
แบบผ.๐๒

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

1 โครงการสร้างจิตส านึกและส่งเสริม
จริยธรรมในการท างาน

๑. เพือ่เผยแพร่วสัิยทัศน์
และยทุธศาสตร์ของ
องค์กรให้แก่ข้าราชการ
และพนักงานจ้างทราบ
๒. ปลูกฝังค่านิยมและ
วฒันธรรมการท างานแบบ
ใหม่ ทีมุ่ง่เน้นผลงานเพือ่
ประชาชน 
๓. สร้างจิตส านึกในการ
ประหยดัและการใช้
งบประมาณอยา่งคุ้มค่า

ค่าช้าจ่ายในการ
อบรมข้าราชการ/
พนักงานจ้างของ 
อบต. ทุกคน

15,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ทีเ่ข้า
รับการอบรม

ข้าราชการ 
พนักงานจ้างรับรู้
วสัิยทัศน์
ยทุธศาสตร์
ส านักงาน รู้
มาตรฐานทาง
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมสร้างสรรค์

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของ อบต.โนนเพ็ด

เพือ่แสดงให้ประชาชน
ทราบผลการด าเนินการ
แผนงาน งบประมาณของ
 อบต. อยา่งโปร่งใส

 จัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์

16,800 13,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
วารสารทีจ่ัดท า

 ประชาชนจะ
ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานด้าน
ต่างๆของ อบต.

ส านักปลัด

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และด้านอ่ืนๆ

       ๖. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบผ.๐๒

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

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และด้านอ่ืนๆ

       ๖. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3  โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

จัดให้มีระบบติดตามผล
การปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน

 เพือ่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายจ้างที่
ปรึกษาเพือ่ศึกษา 
วจิัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แบบระบบ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

ข้าราชการ/
พนักงานจ้างมีการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติผลสัมฤทธิ์
ผลของงาน แก่
ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการ

ส านักปลัด

4 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทัว่ไป
ของอบต.โนนเพ็ด

๑.ประชาชนมีส่วนร่วม
และไปใช้สิทธ ิเลือกต้ัง
ทัว่ไป  

เลือกต้ัง สมาชิก
อบต. นายก อบต
และเลือกต้ังแทน
ต าแหน่งทีว่า่งและ
หมดวาระ

400,000 200,000 200,000 เลือกต้ัง๔ป/ี
คร้ัง
และการ
เลือกต้ังกรณี
แทนต าแหน่ง
ทีว่า่ง

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและไปใช้สิทธิ

ส านักปลัด

5  โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร/
สมาชิก/ผู้น าชุมชน/ส่วนราชการอืน่
และพนักงานฯในประเทศและ
ต่างประเทศ

เพือ่พัฒนาเจ้าหน้าที ่น า
ความรู้ทีไ่ด้จากการอบรม
 มาถ่ายทอด

 ผู้บริหาร/สมาชิก
 บุคลากรของ อบต.
 ผู้น าชุมชน/ส่วน
ราชการอืน่

300,000 308,450 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

บุคลากรของ อบต.
 ได้พัฒนาอยา่งมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลร้อยละ
 ๑๕

ส านักปลัด
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แบบผ.๐๒

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

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และด้านอ่ืนๆ

       ๖. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการจัดหาวสัดุส านักงานของอบต.
โนนเพ็ด

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การท างานและ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
อยา่งรวดเร็ว

 จัดซ้ือเคร่ืองเขียน 
แบบพิมพ์ กระดาน 
ไวท์บอร์ด และวสัดุ
ส านักงานทีจ่ าเป็น
ต่างๆ เช่น ปากกา 
กระดาษถ่ายเอกสาร
 น้ ายาลบค าผิด ฯลฯ

200,000 85,889 มีวสัดุ
ส านักงานใช้
ทัง้ปี 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพเพิม่
มากขึน้ สามารถ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนได้
รวดเร็วถูกต้อง 

ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กอง
การศึกษาฯ
และกอง
สวสัดิการ
สังคม

7 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้ใน
การปฏิบัติงานบริการประชาชนของ
อบต.โนนเพ็ด

