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

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ดานการพัฒนาดานสาธารณสุข 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๖ การพัฒนาดานสาธารณสุข 
    แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการลดปญหาการ
ตั้งครรภและยาเสพติดในวัยรุน 

- เพื่อปองกันและ
แกไขปญหาเกี่ยวกับ
การตั้งครรภในหมู
เยาวชน 

- โครงการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน 
จํานวน ๑ ครั้ง / ป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- เยาวชนใน
ตําบลมีความรู
และความ
เขาใจเกี่ยวกับ
การปองกัน
การตั้งครรภใน
วัยเรียนเพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการปองกันและแกไข
ปญหา 
ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

- เพื่อใหชุมชนมีสวน
รวมในการปองกัน
แกไขปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 

- โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว จํานวน ๑ 
ครั้ง / ป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ชุมชนมีสวน
รวมในการปอง 
กันและแก 
ไขปญหาความ
รุนแรงใน
ครอบรัว
เพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๓ โครงการ/กิจกรรมดานการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

-เพื่อใหชุมชนมีสวน
รวมในการ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของบทบาท
สตร ี

-โครงการ/กิจกรรม
ดานการพฒันาสตรี
และครอบครัว 
จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

-ชุมชนมีสวน
รวมในการ
เสริมสราง
ความเข็มแข็ง
ของบทบาทสตี
มากข้ึน 

สํานักงานปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ โครงการเสริมสรางสายใยรัก
แหงครอบครัว (แมและเด็ก) 

- เพื่อใหชุมชนมีสวน
รวมในการปองกัน
แกไขปญหาใน
ครอบครัว 

- โครงการ
เสริมสรางสายใยรัก
แหงครอบครัว (แม
และเด็ก) จํานวน ๑ 
ครั้ง / ป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ชุมชนมีสวน
รวมในการปอง 
กันและแก 
ไขปญหา 

สํานักงานปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก และ
การปองกันโรคพิษสุนัขบา 

- เพื่อปองกันและ
ระงับการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออกในพื้นท่ี 
- เพื่อปองกันการ
แพรระบาดของโรค
พิษสุนัขบาในสุนัข
และแมว 

- จัดหาทรายอะเบท
และสารเคมีกําจัดยุง
สําหรับพนหมอก
ควัน 
- จัดซื้อวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา (ท้ัง 
๑๑ หมูบาน) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- การแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออกใน
พื้นท่ีมีจํานวน
ลดลง 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการอบรมพัฒนาเครือขาย
สุขภาพ 

- เพือ่ใหไดประชาชน
มีสุขภาพท่ีดีไมมีโรค 

- ท้ัง ๑๑ หมูบาน
ภายในตําบล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ประชาชนมี
สุขภาพดี
เพิ่มข้ึน 
 

สํานักงานปลัด 

๓ โครงการสงเสริมการออกกําลัง
กายของประชาชน 

- เพื่อใหไดเลนกีฬา
และออกกําลังกาย 

- ท้ัง ๑๑ หมูบาน
ภายในตําบล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ประชาชนได
เลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย
เพิ่มข้ึน 
 

สํานักงานปลัด 


