
รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรบั โครงการพฒันาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาํเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลหนองกะปุอําเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบุร ี

ก.ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 1 การเสริมสรา้งความมั่นคงสันตสิุข และสงัคมคณุภาพทีย่ั่งยืนด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
4. การพฒันาเมือง การคา้ การผลติการบริการและอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ที่มีคณุภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด๒.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 
๓. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๖. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ยทุธศาสตร์๒ การพฒันาดา้นสังคมและคณุภาพชีวิต 
๒.1 แผนงานแผนงานสาธารณสขุ 
 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

- - - - สํานักงาน ศาลา
อเนกประสงค์ ห้อง
ประชุม บริเวณรอบ
อาคารมีความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

โครงการอบต.หนองกะปุ รว่มใจ
พัฒนา รักษาความสะอาด 

เพื่อทําความสะอาด 
อบต.หนองกะป ุ

จํานวนครั้งที่
รวมกันทําความ
สะอาด 

ร่วมกันทําความสะอาด
อบต.หนองกะป ุ

๑ 

ทั้งสํานักงาน  
ห้องประชุม บริเวณ
รอบอาคาร ทุกวันพุธ
สุดท้ายของเดือน 

สํานักปลัด 

- - - - จัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับโรคตดิต่อ 
ต่าง ๆ ได้แก่ โรค
ไข้เลือดออก โรคพิษ
สุนัขบ้า โรคเอดส์ โรค
มือเท้าปากเปือ่ย ฯลฯ 

๒ โครงการประชาสมัพันธ์ความรูใ้น
การปอ้งกันโรคตดิต่อต่าง ๆ 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน
โรคติดต่อตา่ง ๆ 

จํานวนแผ่นพับ 
ป้าย
ประชาสัมพันธ ์
ที่จัดทํา 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคติดต่อตา่งๆ และ
สามารถปอ้งกันตนเอง
จากโรคตดิต่อตา่งๆ ได ้

กองสวัสดกิาร 
สังคม 

แบบ ผ.0๖ 

๑๓๖�

�



แบบ ผ.0๖ ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

- - - - จัดกจิกรรมประเพณี เพื่อใหป้ระชาชนในมี
ความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

ประชาชนได้เห็น โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์รดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุ 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมวัน
สงกรานต ์

๑ 
วันสงกรานต์   คุณค่าของวัฒนธรรม

และประเพณีอันดงีาม
เพื่ออนุรักษ์และสบื
ทอดต่อไปยังลูกหลาน 

จํานวน  1  ครั้ง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - - - จัดกจิกรรม ประชาชนได้เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม
และประเพณีอันดงีาม
เพื่ออนุรักษ์และ     
สืบทอดต่อไปยัง
ลูกหลาน 

โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาวิสาบูชา 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ตําบลหนองกะปุมคีวาม
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลกัษณข์อง
ท้องถิ่น 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมวันวิ
สาขบูชา 

๒ 
วันวิสาขบูชา 
จํานวน 1 ครั้ง 

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - - - จัดกจิกรรมใส่เสื้อขาว
ในตลอดพรรษา (ทุก
วันพระ)จํานวน 1 
ครั้ง 

โครงการใส่เสื้อขาวในตลอด
พรรษา (ทุกวันพระ) 

เพื่อให้คณะผู้บรหิาร 
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างมสี่วนร่วม
ในการทํากจิกรรมในวัน
สําคัญของ
พระพุทธศาสนา 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมใส่เสื้อ
ขาวในตลอด
พรรษา (ทุกวัน
พระ) 

คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างเห็น
คุณค่าของวันสาํคัญ
ของพระพุทธศาสนา 

๓ 

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

๑๓๗�

�



 
ก.ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงสนัติสุข และสงัคมคณุภาพทีย่ั่งยืนด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

3. การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และใหเ้ติมโตจากฐาน  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด 

๔.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม เศรษฐกิจพอเพยีงและการท่องเที่ยว  
๕. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. ยทุธศาสตร์๓ การพฒันาดา้นการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกจิพอเพยีง และการบรหิารจัดการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

- - - - อบรมให้ความรู้แก่
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างในการ
คัดแยกขยะ จํานวน 
๔๐ คน 

ปริมาณขยะในพื้นที่
สํานักงานของ อบต.
หนองกะปลุดลง 
ข้าราชการและ
พนักงานจ้างมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

โครงการจัดการขยะ เพื่อกําจัดขยะและส่ง 
เสริมคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวด ลอ้มของตําบล 
หนองกะปใุหด้ีขึ้น 

จํานวน
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างที่
ได้รับความรู้ใน
การคัดแยกขยะ 

๑ 
ในสาํนักงาน อบต. 

