1 - 11 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 30,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยลดลง 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : 1.ยุงลายในพ้ืนท่ีถูกก าจัด 

2.การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีหมดไป 
3.ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีไม่เป็นโรคไข้เลือดออก 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลโนนสว่างร่วมกับโรงพยาบาล รพ.สต.โนนสว่าง และ
รพ.สต.ต าบลบ้านดอนปอ 

 
บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
35 โครงการ :   โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ เพิ่มเตมิโครงการ 

(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ดา้นสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจและเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาเพศสัมพันธ์ 

เป้าหมาย : เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 10,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนมีความรู้  คาวม

เข้าใจและเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาเพศสัมพันธ์4.ได้ความรู้การตรวจหารการติดเช้ือ
เอชไอวีและความหมายของการตรวจเลือด 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลโนนสว่างร่วมกับโรงพยาบาล รพ.สต.โนนสว่าง และ
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

36 โครงการ :   โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนทางสังคม 
2.เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที ่

เป้าหมาย : ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน  ประสบความยากล าบาก 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 30,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : ผู้ประสบความเดือดร้อน 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : 1.สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนทางสังคม 

2.ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ี 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลโนนสว่าง   
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

37 โครงการ :   โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นกลุ่มแกนน าในชุมชน 
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถท ากิจกรรมทีส่อดคล้องกับ
ศาสนา ประเพณ ี วัฒนธรรม ร่วมกัน 
3.เพื่อเกิดเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน 

เป้าหมาย : เยาวชน 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 80,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนเยาวชนท่ีเข้าร่วม 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : เด็กและเยาวชนสามารถเป็นแกนน าในการท ากิจกรรมที่

สร้างสรรค์ในชุมชน 
เด็กและเยาวชนสามารถใช้พื้นที่ทางสังคมในการท ากิจกรรมที่
สอดคล้องกับศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
ภาคีร่วมทางสังคมเกิดความตระหนักและสนับสนุนการท า
กิจกรรมของกลุม่เด็กและเยาวชน 
ลดการมั่วสมุในการท ากิจกรรมทีไ่ม่เป็นประโยชน์ ของเด็กและ
เยาวชน 
เกิดกลุม่เครือข่ายเด็กและเยาวชน 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลโนนสว่าง   
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

38 โครงการ :   โครงการสร้างสมานฉันท์ เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน 
เป้าหมาย : เยาวชน 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 40,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนเยาวชนประชาชนที่เข้าร่วม 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง   

 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

39 โครงการ :   โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในการแก้ไขปัญหาชุมชนและการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสตรีในการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

เป้าหมาย : กลุ่มสตรีต าบลโนนสว่าง 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 30,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของกลุ่มสตรีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพสตรีในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติมหรือ
การเปลี่ยนแปลง 

40 โครงการ :   โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสังคม  ชุมชนเห็นคุณค่าและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ  ใน
เขตต าบลโนนสว่าง 
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและกิจกรรม
ผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
3.เพื่อค้นหา  ถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบสานภูมิปัญญา
พื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป 

เป้าหมาย : กลุ่มเด็ก  เยาวชน  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  ประชาชนท่ัวไป 
งบประมาณ :  
พ.ศ.2561 :- บาท 100,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เข้ารวมกิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1.เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และประชาชน ได้รู้จักภูมิ

ปัญญาของของท้องถิ่นและสามารถอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน 
2.ชุมชนและประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
3.เด็กและเยาวชน  สมาชิกครอบครัวสามารถน าความรู้ไป
ถ่ายทอดต่อคนรอบข้าง  และสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนต่อไปได้อย่างถูกต้อง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

41 โครงการ :   โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระราชกรณียกิจ เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อด าเนินงานรัฐพิธีและตามพระราชกรณยีกิจหรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี  หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการ 
โครงการพระราชด าริต่างๆ 

เป้าหมาย : โครงการตามหนังสือสั่งการ 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 300,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการตามหนังสือสั่งการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : ด าเนินงานรัฐพิธีและตามพระราชกรณียกิจหรือตามมติ

คณะรัฐมนตรี  หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการ 
โครงการพระราชด าริต่างๆ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

42 โครงการ :   โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ หนองบัว หนองบ่อ เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการบริการใน
ท้องถิ่น 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่ออนุรักษแ์ละพฒนัาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ของหนองบัว หนองบ่อ 
2. เพื่อพฒนัาหนองบัว หนองบ่อ สร้างให้เป็นศูนยก์ลาง
ท่องเที่ยวและพื้นที่พักผอ่นหย่อนใจที่ส าคัญ ของต าบลโนน
สว่าง 
3. เพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่บริเวณหนองบัว หนองบ่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการควบคุม ป้องกันมิให้เกิดผล
กระทบต่อสภาวะแวดล้อม ในอนาคต  
5. เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียว สรา้งภูมิทศัน์เมือง ให้น่าอยู่สวยงาม 
เป็นส่วนหนึ่งที่ท า ใหคุ้ณภาพ ชีวติของประชาชนดีขึ้น 

เป้าหมาย : พื้นที่หนองบัว หนองบ่อ 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 300,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  2  แห่ง 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : 1.อนุรักษแ์ละพฒนัาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของ

หนองบัว หนองบ่อ 
2. ได้พัฒนาหนองบัว หนองบ่อ สร้างให้เป็นศูนยก์ลางท่องเที่ยว
และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ส าคัญ ของต าบลโนนสว่าง 
3. ได้พัฒนาการใช้พื้นที่บริเวณหนองบัว หนองบ่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการควบคุม ป้องกันมิให้เกิดผล
กระทบต่อสภาวะแวดล้อม ในอนาคต  
5. เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างภูมิทัศน์เมือง ให้น่าอยู่สวยงาม เป็น
ส่วนหนึ่งที่ท า ใหคุ้ณภาพ ชีวติของประชาชนดีขึ้น 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

