
แบบผ.๐๒

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์   : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

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

1  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน
 อสม. กลุ่มอาชีพและแกนน าหมู่บ้านฯ

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน   
อสม.และกลุ่มอาชีพ

 กลุ่มแม่บ้าน อสม. 
และกลุ่มอาชีพของ
ต าบลโนนเพ็ด จ านวน
 ๕๕  คน

150,000 150,000 150,000 จ านวนของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น

เกษตรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานและลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
การเกษตรแบบพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ และการ
บริหารจัดการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกร ในเขต
บริการต าบลโนนเพ็ด 
มีความสนใจเข้าร่วม
ฝึกอบรม เรียนรู้การ
บริการจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000 5,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น

๑. เกษตรกรมีทักษะ
ในการ ผลิตที่ได้
มาตรฐาน สะอาด  
ถูกหลักอนามัย
๒. เกษตรกรมีรายได้
เสริมและลดภาระ
ค่าใช้จา่ยในครัวเรือน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

       ๒. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคม

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบผ.๐๒

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์   : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

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

       ๒. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคม

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3  โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ระดับต าบล สตรีมีความรู้เข้าใจการ
บริหารงานในองค์กร/เคร่ือง
ข่าย

คณะกรรมการองค์กรสตรี
หมู่บ้านละ 
๑๐ คน
- ประชุม ๑ วนั
- ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม
- ค่าวสัดุ/อุปกรณ์/เคร่ือง
เขียน/แบบพิมพ์
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม
- ค่าตอบแทนวทิยากร

20,000 20,000 20,000 จ านวนของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น

องค์กรสตรีมี
ความรู้ความ
เข้าใจการบริหาร
จัดการองค์กร/
เครือข่ายเพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4 โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรค
เอดส์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรค
เอดส์ ในเขต อบต.โนน
เพ็ด

20,000 20,000 20,000

จ านวนเข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้
ด้อย โอกาส ผู้ป่วยโรค
เอดส์ ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม/รพ.สต.

5  โครงการสนับสนุนอาชีพครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ.

เพื่อสนับสนุนการประกอบ
อาชีพให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์

ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 
จปฐ.

20,000 20,000 จ านวนครัวเรือน
ตกเกณฑ์ลดลง

ครัวเรือนยากจน
ได้รับการช่วยเหลือ

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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แบบผ.๐๒

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์   : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

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

       ๒. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคม

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพร้อม
เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

๑. เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ด้วยการเล่นกีฬา
๒. เพื่อส่งเสริมความมีน้ าใจ
นักกีฬาสร้างความสามัคคี - จดัหา
อุปกรณ์กีฬา

 จัดหาอุปกรณ์กีฬา
การจัดการแข่งขันกีฬา
 สมาคมกีฬา
ประชาชน/เยาวชนใน
เขตพื้นที่ อบต.โนนเพ็ด

100,000 100,000 จ านวนนักกีฬา นักกีฬาได้
แสดงออกและ
ได้รับการพัฒนา
ทักษะ

ส านักงานปลัด

7 โครงการจัดต้ังศูนย์ผสมเทียมโค กระบือ 
ต าบลโนนเพ็ด

บริการประชาชนในการ
ขยายพันธุ์สัตว์เล้ียงโค-
กระบือต าบลโนนเพ็ดโดย
การรับน้ าเชื้อวัคซีนจากปศุ
สัตว์อ าเภอประทาย

 สัตว์เล้ียงของ
ประชาชนหมู่ที่ ๑-๑๑ 
ในเขตต าบลโนนเพ็ด

70,000 70,000 จ านวนโค-กระบือ
ที่ผสมฯ

ขยายพันธุ์สัตว์
เล้ียงโค-กระบือ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

8  อุดหนุนตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
และจัดอบรมกลุ่ม หมู่ที่๑-๑๑

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน อส
ม.และกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในต าบล

20,000 20,000 จ านวนกลุ่มอาชีพ เกษตรกรมีการ
ด าเนินธุรกิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกร

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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แบบผ.๐๒

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์   : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

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

       ๒. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณปี

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคม

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

9 โครงการอบรมคณะกรรมการสภาองค์กร
ชุมชนต าบลโนนเพ็ด

เพื่อสนับสนุนนอบรมให้
ความรู้คณะกรรมการสภา
องค์กรชุมชน

คณะกรรมการสภา
องค์กรชุมชนต าบล
โนนเพ็ด

20,000 20,000 20,000 จ านวนของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

กรรมการสภาองค์กร
ชุมชนต าบลมีความรู้
ความเข้าใจบทบาท
การจดัการองค์กร/
เครือข่ายเพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

10 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกอง
สวัสดิการสังคม

เพื่อใช้เป็นส านักงานกอง
สวัสดิการและกองการศึกษา
ฯ และเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน

ต่อเติมอาคารกอง
สวสัดิการต่อเติมหลังคา 
กวา้ง 6 เมตร ยาว๑๔เมตร
 สูง ๒.๙๐ ม. พร้อมเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๒๐ 
ตาราเมตร

121,900 0 ๑ คร้ัง/ ปี ส านักงานมีความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รวม 10 โครงการ 20,000 5,000 351,900 440,000 440,000
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