สํานักปลัด  

- - - - จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริในตาํบล
หนองกะป ุ

เพื่อประชาสมัพันธ์
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในตาํบล   
เขากระป ุ

ส่งเสรมิสถานที่
ท่องเที่ยวของตําบล
หนองกะปใุห้เป็นที่
รู้จักและเป็นการ
ดําเนินงานตามโคร
การพระราชดําร ิ

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

๒ 

ที่ดําเนินการ
จัดทํา 

สํานักปลัด 

- - - - รณรงค์ให้คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง จาํนวน
๔๐ แต่งกายด้วยผ้า
ไทยทุกวันศุกร ์

เพื่อส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

โครงการอบต.หนองกะปุร่วม
ใจสวมใสผ่้าไทย สบืสาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

๓ จํานวนผู้บรหิาร 
ข้าราชการ 
พนักงานจ้างที่
ร่วมแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย 

ประชาชนและเยาวชน
เห็นคุณค่าของ
โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดาํริ 
และเป็นการสบืสาน 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๖ 

๑๓๘�

�



 
แบบ ผ.0๖ ก.ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงสนัติสุข และสงัคมคณุภาพทีย่ั่งยืนด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง , 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด๗ ยุทธศาสตร์การพฒันากระบวนการบริหารจัดการทีด่ใีนองคก์รและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ยทุธศาสตร์๔ การพฒันาดา้นการพฒันากระบวนการบริหารจัดการทีด่ใีนองคก์รและการมีส่วนร่วม 
        ๔.1 แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

- - - - จัดทําจดหมายขา่ว 
ไตรมาสละ ๑ ครัง้ 
รวมจาํนวน ๔ ครัง้/ป ี

๑ โครงการจัดทําจดหมายขา่ว เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานตา่ง ๆ ของ 
อบต.ในรอบไตรมาสให้
ประชาชนได้รับทราบ 

จํานวนจดหมาย
ข่าวที่ดาํเนินการ
จัดทํา 

ประชาชนได้รับทราบผล
การดําเนินงานด้าน   
ต่าง ๆ ของ อบต.และ
สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้ 

สํานักปลัด 

- - - - จัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ความรู้
ในการปฏิบัตติาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเข้าใจ
ใน พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 
2540 

๒ โครงการประชาสมัพันธ์การ
ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

จํานวนแผ่นพับ
ที่จัดทํา 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

สํานักปลัด  

- - - - จัดทําคู่มอืในการ
ปฏิบัติงานในงาน
ต่างๆ ของ อบต.         
หนองกะป ุ

เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
ข้าราชการ  

๓ โครงการการจัดการความรูใ้น
องค์กร 

เพื่อจัดการความรูใ้น
การปฏิบัติงานของ 
อบต.หนองกะป ุ

จํานวนคู่มือใน
การปฏิบัติงานที่
ดําเนินการ
จัดทํา 

สํานักปลัด 
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ก.ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สนัติสุข และสงัคมคณุภาพทีย่ั่งยืนด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต   
1. ยทุธศาสตร์7. การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นและนันทนาการ 
 7.1 แผนงาน  การศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ก่อนวัยเรียน 

เพื่อให้เด็ก,ผูป้กครอง
,ครูดําเนินแนวทางไป
ในทางเดียวกัน 

จัดประชุมผูป้กครอง
เพื่อชี้แจงจัดการเรียน
การสอนและหลกัสูตร
การศึกษา 
 

- 
 

- - - เด็กและ
ผู้ปกครองมี
ความเขา้ใจใน
การเรียนการ
สอน 

ผู้ปกครองมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.0๖ 

 


