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 7.1 แผนงานเคหะและชุมชนุ 
 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาการที่ดีสมวยั 

1 เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่สมวัย 

จัดซื้อจดัหาเครื่องเล่น
เด็กให้กับเด็กเล็ก 

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
เด็กสําหรับศูนย์พัฒนา 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล 3 
ขวบ ที่ได้เล่น
เครื่องเล่น 

เด็กอนุบาล 3 ขวบ   เด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
จํานวน 3 แหง่

 

กองช่าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไดร้ับการ
บํารุงซ่อมแซม
ตามมาตรฐาน 

ซ่อมแซมบาํรุงรกัษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อบํารงุรักษาซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

2 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ มีมาตรฐานและมคีวาม

ปลอดภัย ทั้ง 3 ศูนย์ ให้ไดม้าตรฐาน  

กองช่าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ดาํเนิน 

ปรับปรงุภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม
และน่าอยู่ 

3 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ 
มีภูมิทัศน์ที่ดี น่าอยู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

การปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ศูนย์ 

ใหส้วยงามและน่าอยู่  และสวยงาม 
จํานวน 3 ศูนย์ 

กองช่าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเดก็เล็ก
เด็กอนุบาล 3 ขวบ 

700,000 - - - อาคาร
เอนกประสงค์ที่
ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

ก่อสรา้งอาคารเอนก 4 โครงการก่อสรา้งอาคาร
เอนกประสงค์ ศพด.โพธิ์ลอย 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ให้มีความเหมาะ ประสงค์ ศพด.โพธิ์ลอย

ตาม แบบที่ อบต.
กําหนด จาํนวน 1 แห่ง 

สมในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กเดก็อนุบาล 3 ขวบ 

กองช่าง 

- - 250,000 
 

- ก่อสรา้งรัว้ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็บ้านโปง่สลอด 
ตาม แบบที่ อบต.
กําหนด จาํนวน 1 แห่ง 

5 โครงการก่อสรา้งรัว้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโป่งสลอด  

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ให้มีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเดก็เล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

จํานวนรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเดก็เล็ก
เด็กอนุบาล 3 ขวบ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

๑๑๔ 
�



แบบ ผ.01 7.2 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชมุชน  
 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

100,000 100,000� 100,000� 100,000 เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาการที่ดีและมี
ความรกัสามัคคี 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีและมีความรกัสามัคคี 

จัดกจิกรรมวันเด็ก
แห่งชาติให้กับเด็กและ
เยาวชน  

จํานวนเด็กที่เข้า
ร่วมกจิกรรม 
วันเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 กองสวัสดกิาร โครงการพ่อดีเด่น เพื่อยกย่องประกาศ
เกียรติคุณของพ่อ 

จัดกิจกรรมในการ
มอบประกาศเกียรติ
คุณให้กับพ่อที่มีความ
ประพฤติดีเด่นในพื้นที่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนพ่อที่
ได้รับประกาศ
เกียรติคุณ 

ผู้ได้รับการยกย่องเป็น
พ่อดีเด่นสามารถเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน 
รุ่นหลัง 

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕ 
�



7.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชนได้เห็น 1 โครงการสืบสานประเพณีไทย
ทรงดําตําบลหว้ยข้อง  

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย
ทรงดําของตาํบลห้วยข้อง 

จัดกจิกรรมประเพณี
ไทยทรงดํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่ 
คุณค่าของวัฒนธรรม
และประเพณีอันดงีาม
สืบทอดต่อไปยัง
ลูกหลาน 

กิจกรรม
ประเพณีไทย
ทรงดํา 

จํานวน  1  ครั้ง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย
ของท้องถิ่น 

จัดกจิกรรมประเพณี
งานสลากภัต 

จํานวนครั้งที่ ประชาชนได้เห็น โครงการงานสลากภัต 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 กิจกรรม

ประเพณีไทย
สลากภัต 

คุณค่าของวัฒนธรรม
และประเพณีอันดงีาม
สืบทอดต่อไปยัง
ลูกหลาน 

(สลากหาบ) 
(สลากหาบ) 
จํานวน  1  ครั้ง 

(สลากหาบ) 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดกจิกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง   

ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพื่อ
อนุรักษ์และสืบทอด
ต่อไปยังลกูหลาน 

3 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิ่น 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมวันลอย
กระทง 

โครงการงานประเพณีลอย
กระทง  สืบสานประเพณี
ไทย 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวน  1  ครั้ง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดกจิกรรมแห่เทียน
พรรษาจํานวน1  ครั้ง 

ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพื่อ
อนุรักษ์และสืบทอด
ต่อไปยังลกูหลาน 

4 โครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิ่น 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

200,000  200,000� 200,000� 200,000�5 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนไดอ้อก
กําลงักายสร้างความ
สามัคคีและหา่งไกล 

โครงการมหกรรมกีฬาตําบล
ต้านยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลต้านยาเสพติด
ให้กบัเยาวชน 

ยาเสพตดิ 

จํานวนเยาวชน
ที่เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาตําบล 
ต้านยาเสพติด 

ประชาชนมีความรัก
สามัคคี และมีสขุภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.01 

๑๑๖ 
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๑๑๗ 
�

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการกีฬารวมพลคน
ท้องถิ่น 

เพื่อเกิดความสามัคคี
ระหว่างอปท. 

จัดการแข่งขันกฬีารวม
พลคนท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่จัด
กีฬารวมพลคน
ท้องถิ่น 

มีความสามัคคีระหว่าง
อปท.ในอําเภอ 
บ้านลาด 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการส่งนักกีฬาเข้ารว่ม
โครงการแข่งขันตา่งๆ 

เพื่อพัฒนา สง่เสรมิ กฬีา
ให้กบัเด็กและเยาวชนของ 
อบต.หนองกะป ุ

ส่งเสรมิเด็กและเยาวชน
ด้านกฬีา  

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่ให้
การส่งเสริม 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะด้านกฬีาเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