43 โครงการ :   โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง
ท้องถิ่นโปร่งใส   

เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองคลัง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารจดัการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แผนงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจดัการ
พัสด ุ 
2.เพื่อให้การบริหารงานโครงการต่าง ๆ ของ 
เทศบาลต าบลเป็นไปด้วย ควาถูกต้อง   โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสดุ
และยั่งยืน  
3. เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมระหว่างชุมชนและ
เทศบาลต าบล  
4. เพื่อให้คณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้างมีความรู้ 
ความเข้าใจ แนวทางและวิธีการในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีตามที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมาย
ก าหนด 

เป้าหมาย : พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
งบประมาณ : 20,000  บาท 
พ.ศ.2561 :- บาท - 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใหก้ับ

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจดัการ
พัสด ุ 
2.ให้การบริหารงานโครงการต่าง ๆ ของ 
เทศบาลต าบลเป็นไปด้วย ควาถูกต้อง   โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสดุ
และยั่งยืน  
3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมระหว่างชุมชนและ
เทศบาลต าบล  
4. ให้คณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้างมีความรู้ ความ
เข้าใจ แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าท่ีตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย เป็นไปตาม
แนวทางที่กฎหมายก าหนด 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
44 โครงการ :   โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย   เพิ่มเตมิโครงการ 

(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารจดัการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แผนงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการในส านักงาน 
2.เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ 

เป้าหมาย : เก้าอี้พักคอย 
งบประมาณ : - 
พ.ศ.2561 :- บาท 30,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  2  ชุด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1.พัฒนาระบบการให้บริการในส านักงาน 

2.อ านวยความสะดวกต่างๆ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

    
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

45 โครงการ :   โครงการจดัซื้อไมโครโฟน เพิ่มเตมิโครงการ 
(ส านักปลัด) 
-ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารจดัการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แผนงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ : 1. 1.เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการและใช้ส าหรบัขยายเสียงใหด้ัง
ขึ้น 

2.เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
เป้าหมาย : เครื่องเสียงท้องถิ่น   
งบประมาณ : - 
พ.ศ.2561 :- บาท 9,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท 9,000  บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท 9,000  บาท 
พ.ศ.2564 :- บาท 9,000  บาท 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  2  ตัว 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 2. 1.เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ

ทางราชการและใช้ส าหรับขยายเสยีงให้ดังขึ้น 

2.สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

46 โครงการ :   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารจดัการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แผนงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชารนอกสถานท่ีและในพื้นที่ 

เป้าหมาย : รถกระบะแบบดับเบิ้ลแคบ 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 800,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  1  คัน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

47 โครงการ :   
วัตถุประสงค์ : 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองคลัง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารจดัการ  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แผนงานบริหารทั่วไป 

1.เพื่อเทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีแผนท่ีแม่บท ที่มีรายละเอียด
ตามข้อมูลจากส านักงานท่ีดินทีส่ามรถน าไปใช้กับโปรแกรมคอม
ได ้
2.เพื่อน าแผนที่แม่บทลงข้อมูลภาคสนามได ้
3.เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนท่ีแม่บทท่ีพร้อมน าไปพัฒนางานจดัท าผัง
เมืองได ้
4.เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนท่ีแม่บทท่ีพร้อมน าไปพัฒนางานจดัเก็บ
รายได ้
5.เพื่อแผนท่ีแสดงขอบเขตชัดเจนยิ่งข้ึน 
6.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลต าบล  โดยสามารถ
จัดเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียมได้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน  ถูกต้อง
เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว  และเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน 
7.เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลโนน
สว่าง 
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 เป้าหมาย : พื้นที่ต าบลโนนสว่าง  66.80  ตารางกิโลเมตร  
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 300,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : 1.เทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีแผนที่แม่บท ที่มีรายละเอียดตาม

ข้อมูลจากส านักงานท่ีดินที่สามรถน าไปใช้กับโปรแกรมคอมได ้
2.มีแผนท่ีแม่บทลงข้อมลูภาคสนามได ้
3.เทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีข้อมลูแผนที่แม่บทที่พร้อมน าไป
พัฒนางานจัดท าผังเมืองได ้
4.เทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีข้อมลูแผนที่แม่บทที่พร้อมน าไป
พัฒนางานจัดเก็บรายได ้
5.เทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีแผนที่แสดงขอบเขตชัดเจนยิ่งข้ึน 
6.เทศบาลต าบลโนนสว่าง เพิ่มรายได้ของเทศบาลต าบล  โดย
สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว  และเพื่อก่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบตัิงาน 
7.เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ได้ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

48 โครงการ :   โครงการรื้อโครงหลังคาเทศบาล เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารจดัการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคารส านักงานให้มีสภาพดี
ขึ้น 

เป้าหมาย : หลังคาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
งบประมาณ : 300,000  บาท 
พ.ศ.2561 :- บาท - 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  1  แห่ง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ส านักงานเทศบาลมีสภาพดีขึ้นพร้อมบริการ

ประชาชน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

49 โครงการ :   จัดซื้อหม้อแปรงไฟฟ้า เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองการศึกษา) 
-ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารจดัการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจร
โดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า 

เป้าหมาย : หม้อแปรงไฟฟ้าขนาด  50  แอมป์  จ านวน  2  ลูก 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 200,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท 200,000  บาท 