เพือ่ให้มีครุภัณฑ์ใช้งานใน
ส านักปลัดอยา่งเพียงพอ
และมีประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

 ส านักปลัดจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ เช่น เก้าอี ้
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ และวสัดุต่างๆ 
ใช้ในส านักงาน

100,000 92,500 จ านวนวสัดุ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดซ้ือ

 อบต. มีครุภัณฑ์
ทีม่ีประสิทธภิาพใช้
ในการปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชนเพิม่ขึน้

ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กอง
การศึกษาฯ
และกอง
สวสัดิการ
สังคม
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แบบผ.๐๒

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

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และด้านอ่ืนๆ

       ๖. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจ าปี ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและ พนักงานจ้าง

เพือ่เป็นขวญัก าลังใจใน
การท างานให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลและ พนักงาน
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด

พนักงานส่วนต าบล
และ พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด

622,680 635,160 จ านวน
พนักงานที่
ได้รับโบนัส

พนักงานส่วน
ต าบลและ 
พนักงานจ้างของ
อบต.โนนเพ็ด
มีขวญัและก าลังใจ
เพิม่ขึน้

ส านักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กอง
การศึกษาฯ
และกอง
สวสัดิการ
สังคม

9 โครงการจัดซ้ือตู้น้ าเยน็ บริการน้ าด่ืมให้กับ
ประชาชนทีม่าติดต่อ
ราชการ

ส านักงานอบต.โนน
เพ็ด

5,000 จ านวนตู้
ท าน้ าเยน็

ประชาชนได้รับ
บริการ
 มีน้ าด่ืมเยน็ๆ

ส านักงาน
ปลัด
/กอง
สวสัดิการ

10 โครงการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
และออกส ารวจข้อมูล ทุก ๔ ปีเพือ่
จัดเก็บภาษี ภายในต าบล

เพือ่บริการประชาชน
อยา่งทัว่ถึงทุกหมูบ่้าน
และมีรายได้เข้าอบต.
เพิม่ขึน้

 ออกบริการ
ประชาชนอยา่งน้อย
ปีละ ๑ คร้ัง 
และออกประเมิน
ภาษีทุก ๔ ปี

10,000 ร้อยละรายได้  อบต.มีรายได้จาก
การจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
เพิม่ขึน้

กองคลัง
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แบบผ.๐๒

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

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และด้านอ่ืนๆ

       ๖. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

11 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น

เพือ่ให้หน่วยงานมีแผนที่
แม่บททีส่ามารถน ามา
ประกอบเป็นแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น

จัดท าแผนทีภ่าษี
และทะเบียน
ทรัพยสิ์นให้
ครอบคลุมพืน้ที่
ทัง้หมดของอบต.โนน
เพ็ด

200,000  ๑ คร้ัง /ปี สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เพิม่ขึน้การ
จัดเก็บภาษีมี
ความทันสมัย

กองคลัง

12 โครงการจัดหาห้องประชุมสภาเช่น 
จัดท าโต๊ะ เก้าอี ้ติดต้ังชุดเคร่ืองเสียง  
ล าโพง และอุปกรณ์ส าหรับห้องประชุม
สภา

เพือ่ใช้เป็นทีป่ระชุมสภา
และอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

 จัดท าโต๊ะ เก้าอี ้
ติดต้ังชุดเคร่ืองเสียง 
 ล าโพง และอุปกรณ์
ส าหรับห้องประชุม
สภา

200,000  ๑ คร้ัง/ปี ส านักงานมีความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

ส านักงาน
ปลัด
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แบบผ.๐๒

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

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และด้านอ่ืนๆ

       ๖. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

13 โครงการก่อสร้างศาลาพักส าหรับ
ประชาชนทีท่ าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด

เพือ่บริการประชาชนและ
อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ก่อสร้างศาลาพัก 
กวา้ง ๔๐ เมตร.ยาว
๔ เมตรสูง ๓เมตร

220,000 จ านวนศาลา
พักส าหรับ
ประชาชน

อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนทีม่ารับ
บริการ

ส านักงาน
ปลัด

14 โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์
ด้านหน้าส านักงานอบต.โนนเพ็ด

