
รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการพัฒนาสังคม 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ในตําบลโนน
เมืองพัฒนา 

- เพื่อปองกันการ
แพรระบาดของยา
เสพติดในกลุม
เยาวชน 

- จัดอบรมโครงการ
เยาวชนตานยาเสพ
ติดจํานวน ๑ รุน/ป  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนรู
โทษของยา
เสพติดมากข้ึน 

- การแพร
ระบาดของยา
เสพติดในหมู
เยาวชนลดลง
อยางย่ังยืน 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการรณรงคตอตานยาเสพ
ติด 

- เพื่อปองกันการ
แพรระบาดของยา
เสพติดในกลุม
เยาวชน 

- จัดอบรมโครงการ
รณรงคตานยาเสพ
ติดจํานวน ๑ รุน/ป  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนรู
โทษของยา
เสพติดมากข้ึน 

- การแพร
ระบาดของยา
เสพติดในหมู
เยาวชนลดลง
อยางย่ังยืน 

สํานักงานปลัด 

๓ โครงการจัดแขงขันกีฬาตอตาน
ยาเสพติด 

- เพื่อใหเยาวชน
หางไกลยาเสพติด
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

- จัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนตานยาเสพ
ติดตาํบลโนนเมือง
พัฒนา จํานวน ๑ 
ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สรางความ
สามัคคีใน
ชุมชน 

- เยาวชน
สนใจการออก
กําลังกายเพิ่ม
มากข้ึน 

กองการศึกษา
ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุคนพิการ 

- เพื่อใหผูสูงอายุ 
คนพิการ มีรายได
และคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

- จัดฝกอบรมอาชีพ
ใหแกผูสูงอายุ คน
พิการจํานวน ๕๐ 
คน / ป 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูพิการมี
รายไดเพิ่มข้ึน 

- ผูสูงอายุ คน
พิการ มีอาชีพ
มีรายได 

สํานักงานปลัด 

๕ โครงการฝกอบรมการสงเสรมิ
อาชีพใหกับประชาชน 

- เพื่อใหประชาชน มี
รายไดและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

- จัดฝกอบรมอาชีพ
ใหแกประชาชน
จํานวน ๕๐ คน / ป 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายไดเพิ่มข้ึน 

- ประชาชน มี
อาชีพมีรายได
และประหยัด
คาใชจาใน
ครัวเรือน 

สํานักงานปลัด 

๖ โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 
 
 

 

-เพื่อเสริมสรางให
ประชาชนมีรายได
และมีอาชีพใน
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 

-ท้ัง ๑๑  หมูบานใน
ตําบลโนนเมอืง
พัฒนา 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายไดเพิ่มข้ึน 

- ประชาชน มี
อาชีพมีรายได
ในครัวเรือน
เพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการพัฒนาสังคม 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการจัดฝกอบรมอาสา 
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

  

- เพ่ือใหอาสาสมัคร 
มีความรูและ 
ใหการชวยเหลือ 
เจาหนาท่ีไดถูกวิธี  

- อบรมอาสาสมัคร 
ปองกันภัยฝายพล 
เรือน(อปพร.)  
จํานวน ๘๐คน 

  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความปลอด
ภายในหมูบาน 
 
 
 

- มีอาสาสมัคร 
ท่ีชวยในการดู 
แลและบรรเทาสา 
ธารณภัยเพ่ิม 
ขึ้น 

 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

- เพื่อลดการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวง
เทศกาลตาง ๆ 

- จัดกิจกรรมรณรงค
และปาย
ประชาสัมพันธเพื่อ
ลดอุบัติเหตุ จํานวน 
๒ ครัง้ / ป 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

-ลดอุบัตรติ
เหตุไดมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๓ โครงการฝกซอมแผนปฎิบัติ
การและบรรเทาสาธารณะภัย 

- เพื่อปองกันและภัย
ท่ีจะเกิดข้ึนในเขต
พื้นท่ีตําบลโนนเมือง
พัฒนาและ
เหตุการณตาง ๆ 

-ฝกซอมแผนปฎิบัติ
การและบรรเทา
สาธารณะภัย ตาง ๆ 
(ท้ัง ๑๑ หมูบาน) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความปลอดภัย
ในหมูบานมาก
ข้ึน 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากสาธารณะ
ภัย 

สํานักงานปลัด 

๔ จัดซื้ออุปกรณสําหรับศูนย
ปองกันภัยฝายพลเรือน อบต. 

- เพื่อใหอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือนมีอุปกรณ
สําหรับปฏิบัติงานท่ี
ครบถวน 

- จัดหาอุปกรณ
สําหรับอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน (ท้ัง ๑๑ 
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความปลอดภัย - อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือนมี
อุปกรณ
สําหรับใช
ปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ โครงการปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ 

- เพื่อเปนการแสดง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

- โครงการปกปอง
สถาบันสําคัญของ
ชาติจํานวน ๑ ครั้ง 
/ ป 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีความรักภักดี - ประชาชนมี
ความ
จงรักภักดีตอ
สถาบันสําคัญ
ของชาติ 

สํานักงานปลัด 

๖ ติดตั้งระบบความปลอดภัยทาง
ถนน (กระจกมองทางโคง) 

- เพื่อปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

- ติดตั้งระบบความ
ปลอดภัยทางถนน
(กรจกมองทางโคง)
จํานวน  ๓๘  จุด 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ความปลอด 
ภัยมากข้ึน 

- อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

กองชาง 

๗ ติดตั้งระบบความปลอดภัยทาง
ถนน (ติดตั้งไฟระวัง) 

- เพื่อปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

- ติดตั้งระบบความ
ปลอดภัยทางถนน
(ไฟระวัง ) จํานวน  
๑๖  จุด 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ความปลอด 
ภัยมากข้ึน 

- อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

กองชาง 

๘ โครงการฝกอบรมปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

- เพื่อปองกันการ
เกิดอัคคีภัย 

-ฝกซอมปองกันภัย
และระงับอัคคีภัย 
  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความปลอด 
ภัยมากข้ึน 

- การเกิด
อัคคีภัยลดลง 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการพัฒนาสังคม 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานงบกลาง 

 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

- เพื่อใหผูสูงอายุมี
ความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

- สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุในตําบล 
(ท้ัง ๑๑ หมูบาน) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๒๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุไดรับ
การชวยเหลือ
อยางท่ัวถึง 

- ผูสูงอายุ
ไดรับการ
ชวยเหลือเบี้ย
ยังชีพเพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๒ เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

- เพื่อใหคนพิการมี
ความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

- สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพคนพิการในตําบล
(ท้ัง ๑๑ หมูบาน) 

๙๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ผูพิการไดรับ
การชวยเหลือ 

- คนพิการ
ไดรับการ
ชวยเหลือเบี้ย
ยังชีพเพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๓ เงินสงเคราะหผูปวยเอดส - เพื่อใหผูปวยเอดส
มีความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

- สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดสใน
ตําบล(ท้ัง ๑๑ 
หมูบาน) 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ผูปวยเอดส
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

- ผูปวยเอดส
ไดรับการ
ชวยเหลือเบี้ย
ยังชีพเพิ่มข้ึน 
 

สํานักงานปลัด 

           

           