พ.ศ.2563 :- บาท 200,000  บาท 

พ.ศ.2564 :- บาท 200,000  บาท 

ตัวช้ีวัด : จ านวน  2  ลูก 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : ใช้ในการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรโดย

อาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
50 โครงการ :   ครุภัณฑ์ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ราชกาลที่ 10  เพิ่มเตมิโครงการ 

(กองการศึกษา) 
-ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารจดัการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเฉลิมพระเกียรตริัชกาลที่ 10 
เป้าหมาย : ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ราชกาลที่ 10  จ านวน 1 ซุ้ม 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 150,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  1  ซุ้ม 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองการศึกษา  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการ

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

51 โครงการ :   เครื่องซับเมอร์ส   เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารจดัการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แผนงานการพาณิชย์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปาให้พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภคของประชาชน 

เป้าหมาย : เครื่องซับเมอร์ส  จ านวน  2  เครื่อง  ขนาด  5  
แรงม้า 

งบประมาณ : 40,000  บาท 
พ.ศ.2561 :- บาท - 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  2   เครื่อง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถผลิตน้ าประปาให้ประชาชนได้ใช้ไดอ้ยา่ง

เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 
ล าดับ รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม 
รายการแก้ไข  การเพ่ิมเติม หรือ รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข   การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลง 

52 โครงการ :   โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องน้ าตลาดเทศบาลต าบลโนนสว่าง เพิ่มเตมิโครงการ 
(กองช่าง) 
-ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารจดัการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แผนงานการพาณิชย ์
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดสดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
เป้าหมาย : ขนาดกว้าง  2.50 ม. ยาว 6.50 ม. 
งบประมาณ : งบประมาณ 
พ.ศ.2561 :- บาท 150,000  บาท 
พ.ศ.2562 :- บาท - 
พ.ศ.2563 :- บาท - 
พ.ศ.2564 :- บาท - 
ตัวช้ีวัด : จ านวน  1  แห่ง 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : ประชาชนได้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ  80 ของ

ผู้ใช้บริการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ผ. 01
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชน กว้าง  4  ม.  ระยะทาง 320,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง

ม.2 บ้านชัยบาดาล ได้ใช้สัญจรไปมา 110  ม. ขนาดหรือเน้ือ ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกข้ึน
(สายแยกข้าง สะดวก และ ท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า สัญจรไปมา ร้อยละ  80 ของ
บ้านดอนปอ ปลอดภัย 652 ตารางเมตร ประชาชนท้ังหมด

หนา 0.15 เมตร
2 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชน กว้าง  4  ม.  ระยะทาง  230,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง

ม.5 บ้านดอนปอ ได้ใช้สัญจรไปมา 300 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกข้ึน
(สายริมหนองแหล่ง สะดวก และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า สัญจรไปมา ร้อยละ  80 ของ
น้้าดิบระบบประปา) ปลอดภัย 460 ตร.ม. หนา 0.15 ประชาชนท้ังหมด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชน กว้าง  6.00  ม. ระยะ 400,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง

ม.6 บ้านหนองดินด้า ได้ใช้สัญจรไปมา ทาง  122  ม. ผิวจรา ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกข้ึน
-บ้านโนนงาม (สาย สะดวก และ จรไม่น้อยกว่า  732 สัญจรไปมา ร้อยละ  80 ของ
บูรพา  ทางหลวงท้อง ปลอดภัย ตร.ม. หนา  0.15 ประชาชนท้ังหมด
ถ่ิน-โคกกระแซ ต.
โปร่งเปือย)

4 ก่อสร้างผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชน ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย 15,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง
คสล. ม.7 บ้านบูรพา ได้ใช้สัญจรไปมา กว่า  12  ตารางเมตร ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกข้ึน
(สายหลังวัดสว่างส้า สะดวก และ ความหนา 0.15 ม. สัญจรไปมา ร้อยละ  80 ของ
ราญธรรมคุณ) ปลอดภัย ประชาชนท้ังหมด

5 ก่อสร้างถถ คสล.หมู่ เพ่ือให้ประชาชน กว้าง  3.50  ม. ระยะ 198,000 - - - ร้อยละของ ไปมาสะดวกข้ึน กองช่าง
8  บ้านหนองไฮ ได้ใช้สัญจรไปมา ทาง  110  ม. ผิวจรา ประชาชนท่ี ร้อยละ  80 ของ
(สายหน้าบ้านนาย สะดวก และ จรไม่น้อยกว่า 385 สัญจรไปมา ประชาชนท้ังหมด
บุญเส็ง  ย่อดี บริเวณ ปลอดภัย ตร.ม. หนา  0.13
ข้างวัดบรมสมพร)

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 373,300 - - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง

หมู่ท่ี  9 บ้านพรนิยม ได้ใช้สัญจรไปมา ระยะทาง  175  ม. ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกข้ึน
(โรงเรียนบ้านโนน สะดวก และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  สัญจรไปมา ร้อยละ  80 ของ
สว่าง) ปลอดภัย 718 ตร.ม. หนา 0.15 ประชาชนท้ังหมด

ม.ลงไหล่ทางตามสภาพ
7 ก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 294,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง

หมู่ท่ี  11 บ.โนนดู่ ได้ใช้สัญจรไปมา ระยะทาง  141.50 ม. ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกข้ึน
(สายบริเวณหลังโรงเรียนสะดวก และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  สัญจรไปมา ร้อยละ  80 ของ
หนองเข็งวิทยาคมและ ปลอดภัย 566 ตร.ม. หนา 0.15 ประชาชนท้ังหมด
บริเวณบ้านนายหนู ม.ลงไหล่ทางตามสภาพ
สายศรี-บ.นายบุญหลาย พ้ืนท่ี
เรืองมนตรี)

