
แบบผ.๐๒

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้หมูท่ี ่๑-๑๑ เพือ่ใหป้ระชาชน
ในหมูท่ี ่๑-๑๑ได้มี
ไฟฟา้ใช้ทุก
ครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา้    หมูท่ี่ ๑
 จ านวน ๒ จุด จุดที่ ๑ 
เส้นไปบา้นหนองแปน ต.
หนองแวงโสกพระ ยาว 
๑๕๐๐ ม.    จุดที่ ๒ เส้น
หมูท่ี่ ๑ ไปบา้นหนองโน 
ต.วังไม้แดง ยาว ๑๕๐๐ 
ม. หมูท่ี่ ๖  เส้นนายชาชัย
ไปรอบบา้น หมูท่ี่ ๑๑  
เส้นบา้นนนายวิชัย ปาน
พนูถึงบา้นนายบวัเรียน 
ด้านทศิเหนอืหมูบ่า้น

136,783.45 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
ปลอดภยั

ประชาชนปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังพลังแสงอาทิตย์(แผงโซล่า
เซล์ล) ระบบประปาหมูบ่้าน สระหนองสอง
หอ้ง หมูท่ี ่๕ (ผญบ.ม.๕เสนอ)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
พลังงานไฟฟา้ปั่นน้ า
ใช้ในการอปุโภค  
บริโภค การเกษตร

ชุดแผงโซล่าเซลล์
พร้อมระบบและ
อปุกรณ์ครบชุด 
จ านวน ๑ ชุด

55,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าส า หรับ
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

       ข.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัที ่ ๖  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       ๑. ยทุธศาสตรอ์งค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ ชือ่โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

                                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

       ก.  ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ

ตวัชีว้ดั(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

๑.๒  แผนงานเคหะและชมุชน : งานไฟฟ้าถนน
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แบบผ.๐๒

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

       ข.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัที ่ ๖  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       ๑. ยทุธศาสตรอ์งค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ ชือ่โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

                                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

       ก.  ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ

ตวัชีว้ดั(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

๑.๒  แผนงานเคหะและชมุชน : งานไฟฟ้าถนน

3 โครงการติดต้ังระบบพลังแสงอาทิตย์(แผงโซ
ล่าเซล์ล) สระหนองม่วง  หมูท่ี ่๑๑ (ทีม่า
จากแผนพฒันาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับ
ที ่๓๗ หน้าที ่๑๓๙ และผู้ใหญ่บ้านม.๑๑
เสนอ)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
พลังงานไฟฟา้ปั่นน้ า
ใช้ในการอปุโภค  
บริโภค การเกษตร

ชุดแผงโซล่าเซลล์
พร้อมระบบและ
อปุกรณ์ครบชุด 
จ านวน ๑ ชุด

55,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าส า หรับ
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังระบบพลังแสงอาทิตย์(ระบบ
แผงโซล่าเซล์ล) สระหนองทุง่มน  หมูท่ี ่๑๑

เพื่อใหป้ระชาชนมี
พลังงานไฟฟา้ปั่นน้ า
ใช้ในการอปุโภค  
บริโภค การเกษตร

ชุดแผงโซล่าเซลล์
พร้อมระบบและ
อปุกรณ์ครบชุด 
จ านวน ๑ ชุด

55,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

5 โครงการอดุหนุนซ่อมแซมหอกระจายขา่ว
หมูบ่้าน  หมูท่ี ่๑๐

เพื่อใหห้มูบ่า้นมีหอ
กระจายข่าว 
ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารทางราชการ

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายขา่วหมูบ่้าน 
 หมูท่ี ่๑๐

5,000 จ านวนหอ
กระจายขา่ว

ภายในหมูบ่้าน
ได้รับขา่วสารอยา่ง
ทัว่ถงึ

กองช่าง/กม.
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แบบผ.๐๒

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

       ข.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัที ่ ๖  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       ๑. ยทุธศาสตรอ์งค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ ชือ่โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

                                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

       ก.  ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ

ตวัชีว้ดั(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

๑.๒  แผนงานเคหะและชมุชน : งานไฟฟ้าถนน

6 โครงการอดุหนุนซ่อมแซมหอกระจายขา่ว
หมูบ่้าน  หมูท่ี ่๑๑

เพื่อใหห้มูบ่า้นมีหอ
กระจายข่าว 
ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารทางราชการ

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายขา่วหมูบ่้าน 
 หมูท่ี ่๑๑

5,000 จ านวนหอ
กระจายขา่ว

ภายในหมูบ่้าน
ได้รับขา่วสารอยา่ง
ทัว่ถงึ

กองช่าง/กม.

