
แบบผ.๐๒

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

1 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพือ่ปกป้องสถาบัน
ส าคัญ

จัดกิจกรรมอยา่ง
น้อยปีละ ๑ คร้ัง

64,762 20,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กิจกรรม

สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถาบัน
ส าคัญของชาติ

ส านักงาน
ปลัด

2  โครงการ อบต. เคล่ือนที่ ประชาชนมีส่วนร่วม
เข้าประชาคมและเสนอ
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

จัดกิจกรรมอยา่ง
น้อยปีละ ๑ คร้ัง

23,800 5,100 40,000 40,000 40,000 จ านวนคน
และคร้ังที่
ออก บริการ

ประชาชนเข้าร่วม
ประชาคมและ
เสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่

เพือ่ให้ชุมชน/หมูบ่้านมี
แผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาชุมชน/หมูบ่้าน

ค่าใช้จ่ายใน
ประชาคม
แผนพัฒนาส่ีปี/แผน
ชุมชน ทัง้ ๑๑ 
หมูบ่้าน

20,000 20,000 20,000 ข้อมูล
แผนพัฒนา 
ท้องถิน่

มีฐานข้อมูล
ส าหรับการพัฒนา

ส านักงาน
ปลัด

       ๓. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔   การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๙ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชีว้ัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๓.๒ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี
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แบบผ.๐๒

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

       ๓. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔   การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๙ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชีว้ัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๓.๒ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี

4 โครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายจราจร
ปัญหาอาชญากรรม/ปัญหายาเสพติด
และปัญหาเด็กและเยาวชนทีม่ี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม

เพือ่สนับสนุนให้
ประชาชนเขามามีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
ปัญหา อาชญากรรม 
ปัญหาเด็กเยาวชน 
ปัญหาการจราจร 
ปัญหายาเสพติด

ฝึกอบรมอปพร./
ต ารวจบ้าน/เยาวชน
และประชาชนใน
พืน้ทีรั่บผิดชอบ 
ประกอบด้วยต าบล 
เมืองโดน  หันห้วย
ทรายวงัไม้แดง โนน
เพ็ด จ านวน ๑ รุ่นๆ
ละ ๑๐๐ คน

50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า
ฝึกอบรม

ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันปัญหา
อาชญากรรม 
ปัญหาเด็กเยาวชน
 ปัญหาจราจร 
ปัญหายาเสพติด
เพิม่ขึน้

สภต.หัน
ห้วยทราย/
ส านักงาน
ปลัด

5 อุดหนุนอ าเภอประทายตามโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน/
หมูบ่้าน

เพือ่ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถพึง
ตนเองได้

 หมูบ่้านชุมชนใน
เขตต าบลโนนเพ็ด

30,000 30,000 30,000 จ านวน
หมูบ่้าน

 ชุมชนในเขต
ต าบลมีความ
เข้มแข็งร้อยละ๘๐

อ าเภอ
ประทาย/
อบต.
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แบบผ.๐๒

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

       ๓. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔   การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๙ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชีว้ัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๓.๒ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี

6 อุดหนุนอ าเภอประทายตามโครงการจัด
งานพิธ ีงานรัฐพิธแีละงานเฉลิมพระ
เกียรติ

เพือ่ด าเนินการในการ
จัดกิจกรรมในวนัส าคัญ
และงานรัฐพิธ ีราชพิธี
ต่างๆ

อุดหนุนอ าเภอ
ประทาย

20,000 20,000 20,000 จ านวน
กิจกรรม

สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถาบัน
ส าคัญของชาติ

อ าเภอ
ประทาย/
อบต.

7  อุดหนุนอ าเภอประทายตามโครงการ
อบรมพัฒนาเยาวชนเพือ่สร้างเครือข่าย
แนวร่วมป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมต้านยาเสพติด

 เด็ก/เยาวชน /
ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด

20,000 20,000 20,000 จ านวน
เยาวชนทีเ่ข้า
ฝึกอบรม

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
การพัฒนาและ
ห่างไกลยาเสพติด

อ าเภอ
ประทาย/
อบต.

8 อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการ
พิสูจน์ทราบสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

๑.เพือ่ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและ
๒.เพือ่ลดจ านวนผู้เสพ/
ผู้ติดยาในพืน้ที่

ประชาชน/เยาวชน/
นักเรียน/และกลุ่ม
เส่ียง ในเขตพืน้ที่
ต าบลโนนเพ็ด

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนที่
ลดลงของผู้
ติดยาเสพติด

ลดปัญหาการแพร่
ระบาดในหมูบ่้าน/
ควบคุมและลด
จ านวนผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด

สภต.หัน
ห้วยทราย/
ส านักงาน
ปลัด
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แบบผ.๐๒

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

       ๓. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔   การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่ ๙ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชีว้ัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๓.๒ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ที่ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี

9 อุดหนุนศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่อ าเภอประทาย

เพือ่เป็นศูนยก์ลาง
ประสานงานของอปท. 
ในเขตอ าเภอประทาย

 จ้างเหมาบริการ
จนท.ประจ าศูนย ์
และจัดซ้ือวสัดุ 
ครุภัณฑ์ของศูนย ์
เพือ่ช่วยเหลือปชช.
ของอปท. ๑๔ แห่ง
ในเขตอ าเภอ

20,000 20,000 20,000  ๑ คร้ัง /ปี ประชาชนในเขต
อ าเภอประทาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน

ส านักงาน
ปลัด

รวม 9 โครงการ 108,562 25,100 270,000 270,000 270,000

รวม 15 โครงการ 268,562 55,100 547,000 735,000 450,000
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