8 ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทาง เพ่ือให้ประชาชน ผิวจราจรกว้างเล่ีย 1.50 ม. 850,000 850,000 - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี  1 บ้านโนน ได้ใช้สัญจรไปมา ระยะทาง 337  ม. ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกและ
สว่าง(สายบริเวณท้าย สะดวก และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  สัญจรไปมา น้้าระบายสะดวก
บ้านนายสิทธ์ิ ชัยมาท- ปลอดภัย 490 ตร.ม. หนา 0.15 และน้้าไหล ข้ึนร้อยละ 80ของ
บ้านนายเรือง จันทวงค์ ม.พร้อมวางท่อระบายน้้า  สะดวก ประชาชนท้ังหมด

คสล.และบ่อพักน้้า

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทาง เพ่ือการคมนาคม ขยายไหล่ทาง คสล.ผิว 500,000 500,000 - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง

คสล. หมู่ท่ี  3 บ.สรรทวี สัญจรไปมาสะดวก จราจรกว้างโดยเฉล่ีย ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกและ
(สายบ้านนายสมร  และระบายน้้าเสีย 1.20 ม. ระยะทาง สัญจรไปมา น้้าระบายสะดวก
ม่วงแก้ว - บ.นายศิลปชัย ได้สะดวก 181 ม. หนา  0.15 ม. และน้้าไหล ข้ึนร้อยละ 80ของ
สุทธิประภา) ผิวจราจรไม่น้อยกว่า สะดวก ประชาชนท้ังหมด

217 ตร.ม.พร้อมขุดวาง
ท่อระบายน้้า คสล.และ
บ่อพักน้้า

10 ก่อสร้าง/ขยายไหล่ เพ่ือการคมนาคม ขยายไหล่ทาง คสล.ผิว 637,500 - - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี  4 บ.นาดี สัญจรไปมาสะดวก จราจรกว้างโดยเฉล่ีย ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกและ
(สายหน้า รพ.สต.โนน และระบายน้้าเสีย 1.60 ม. ระยะทาง สัญจรไปมา น้้าระบายสะดวก
สว่าง-บ้านนายค้าพร  ได้สะดวก 255 ม. หนา  0.15 ม. และน้้าไหล ข้ึนร้อยละ 80ของ
อินอ่อน) ผิวจราจรไม่น้อยกว่า สะดวก ประชาชนท้ังหมด

408 ตร.ม.พร้อมขุดวาง
ท่อระบายน้้า คสล.และ
บ่อพักน้้า

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ก่อสร้า/ขยายไหล่ทาง เพ่ือการคมนาคม ขยายไหล่ทาง คสล.ผิว 800,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง

คสล.หมู่ท่ี  5 บ้าน สัญจรไปมาสะดวก จราจรกว้างโดยเฉล่ีย ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกและ
ดอนปอ (บริเวณหน้า และระบายน้้าเสีย 0.80 ม. ระยะทาง สัญจรไปมา น้้าระบายสะดวก
ศาลาประชาคมบ้าน ได้สะดวก 320 ม. หนา  0.15 ม. และน้้าไหล ข้ึนร้อยละ 80ของ
ดอนปอ-สายข้างโรง ผิวจราจรไม่น้อยกว่า สะดวก ประชาชนท้ังหมด
เรียนบ้านดอนปอ) 256 ตร.ม.พร้อมขุดวาง

ท่อระบายน้้า คสล.และ
บ่อพักน้้า

12 ก่อสร้า/ขยายไหล่ทาง เพ่ือการคมนาคม ขยายไหล่ทาง คสล.ผิว 345,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี  7 บ้าน สัญจรไปมาสะดวก จราจรกว้างโดยเฉล่ีย ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกและ
บูรพา (สายหน้าบ้าน และระบายน้้าเสีย 1.20 ม. ระยะทางยาว สัญจรไปมา น้้าระบายสะดวก
นางศิริเลิศ ศรีพุทธา- ได้สะดวก 125 ม. หนา  0.15 ม. และน้้าไหล ข้ึนร้อยละ 80ของ
บ้าน นส.บุญฉวี ผิวจราจรไม่น้อยกว่า สะดวก ประชาชนท้ังหมด
หนูแก้ว) 150 ตร.ม.พร้อมขุดวาง

ท่อระบายน้้า คสล.และ
บ่อพักน้้า

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 ก่อสร้าง/ขยายไหล่ เพ่ือการคมนาคม ขยายไหล่ทาง คสล.ผิว 912,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง

ทาง คสล.หมู่ท่ี  9 สัญจรไปมาสะดวก จราจรกว้างโดยเฉล่ีย ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกและ
บ้านพรนิยม (สายระ และระบายน้้าเสีย 2.50 ม. ระยะทางยาว สัญจรไปมา น้้าระบายสะดวก
บบผลิตน้้าประปา- ได้สะดวก 417 ม. หนา  0.15 ม. และน้้าไหล ข้ึนร้อยละ 80ของ
โรงสูบน้้าดิบ  ล้าห้วย ผิวจราจรไม่น้อยกว่า สะดวก ประชาชนท้ังหมด
กอไผ่เหลือง) 615 ตร.ม.พร้อมขุดวาง