7 โครงการซ่อมแซมไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะ
ต าบลโนนเพด็

เพือ่ใหป้ระชาชน
ในหมูท่ี ่๑-๑๑ได้มี
ไฟฟา้ใช้ทุก
ครัวเรือน

ซ่อมแซมไฟฟา้แสง
สวา่ง หมูท่ี ่๑ ถงึ ๑๑

29,630.41 29,460 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
ปลอดภยั

ประชาชนปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงภมูินิทัศน์ที ่สาธารณะ/
สวนสาธารณะหมูบ่้านเขตต าบลโนนเพด็

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานพกัผ่อนหยอ่นใจ

ปรับปรุงภมูินิทัศน์ หมูท่ี่๒ ดอนปู
ตา หมูท่ี่๓ รอบสระหนองไผ่  หมูท่ี่
 ๕ รอบสระหนองสองห้อง หมูท่ี่ ๗
 รอบสระหนองจันสอน และ หมูท่ี่
 ๑๑

500,000 500,000 ร้อยละของ
แหล่งพกัผ่อน
หยอ่นใจ

ประชาชนมีสวนสาธารณะที่
สวยงาม เรียบร้อย เป็น
แหล่งท่อง เที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงภมูินิทัศน์บริเวณทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพด็

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานพกัผ่อนหยอ่นใจ

ปรับเกรดและจัด
สวนหยอ่มที่ท าการอบต.
โนนเพด็

50,000 พืน้ทีอ่บต.ปรับ
ภมูิทัศน์

อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มารับ
บริการ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชมุชน : งานสวนสาธารณะ
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แบบผ.๐๒

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

       ข.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัที ่ ๖  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       ๑. ยทุธศาสตรอ์งค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ ชือ่โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

                                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

       ก.  ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ

ตวัชีว้ดั(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

๑.๒  แผนงานเคหะและชมุชน : งานไฟฟ้าถนน

10 โครงการขดุบ่อขยะ ต าบลโนนเพด็ หมูท่ี ่๕ เพือ่ก าจดัขยะที่
อาจเป็นอนัตราย
ต่อส่ิงแวดล้อม

ขดุบ่อขนาด กวา้ง ๒๐
 เมตรยาว ๓๐ เมตร

280,000 ความยาวของ
เขตบ่อขยะ

สภาพแวดล้อม
หมูบ่้านต าบลสะอาด

กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้าง/ติดต้ังแผงเหล็กกั้นแนว
เขตบ่อขยะ ของต าบลโนนเพด็ หมูท่ี ่๕

เพือ่ไม่ใหข้ยะ
กระจายนอกเขต
บ่อขยะ

กอ่สร้างเทขอบคอนกรีต
เพื่อติดต้ังแผงเหล็ก
ตะแกรงกัน้แนวยาว๒๗๐ 
เมตรสูง๒เมตร

320,000 ความยาวของ
เขตบ่อขยะ

สภาพแวดล้อม
หมูบ่้านต าบลสะอาด

กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้างเตาเผาขยะหมูบ่้าน หมูท่ี ่๙ เพื่อใหม้ีเตาเผาขยะ
ส าหรับ ก าจัดขยะ
อยา่งเพยีงพอ

กอ่สร้างเตาเผาขยะ 
กวา้ง ๒๐เมตรยาว 
๒๐ เมตรสูง ๒ เมตร

150,000
จ านวนเตาเผาขยะ
ที่ อบต.ด าเนนิการ

หมูบ่้านชุมชนมี
ความสะอาด

กองช่าง

รวม
12

โครงการ
29,630.41 166,243 845,000 800,000 1,230,000

รวม 145 โครงการ 3,231,530.41 4,247,143 8,010,280 17,956,273 19,877,220

แผนงานเคหะและชมุชน  : งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล
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