เพือ่บริการประชาชนและ
อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ก่อสร้างบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ด้านหน้าส านักงาน
อบต.โนนเพ็ด

150,000 จ านวนตู้และ
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ทีติ่ดต้ัง

ประชาชนจะได้รับ
รู้ข่าวสารและ
โครงการต่างๆ

ส านักงาน
ปลัด

15 โครงการก่อสร้างป้ายชือ่ทีท่ าการอบต.
โนนเพ็ด

เพือ่ให้สะดวกแก่การ
ให้บริการประชาชน

ก่อสร้างป้ายชือ่ทีท่ า
การอบต.โนนเพ็ด

15,000 ป้ายชือ่ อบต.
โนนเพ็ด

ก่อสร้างป้ายชือ่
อบต.โนนเพ็ด

ส านักงาน
ปลัด

183



แบบผ.๐๒

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

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และด้านอ่ืนๆ

       ๖. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

16 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
ทีท่ าการอบต.โนนเพ็ดงานกัน้ห้องรอบ
อาคาร ติดต้ังประตู หน้าต่าง ติดแอร์

เพือ่ใช้เป็นส านักงาน
ปฏิบัติงาน และเพือ่
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ทีท่ า
การอบต.โนนเพ็ด
งานกัน้ห้องรอบ
อาคาร ติดต้ังประตู 
หน้าต่าง ติดแอร์

468,500 จ านวนอาคาร
ทีป่รับปรุง

อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนทีม่ารับ
บริการ

ส านักงาน
ปลัด

17 โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน

เพือ่บริการประชาชนและ
อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ปรับปรุงเคาน์เตอร์
กวา้ง๐.๘๐เมตรยาว
 ๖ เมตรสูง๐.๗๕ 
เมตร

55,000 จ านวนอาคาร
ทีป่รับปรุง

อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนทีม่ารับ
บริการ

ส านักงาน
ปลัด

18 โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
ส่วนต าบลโนนเพ็ด

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ข้าราชการให้มี
บ้านพักอาศัย

ซ่อมแซมบ้านพัก ๔ 
ห้อง

400,000 จ านวนห้องพัก ข้าราชการส่วน
ต าบลมีทีพ่ักอาศัย
ทีป่ลอดภัย

กองช่าง

184



แบบผ.๐๒

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

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และด้านอ่ืนๆ

       ๖. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

19 โครงการก่อสร้างร้ัวคสล.ทีท่ าการอบต.
โนนเพ็ด

เพือ่เป็นการป้องกันแนว
เขตท าท าการ อบต. โนน
เพ็ด

ก่อสร้างร้ัวด้านหน้า
ไปทาง กศน.ต าบล

250,000 ความยาวรอบ
ของร้ัวอบต.

ป้องกันแนวเขตที่
ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุของอบต.
โนนเพ็ด

เพือ่ใช้เป็นส านักงาน
ปฏิบัติงาน และเพือ่
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน

ปรับปรุงอาคาร 
กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๖
เมตร สูง ๓ เมตร

146,900 จ านวนอาคาร
ทีป่รับปรุง

อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนทีม่ารับ
บริการ

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ า
อเนกประสงค์อบต.โนนเพ็ด

เพือ่ให้สะดวกแก่การ
ให้บริการประชาชน และ
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

ก่อสร้างโรงจอดรถ
กวา้ง ๕ เมตร ยาว 
๑๐ เมตรสูง ๓.๕ 
เมตรพร้อมเทลานค
สล.กวา้ง ๑๗ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร

190,000 ตารางเมตร
โรงจอดรถ

เพือ่ปรับปรุงและ
เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการท างาน

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

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

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                               แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart  City , Mice City และด้านอ่ืนๆ

       ๖. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี
ตัวชีว้ัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

22 โครงการก่อสร้างลานสูบน้ าคสล.สระกุด
ฆ้องวงค์ หมูท่ี ่๑๐

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค 
การเกษตร

ก่อสร้างลานสูบน้ า 100,500 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าส า 
หรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

รวม 22 โครงการ 1,454,480 1,623,499 1,741,900 1,045,000 925,500
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