
แบบผ.๐๒

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)

1  โครงการควบคุม และปูองกันโรคติดต่อที่
มีสัตวเ์ป็นพาหะ

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดต่อทีม่ีสัตวเ์ป็น
พาหะ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
ควบคุม  และปูองกัน
โรคติดต่อทีม่ีสัตวเ์ป็น
พาหะ

28,280 1,400 30,000 30,000 30,000 มีโรคติด
ต่อน้อยลง

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อทีม่ี
สัตวเ์ป็นพาหะ
ร้อยละ ๑๐๐

กอง
สวสัดิการ
สังคม

2  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายตุ าบลโนนเพ็ด

เพือ่ปลูกแนวคิดสุขภาพดีไม่มีขาย
 อยากได้ต้องสร้างเพือ่ให้
ประชาชนมีความรู้ในการบริโภค
อาหารหลัก ๕ หมูเ่พือ่ให้
ประชาชนมีความปลอดภยัจาก
การบริโภคอาหาร

อสม. ทุกคน
กลุ่มเส่ียง เช่น เด็กอายุ
แรก – ๖ ปี ผู้สูงอายแุละ
ประชาชนทัว่ไปในต าบล

100,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้า
ฝึกอบรม

อสม. ความรู้
เพิม่ขึน้และ
 กลุ่มเสียง
สามารถดุแล
สุขภาพตนเองได้

กอง
สวสัดิการ
สังคม

3 โครงการฟืน้ฟูสภาพผู้พิการ เพือ่ให้มีภาวะ การด ารงชีพ
เหมือนกับคนปกติทัว่ไป

ผู้พิการทุกคนในเขต อบต.
โนนเพ็ด

30,000 30,000 จ านวนผู้พิการ ร้อยละ ๔๐ 
ของผู้พิการมี
สภาพจิตใจที่
เป็นปกติ

กอง
สวสัดิการ
สังคม

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
       ๒. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตรที ่๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒  การลดความเหลือ่มล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เมืองน่าอยู ่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุขอ่ืน

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

134



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
       ๒. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตรที ่๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒  การลดความเหลือ่มล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เมืองน่าอยู ่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุขอ่ืน

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

4 โครงการจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ เช่น 
วคัซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคปากเปือ่ย
 ยาฉีดคุมก าเนิด ทรายอะเบท สารเคมีพ่น
ยงุฯลฯ

เพือ่ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออก
สนับสนุนส่งเสริมให้
ประชาชนรณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก
โคและกระบือ ปูองกันจาก
โรคปากเท้าเปือ่ย

จัดซ้ือทราย อะเบท
น้ ายาพน้สารเคมีก าจัดยุงทุก
หมูบ่้านในเขตต าบลโนนเพด็
 ซ้ือวัคซีนปูองกันโรคปากเท้า
เปือ่ย ในโค กระบือ
 วัคซีนปูองกันโรคพษิสุนัขบ้าน
ปูองกันการขยายพนัธุข์อง
สุนัขและแมว

100,000 84,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชา
ชนปลอดภัย
จากโรค
ติดต่อ

 ไม่มีผู้ปุวยเป็น
โรคไข้เลือดออก
 โคและกระบือ 
ปลอดภัยจาก
โรคปากเท้าเปือ่ย

กอง
สวสัดิการ
สังคม

5 โครงการฉีดวคัซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ต าบลโนนเพ็ด

เพือ่บริการประชาชนในการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

ค่าใช้จ่ายการฉีดวคัซีน
ปูองกันโรคสัตวเ์ล้ียงของ
ประชาชนหมูท่ี่๑ -หมูท่ี่
๑๑ในเขตต าบลโนนเพ็ด  
ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจาก
อากาศทีร้่อนจัด

31,325 27,354 จ านวนสัตว์
เล้ียงทีไ่ด้รับ
วคัซีน

สัตวเ์ล้ียงของ
ประชาชนใน
ต าบลโนนเพ็ดมี
ปริมาณเพิม่มาก
ขึน้

รพ.สต/
กอง
สวสัดิการ
สังคม
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
       ๒. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตรที ่๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒  การลดความเหลือ่มล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เมืองน่าอยู ่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุขอ่ืน