ท่อระบายน้้า คสล.และ
บ่อพักน้้า

14 ก่อสร้าง/ขยายไหล่ เพ่ือการคมนาคม ขยายไหล่ทาง คสล.ผิว 400,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง
ทาง คสล.หมู่ท่ี  10 สัญจรไปมาสะดวก จราจรกว้างโดยเฉล่ีย ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกและ
บ้านโนนงาม (สาย และระบายน้้าเสีย 1.80 ม. ระยะทางยาว สัญจรไปมา น้้าระบายสะดวก
หน้าศาลาประชาคม- ได้สะดวก 160 ม. หนา  0.15 ม. และน้้าไหล ข้ึนร้อยละ 80ของ
สามแยกทางไปบ้าน ผิวจราจรไม่น้อยกว่า สะดวก ประชาชนท้ังหมด
บูรพา) 288 ตร.ม.พร้อมขุดวาง

ท่อระบายน้้า คสล.และ
บ่อพักน้้า

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 ก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือการคมนาคม รางระบายน้้า คสล. 806,000 - - - ครัวเรือน บ้านเรือนสะอาดขยะ กองช่าง

คสล.พร้อมขยายไหล่ สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 0.40 ม. สะอาดขยะ มูลฝอยไม่อุดตันและ

ทาง คสล.หมู่ท่ี  2 และระบายน้้าเสีย ความลึกเฉล่ีย 0.50   มูลฝอยไม่อุด น้้าไม่ท่วมขังมีส่ิงแวด

บ้านชัยบาดาล (บริ ได้สะดวก ม. ความยาว  252  ม. ตันและน้้าไม่ ล้อมท่ีดีข้ึนร้อยละ

เวณรอบวัดสุมังคลา พร้อมขยายไหล่ทางคสล. ท่วมขัง 80 ของประชาชน

ราม-ศาลาประชาคม และบ่อพัก กว้างเฉ่ีย ท้ังหมด

2.20 ม.หนา 0.15 ม.
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
455  ตร.ม.

รวม 15  โครงการ - - 7,033,300 1,250,000 - - - - -

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน  สตรี ผู้ 60,000 - - - จ านวนผู้เข้า กลุ่มแม่บ้านสตรี ส านักปลัด

ส่งเสริมอาชีพให้กับ สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูง ว่างงาน ผู้สูงอายุ ร่วมโครงการ  ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ

ประชาชนท่ัวไป อายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ด้อยโอ

และกลุ่มอาชีพต่างๆ กาส และเยาวชน เยาวชน และประชาชน กาส และเยาวชน

และประชาชนท่ัวไป ท่ัวไปในต าบลโนน และประชาชนท่ัวไป

สามารถน าความรู้ไป สว่าง สามารถน าความรู้ไป

ประกอบอาชีพ สร้าง ประกอบอาชีพ สร้าง

รายได้ให้แก่ตนเอง รายได้ให้แก่ตนเอง

และครอบครัวได้ และครอบครัวได้

2 โครงการอุดหนุน เพ่ืออุดหนุนกลุ่มวิสาห กลุ่มวิสาหกิจในต าบล 50,000 - - - จ านวนเงินท่ี ชุมชนสามารถ ส านักปลัด
วิสาหกิจชุมชน กิจชุมชนในต าบลสร้าง โนนสว่าง อุดหนุน สร้างงาน สร้าง

งานสร้างรายได้ รายได้ ร้อยละ 80
รวม 2  โครงการ - - 110,000 - - - - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.2  แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตลาดสด เพ่ือสร้างเครือข่ายท่ี ตลาดสดเทศบาลต าบล 50,000 - - - จ านวนตลาดสด พัฒนาเครือข่ายท่ี กองคลัง

น่าซ้ือ เข้มแข็งในการพัฒนา โนนสว่าง ท่ีได้รับการปรับ เข้มแข็งในการ
ตลาดสดน่าซ้ือ จ านวน  1 พัฒนาตลาดสด

แห่ง น่าซ้ือ
2 โครงการสร้างศูนย์ เพ่ืออ านวยความสะ ศูนย์บริการตลาด 50,000 - - - จ านวน  1 ได้อ านวยความสะ กองคลัง

การตลาดเทศบาล ดวกในการบริการจัด เทศบาลต าบลโนนสว่าง แห่ง ดวกในการบริการ
ต าบลโนนสว่าง การตลาดสด จัดการตลาดสด

รวม 2  โครงการ - - 100,000 - - - - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างแนว เพ่ือก าหนดขอบเขต ท่ีสาธารณประโยชน์ 500,000 - - - จ านวนท่ี ประชาชนรู้จัก ส านักปลัด

เขตก้ันท่ีสาธารณ หรือแนวเขตปักหลัก เทศบาลต าบลโนนสว่าง สาธารณประ แนวเขตท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ต่างๆ เขตท่ีดิน ปักหลักเขต โยชน์ท่ีท าการ และเป็นสมบัติท่ี

ท่ีสาธารณประโยชน์ ก่อสร้างท่ีก้ัน สาธารณะหมู่บ้าน

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนท้ังหมด

รวม 1  โครงการ - - 60,000 - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
   3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประกวด เพ่ือเสริมสร้างความรู้ นักเรียนช้ันประถมศึก 20,000 - - - จ านวนผู้เข้า ประชาชนมีความ ส านักปลัด

สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ ความเข้าใจให้เยาวชน ษา นักเรียนชันมัธยม ร่วมโครงการ รู้ไปพัฒนาดัด
จากวัสดุเหลือใช้ ประชาชนได้ทราบถึง ศึกษา/อาชีวศึกษา/ แปลงให้ทัสมัย

แนวทางในการลด อุดมศึกษา และประ และเกิดประโยชน์
ปริมาณขยะและการ ชาชนท่ัวไป มากท่ีสุด ร้อยละ
น าขยะมาใช้ใหม่ 80

รวม 1  โครงการ - - 20,000 - - - - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน    และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
และยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปฏิบัติงาน เพ่ือปฏิบัติงานตาม โครงการท่ีได้รับตาม 100,000 - - - จ านวนโครง ได้ด าเนินตามนโย ส านักปลัด

