
แบบผ.๐๒

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

1 เงินสมทบประกนัสังคมใหแ้กพ่นกังาน
จา้งของต าบลโนนเพด็

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
สวัสดิการพนกังานจา้ง

เงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคมใหแ้ก่
พนกังานจา้งของ
อบต.โนนเพด็ ร้อยละ
 ๕

167,068 159,554 200,000 200,000 200,000 สวัสดิการ
พนกังาน 
อบต.โนนเพด็

 พนกังานอบต.
โนนเพด็ได้รับ
สวัสดิการ 

ส านกัปลัด

2 โครงการสมทบกองทนุหลักประกนั
สุขภาพ ต าบลโนนเพด็

เพื่อจา่ยสนบัสนนุ
และส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในเขต
บริการ อบต.โนนเพด็

ประชาชนในเขต
บริการของ อบต.โนน
เพด็ ทั้งหมด ๑๑ 
หมู่บา้น

94,000 97,860 97,940 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชนได้
มหีลัก 
ประกนั
สุขภาพ 

 ประชาชน
ในเขตบริการ
อบต.โนนเพด็มี
หลักประกนั
สุขภาพ

ส านกัปลัด

3  เงินสมทบกองทนุบ าเหนญ็บ านาญ
ขา้ราชการต าบลโนนเพด็

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
สวัสดิการขา้ราชการ
ส่วนต าบลโนนเพด็

เงินสมทบกองทนุบ า
เหนญ็บ านาญ
ขา้ราชการต าบลโนน
เพด็ ร้อยละ๑ของ
ประมาณการรายรับ
ปทีี่ท าขอ้บญัญติั

167,580 171,600 200,000 200,000 200,000 สวัสดิการ
พนกังาน
ลูกจา้ง

ขา้ราชการอบต.
โนนเพด็ได้รับ
สวัสดิการ

ส านกัปลัด

       ๖. ยทุธศาสตร์องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด ยทุธศาสตร์ที่ ๖ ดา้นการบริหารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา
       ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่   ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และดา้นอ่ืนๆ
       ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่  ๘ ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี

ตวัชี้วดั(KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

๖.๒ แผนงานงบกลาง  : งานงบกลาง

ที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

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

       ๖. ยทุธศาสตร์องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด ยทุธศาสตร์ที่ ๖ ดา้นการบริหารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา
       ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่   ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และดา้นอ่ืนๆ
       ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่  ๘ ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี

ตวัชี้วดั(KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

๖.๒ แผนงานงบกลาง  : งานงบกลาง

ที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณปี

4  เงินสมทบกองทนุทดแทนต าบลโนนเพด็ เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
สวัสดิการขา้ราชการ
ส่วนต าบลโนนเพด็

เงินสมทบกองทนุ
ทดแทนเปน็รายปใีน
อตัราร้อยละ ๐.๒ 
ของค่าจา้ง
โดยประมาณทั้งปี

8,000 8,000 8,000 สวัสดิการ
ขา้ราชการ
ส่วนต าบล

พนักงานลูกจ้างอบต.
โนนเพด็ได้รับ
สวสัดิการเงินทดแทน
เมื่อประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยหรือถึง
แก่กรรมและสูญหาย

ส านกัปลัด

5  เงินส ารองจา่ยกรณีจ าเปน็ฉกุเฉนิไม่
สามารถคาดเดาได้ในเขตต าบลโนนเพด็

เพื่อชว่ยเหลือ 
บรรเทาความ
เดือดร้อน ของ
ประชาชนต าบล
โนนเพด็

 เงินส ารองจา่ยกรณี
จ าเปน็ฉกุเฉนิไม่
สามารถคาดเดาได้ใน
เขตต าบลโนนเพด็

4,830 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนใน
ต าบลโนนเพด็

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนใน
ต าบล

ส านกัปลัด

6  เงินชว่ยเหลือพเิศษใหก้บัขา้ราชการ  
โนนเพด็

เพื่อชว่ยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนของเพื่อ
ชว่ยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของขา้ราชการ 
อบต.โนนเพ็ด

 เงินชว่ยเหลือพเิศษ
ใหก้บัขา้ราชการ

30,000 30,000 30,000 จ านวน
ขา้ราชการใน
ต าบลโนนเพด็

บรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ขา้ราชการ

ส านกัปลัด
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แบบผ.๐๒

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

       ๖. ยทุธศาสตร์องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด ยทุธศาสตร์ที่ ๖ ดา้นการบริหารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา
       ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่   ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และดา้นอ่ืนๆ
       ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่  ๘ ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี

ตวัชี้วดั(KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

๖.๒ แผนงานงบกลาง  : งานงบกลาง

ที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณปี

7 ค่าใชจ้า่ยเบี้ยยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ยยงั
ชพีสงเคราะหผู้์ปว่ย
โรคเอดส์

 ผู้ปว่ยโรคเอดส์ใน
เขตพื้นที่ อบต.
โนนเพด็จ านวน ๑๐ 
คน

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 จ านวนผู้ปว่ย
เอดส์

 ผู้ปว่ยเอดส์
ได้รับเบี้ยยงัชพี

กอง
สวัสดิการ
สังคม

8 ค่าใชจ้า่ยเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ยยงั
ชพีใหแ้กผู้่สูงอายุ

ผู้สูงอายใุนเขตพื้นที่ 
อบต.โนนเพด็  
จ านวน ๑,๐๒๖  คน

6,522,500 7,055,700 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จ านวน
ผู้สูงอายุ

 ผู้สูงอายไุด้รับ
เบี้ยยงัชพี

กอง
สวัสดิการ
สังคม

9  ค่าใชจ้า่ยเบี้ยยงัชพีผู้พกิาร เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ย
ความพกิารใหแ้กผู้่
พกิาร

ผู้พกิารในเขตพื้นที่ 
อบต.โนนเพด็  
จ านวน  ๒๙๐คน

2,917,600 2,708,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนผู้พกิาร ผู้พกิารได้รับเบี้ย
ความพกิาร

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รวม 9 โครงการ 9,921,578 10,440,714 11,783,940 11,786,000 11,786,000

รวม 31 โครงการ 1,454,480 12,064,213 13,525,840 12,831,000 12,711,500
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