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

6 โครงการส่งเสริมและตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบีอ้งต้น

 เพือ่ลดพฤติกรรมเส่ียง
ทางด้านสุขภาพของประชาชน
เพือ่ลดอัตราผู้เข้ารับบริการ
ด้านโรคเบาหวานลดลง

กลุ่มเด็ก สตรีและ
ผู้สูงอายทุุกหมูบ่้าน
จัดฝึกอบรม อสม.เร่ือง
การวดัความดันโลหิต 
การวดัรอบเอวและการ
ใช้แบบคัดกรองฯ

20,000 จ านวนผู้เข้า
ตรวจสุขภาพ

กลุ่มเด็ก สตรี
และผู้สูงอายุ
ได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน

รพ.สต/
กอง
สวสัดิการ
สังคม

7 โครงการปรับปรุงห้องน้ าคนพิการ เพือ่อ านวยความสะดวกให้
คนพิการ

ปรับปรุงห้องน้ าคนพิการ
พร้อมต่อเติมทีท่ าการ
อบต.โนนเพ็ด

88,000 จ านวน
ห้องน้ าผู้พิการ

คนพิการได้รับ
ความสะดวก

กอง
สวสัดิการ
สังคม
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
       ๒. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตรที ่๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒  การลดความเหลือ่มล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เมืองน่าอยู ่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุขอ่ืน

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

8 โครงการก่อสร้างห้องน้ าทีท่ าการ         
อบต.โนนเพ็ด

เพือ่อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนผู้รับบริการ

ก่อสร้างห้องน้ า กวา้ง
ห้องละ ๑.๘๐ เมตร ยาว
 ๒.๘๐ เมตร สูง ๓ เมตร 
จ านวน ๒ ห้อง

146,000 จ านวน
ห้องน้ าเพือ่
บริการ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับความ
สะดวก

กอง
สวสัดิการ
สังคม

9 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่บริการประชาชนในการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

ค่าใช้จ่ายการฉีดวคัซีน
ปูองกันโรคสัตวเ์ล้ียงของ
ประชาชนหมูท่ี่๑ -หมูท่ี่
๑๑ในเขตต าบลโนนเพ็ด  
ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจาก
อากาศทีร้่อนจัด

50,000 50,000 50,000 จ านวนสัตว์
เล้ียงทีไ่ด้รับ
วคัซีน

สัตวเ์ล้ียงของ
ประชาชนใน
ต าบลโนนเพ็ดมี
ปริมาณเพิม่มาก
ขึน้

รพ.สต/
กอง
สวสัดิการ
สังคม
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
       ๒. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตรที ่๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒  การลดความเหลือ่มล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เมืองน่าอยู ่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุขอ่ืน

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

10 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิง้ เพือ่ก าจัดขยะทีอ่าจเป็น
อันตรายต่อส่ิงแวดล้อมและ
สร้างจิตส านึกทีดี่ในการทิง้
ขยะ

ค่าใข้จ่ายในการด าเนิน
รณรงค์ก าจัดขยะ มูล
ฝอยหมูท่ี ่๑-๑๑

360 360 15,000 15,000 15,000 จ านวนขยะที่
คัดแยก

ชุมชนสะอาด/
ลดจ านวนขยะ

รพ.สต/
กอง
สวสัดิการ
สังคม

11 อุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติทีดี่

ประชาชนในหมูบ่้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบ่้านๆละอยา่งน้อย ๓ 
โครงการ หมูท่ี ่๑-๑๑)
จ านวน ๓๓ โครงการ

220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏบิัติใหถู้กต้อง

กอง
สวสัดิการ
สังคม

12 โครงการจัดซ้ือถังขยะพลาสติกให้แก่
หมูบ่้าน

เพือ่รณรงค์ท าความสะอาด
หมูบ่้าน

จัดซ้ือถังขยะหมูบ่้านละ ๕
 ถัง จ านวน ๑๑ หมูบ่้าน

93,500 ปีละ ๑ คร้ัง ชุมชนสะอาด/
ลดจ านวนขยะ

กอง
สวสัดิการ
สังคม

รวม 12 โครงการ 159,965 521,114 761,000 645,000 758,500
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