ตามนโยบายเร่งด่วน นโยบายโครงการเร่ง หนังสือเร่งด่วน การท่ีได้รับ บายโครงการ
ของรัฐบาลตลอด ด่วนตามหนังสือส่ัง ตามหนังสือ เร่งด่วนตามหนัง
จนหนังสือส่ังการท่ี การในระหว่างปีงบ เร่งด่วน สือส่ังการใน
เก่ียวข้อง ประมาณ ระหว่างปีงบ

ประมาณ ร้อยละ
90 ของหนังสือ
ส่ังการ

รวม 1  โครงการ - - 100,000 - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน    และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

และยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกัน เพ่ือควบคุมการขยาย นักเรียน/ประชาชนใน 60,000 - - - จ านวนนักเรียน นักเรียน/ประชาชน ส านักปลัด

ยาเสพติดในร้ัวโรง ตัวของปัญหายาเสพ ต าบลโนนสว่าง ท่ีเข้าร่วมโครง ได้ปลูกฝังพฤติกรรม

เรียน/ชุมชน ติดและลดการแพร่ การ การกระท าความดี

ระบาดยาเสพติด ต้ังแต่ในวัยเด็ก

2 โครงการพัฒนาศูนย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ศูนย์ อปพร.เทศบาล 50,000 - - - จ านวน  1 เทศบาลมีศูนย์ปฏิ ส านักปลัด
อาสาสมัครป้องกัน การปฏิบัติงานป้อง ต าบลโนนสว่าง คร้ัง บัติงานป้องกันและ

ภัยฝ่ายพลเรือน กันและบรรเทาสา บรรเทาสาธารณ

ธารณภัย ภัยท่ีมีประสิทธิภาพ

3 โครงการทัศนศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีและสมาชิก 50,000 - - - จ านวน  1 เพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักปลัด
ดูงานศูนย์  อปพร. การปฏิบัติงานป้อง อาสาสมัครป้องกันภัย คร้ัง การปฏิบัติงานป้อง

ต้นแบบเพ่ือเพ่ิม และบรรเทาสาธารณ ฝ่ายพลเรือน กันและบรรเทาสา

ประสิทธิภาพการ ภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ี ธารณภัยร้อยละ

ปฏิบัติงานป้องกัน และสมาชิกอาสา 80

และบรรเทาสา สมัครป้องกันภัย
ธารณภัย ฝ่ายพลเรือน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน    และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

และยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการอุดหนุน เพ่ืออุดหนุนหน่วย (ศอ.ปส.จ. หรือ ศอ. 50,000 - - - ร้อยละปัญหา ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด

ศูนยอ านวยการ งานท่ีรับผิดชอบใน ปส.อ.) ยาเสพติดลด ลดลงร้อยละ

ป้องกันและปราบ การแก้ไขปัญหายา ลงในพ้ืนท่ี 70

ปรามยาเสพติด(ศอ. เสพติด
ปส.จ. หรือ ศอ.ปส.
อ.)

รวม 4  โครงการ - - 210,000 - - - - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน    และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

และยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.3  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเศรษฐกิจ เพ่ือให้นักเรียนได้ นักเรียนโรงเรียนบ้าน 30,000 - - - จ านวนนัก นักเรียนได้น าไป กองการศึกษา

พอเพียงตามแนว รู้ถึงการใช้ชีวิตแบบ ดอนปอ เรียนท่ีเข้าร่วม ใช้ในชีวิตประจ า
พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ วันร้อยละ 70

รวม 1  โครงการ - - 30,000 - - - - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน    และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

และยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการควบคุม เพ่ือควบคุม รณรงค์ สุนัขและแมวท่ีลงทะ 50,000 - - - ร้อยละจ านวน สุนัขและแมวได้ ส านักปลัด

ป้องกันโรคพิษ ป้องกันโรคพิษสุนัข เบียนตามฐานข้อมูล สุนัขแมวท่ีลง ฉีดวัคซีนป้องกัน
สุนัขบ้า บ้า ของเทศบาล ทะเบียนตาม โรคพิษสุนัขบ้า

ฐานข้อมูลของ ได้ครอบคลุมทุก
เทศบทาลท่ี พ้ืนท่ีของต าบล
ได้ป้องกัน โนนสว่างร้อยละ

80 สุนัขและแมว
2 โครงการส่งเสริม เพ่ือค้นหาผู้ติดเช้ือ เยาวชน อสม.และผู้น า 20,000 - - - ร้อยละของผู้ ได้ความรู้การ ส านักปลัด

การเข้าถึงบริการ รายใหม่ให้เข้าถึง ชุมชน เข้าถึงบริการ ตรวจหาการติด
และตรวจหาการ การรักษา และตรวจหาร เช้ือเอชไอวีและ
ติดเช้ือเอชไอวี การติดเช้ือ ความหมายของ

เอชไอวี การตรวจเลือด
ร้อยละ 80

3 โครงการฝึกอบรม เพ่ือช่วยบรรเทาภาวะ อาสาสมัครสาธารณสุข 20,000 - - - จ านวน อสม. ช่วยบรรเทาภาวะ ส านักปลัด
พัฒนาศักยภาพ ขาดแคลนบุคลากร ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท่ีเข้าร่วมโครง ขาดแคลนบุคลา
อาสาสมัครสาธา ทางด้านสาธารณสุข การ กรทางด้านสาธาร
รณสุขประจ าหมู่ ในชุมชน ณสุขในชุมชน
บ้าน (อสม.) ร้อยละ 80



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน    และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

และยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการพ่นหมอก เพ่ือก าจัดยุงลาย พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบ 30,000 - - - ร้อยละของผู้ ยุงลายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ควันก าจัดยุงลาย ไม่ให้ไปแพร่เช้ือ ของเทศบาลต าบลโนน ป่วยลดลง ถูกก าจัดหยุดการ
หรือท าการขยาย สว่าง หมู่ท่ี 1-11 แพร่ระบาดของ
พันธ์ต่อไปได้อีก โรคไข้เลือดออก

ในพ้ืนท่ีร้อยละ
90 ของพ้ืนท่ี

5 โครงการรณรงค์ เพ่ือเป็นการกระตุ้น เยาวชน  ประชาชน 10,000 - - - ร้อยละของผู้ เพ่ือเป็นการกระตุ้น ส านักปลัด
ประชาสัมพันธ์โรค และส่งเสริมให้เยาว ท่ัวไป เข้าร่วมโครง และส่งเสริมให้เยาว

เอดส์ ชนประชาชนมีความ การ ชนประชาชนมีความ

รู้ความเข้าใจและเป็น รู้ความเข้าใจและเป็น

การเสริมสร้างทัศนคติ การเสริมสร้างทัศนคติ

ท่ีดีต่อการป้องกัน ท่ีดีต่อการป้องกัน

โรคเอดส์และโรคติด โรคเอดส์และโรคติด

ต่อทางเพศสัมพันธ์ ต่อทางเพศสัมพันธ์

ร้อยละ 80

รวม 5  โครงการ - - 130,000 - - - - - -



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน    และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

และยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือสงเคราะห์ช่วย ประชาชนผู้ประสบ 300,000 - - - ผู้ประสบ สงเคราะห์ช่วย ส านักปลัด

ช่วยเหลือประชาชน เหลือผู้ประสบความ ความเดือดร้อน ประสบ ความเดือด เหลือผู้ประสบ
ตามอ านาจหน้าท่ี เดือดร้อนทางสังคม ความยากล าบาก ร้อน ความเดือดร้อน

ทางสังคม
รวม 1  โครงการ - - 30,000 - - - - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน    และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

และยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างความ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เยาวชน 80,000 - - - จ านวนเยาว เด็กและเยาวชน ส านักปลัด

เข้มแข็งให้เด็กและ เยาวชนให้เป็นกลุ่ม ท่ีเข้าร่วม สามารถเป็นแกน
เยาวชนมีส่วนร่วม แกนน าในชุมชน น าในการท ากิจ
ในการพัฒนา กรรมท่ีสร้าง
ท้องถ่ิน สรรค์ในชุมชน

2 โครงการสร้างสมาน เพ่ือสร้างความปรอง เยาวชน ประชาชนท่ัว 40,000 - - - จ านวนเยาว สร้างความปรอง ส านักปลัด
ฉันท์ ดองสมานฉันท์ของ ไป ชนประชาชน ดองสมานฉันท์

ประชาชน ท่ีเข้าร่วม ของประชาชน
โครงการ ร้อยละ  80

3 โครงการส่งเสริมบท เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม กลุ่มสตรีต าบลโนนสว่าง 30,000 - - - ร้อยละของ ได้พัฒนาและเพ่ิม ส านักปลัด
บาทสตรีในการแก้ ศักยภาพสตรีในการ กลุ่มสตรีท่ีได้ ศักยภาพสตรีใน
ไขปัญหาชุมชนและ พัฒนาและแก้ไขปัญ เข้าร่วมกิจ การพัฒนาและ
การพัฒนาท้องถ่ิน หาท่ีเกิดข้ึนในท้อง กรรม แก้ไขปัญหาท่ีเกิด

ถ่ิน ข้ึนในท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน    และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

และยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมกิจ เพ่ือสังคมชุมชนเห็น กลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่ม 100,000 - - - ร้อยละของผู้ เด็ก เยาวชน ส านักปลัด

กรรมผู้สูงอายุ คุณค่าและภูมิปัญญา สตรี ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจ สตรี ผู้สูงอายุ
ของผู้สูงอายุในเขต ประชาชนท่ัวไป กรรม และประชาชน
ต าบลโนนสว่าง ได้รู้จักภูมิปัญญา

ของท้องถ่ินและ
สามารถอนุรักษ์
ร้อยละ 80

รวม 4  โครงการ - - 250,000 - - - - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน    และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

และยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการงานราช เพ่ือด าเนินงานรัฐพิธี โครงการตามหนังสือ 300,000 - - - จ านวนโครง เพ่ือด าเนินงานรัฐพิธี ส านักปลัด

พิธีและโครงการ และตามพระราชกรณี ส่ังการ การตามหนัง และตามพระราชกรณี

ตามพระราชกรณี ยกิจหรือตามมติ สือส่ังการ ยกิจหรือตามมติ

ยกิจ คณะรัฐมนตรี หนังสือ คณะรัฐมนตรี หนังสือ

ส่ังการต่างๆท่ีเก่ียว ส่ังการต่างๆท่ีเก่ียว

ข้องกับงานพิธีการ ข้องกับงานพิธีการ

โครงการพระราชด าริ โครงการพระราชด าริ

ร้ยละ 80 

รวม 1  โครงการ - - 300,000 - - - - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถ่ิน
    6.1  แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิ เพ่ืออนุรักษ์และ พ้ืนท่ีหนองบัว หนองบ่อ 300,000 - - - จ านวน  2 ประชาชนารู้จัก ส านักปลัด

ทัศน์ หนองบัว พัฒนาทรัพยากร แห่ง อนุรักษ์ทรัพยากร
หนองบ่อ ธรรมชาติและส่ิง ธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อมของหนอง แวดล้อม ร้อยละ
บัว  หนองบ่อ 80 ของพ้ืนท่ี

รวม 1  โครงการ - - 300,000 - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
  7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมให้ เพ่ือเสริมสร้างความ พนักงาน ลูกจ้างเทศ 20,000 - - - จ านวนผู้เข้า พนักงานลูกจ้าง ทต.

ความรู้การจัดซ้ือ รู้ความเข้าใจให้กับ บาลต าบลโนนสว่าง ร่วมอบรม มีความรู้เพ่ิมข้ึนใน
จัดจ้างท้องถ่ิน คณะกรรมการจัดซ้ือ เร่ืองการจัดซ้ือจัด
โปร่งใส จัดจ้างในการบริหาร จ้างร้อยละ 80ของ

จัดการพัสดุ พนักงาน
2 จัดหาครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะ ครุภัณฑ์ส านักงานของ 1,220,000 - - - จ านวนครุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ส านักปลัด/

ส านักงาน ดวกในการปฏิบัติ ทต.โนนสว่าง ท่ีจัดซ้ือ ภาพในการท างาน กองคลัง/กอง
งานและเพ่ิมประสิทธิ มากข้ึนร้อยละ 80 ช่าง/กองการ
ภาพให้กับหน่วยงาน ศึกษา

รวม 2  โครงการ - - 1,240,000 - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
  7.2  แผนงานบริหารงานคลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดท าแผน เพ่ือ ทต.มีแผนท่ีแม่ พ้ืนท่ีต าบลโนนสว่าง 300,000 - - - ร้อยละของการ ทต.มีแผนท่ีแม่บท ส านักปลัด

ท่ีภาษีและทะเบียน บทท่ีมีรายละเอียด 66.80 ตารางกิโลเมตร จัดเก็บภาษีท่ี ท่ีรายละเอียดตาม
ทรัพย์สิน ตามข้อมูลจาก สนง. เพ่ิมข้ึน ข้อมูลจาก สนง.ท่ีดิน

ท่ีดินท่ีสามารถน าไป ท่ีสามารถน าไปใช้
ใช้กับโปรแกรม กับโปรแกรมคอมได้
คอมได้ ร้อยละ 90

รวม 1  โครงการ - - 300,000 - - - - - -

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 01
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
  7.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการร้ือโครง เพ่ือปรับปรุงหลังคา หลังคาเทศบาลต าบล 300,000 - - - จ านวน  1 ส านักงานเทศบาล กองช่าง

หลังคาเทศบาล อาคาร สนง.ให้มี โนนสว่าง แห่ง มีสภาพดีข้ึนพร้อม
สภาพท่ีดีข้ึน บริการประชาชน

ร้อยละ 90
รวม 1  โครงการ - - 300,000 - - - - - -

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
  7.4  แผนงานเคหะการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ขนาดกว้าง  2.50 ม. 150,000 - - - จ านวน  1 ประชาชนได้ใช้บริ กองช่าง

/ปรับปรุงห้องน้ า ตลาดสดเทศบาล ยาว 6.50 ม. แห่ง การมีความพึงพอใจ
ตลาดเทศบาลต า ต าบลโนนสว่าง ร้อยละ  80 ของผู้
บลโนนสว่าง พิการ

รวม 1  โครงการ - - 150,000 - - - - - -

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 05

      ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  รักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนได้ ขนาดกว้าง  4.00 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง

ผิวทางพารา ใช้สัญจรไปมาสะดวก - 8.00  ม. ระยะ ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกข้ึน ทต.โนนสว่าง

แอสฟัลล์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านและ ทาง  2,000  ม. สัญจรไปมา ร้อยละ  80 ของ

ภายในเขตเทศบาล เช่ือมต่อระหว่างหมู่ ประชาชนท้ังหมด

ต าบลโนนสว่าง บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ. 05

      ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  รักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้ ขนาดกว้าง  8.00 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 ร้อยละของ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง

แอสฟัลล์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมาสะดวก  ม. ระยะทาง ประชาชนท่ี ไปมาสะดวกข้ึน ทต.โนนสว่าง

จากโรงเรียนหนอง ภายในหมู่บ้านและ 6,700  ม. สัญจรไปมา ร้อยละ  80 ของ

เข็งวิทยาคม-ล าห้วย เช่ือมต่อระหว่างหมู่ ประชาชนท้ังหมด

คลอง บ้าน

รวม 2  โครงการ - - 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านัก เพ่ืออ านวยความ เก้าอ้ีพักคอย จ านวน 30,000 - - - ส านักปลัด
งาน สะดวก 2  ชุด

2 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านัก เพ่ือเพ่ิมช่องทาง ไมโครโฟน 9,000 9,000 9,000 9,000 ส านักปลัด
งาน การเผยแพร่ จ านวน  2  ตัว

3 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพา เพ่ืออ านวยความ รถกระบะแบบดับเบ้ิล 800,000 - - - กองคลัง
หนะและขนส่ง สะดวกในการปฏิ แคบ  จ านวน  1  คัน

บัติงาน
4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านัก เพ่ือใช้ในการส่งผ่านพลังงาน จัดซ้ือหม้อแปรงไฟฟ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง

งาน จากวงจรไฟฟ้าหน่ึงไปยังอีก จ านวน  2  ลูก
วงจร

5 ศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านัก เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ 150,000 - - - กองการ
และนันทนาการ งาน รัชกาลท่ี 10 ราชกาลท่ี 10 จ านวน ศึกษา

1 ซุ้ม
6 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ประปา เพ่ือใช้ในการผลิต เคร่ืองซับเมอร์ส  จ านวน 40,000 - - - กองช่าง

น้ าประปาให้เพียง 2  เคร่ือง
ต่อการการบริโภค-
อุปโภค

1,229,000 209,000 209,000 209,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

รวม
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