
๖๖ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์  ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

๔.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจัดท าหนังสือ/
วารสาร/รายงาน/อบต.
ประจ าปี 

เพื่อรายงานการด าเนิน 
งานต่าง ๆ ของ อบต. 
ในรอบปีท่ีผ่านมาให้
ประชาชนได้รับทราบ 

จัดพิมพ์หนังสือ/วารสาร
รายงานกิจการ อบต.
ประจ าปี จ านวน  
ปีละ 1  ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนวารสาร
หนังสือพิมพ์ท่ี
ด าเนินการ
จัดท า 

ประชาชนได้รับทราบ 
ผลการด าเนินงานด้าน 
ต่าง ๆ ของ อบต.และ
สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต. 

เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต. 

จ้างองค์กร สถาบันหรือ
บุคคลท่ีเป็นกลางในการ
ส ารวจส ารวจความ 
พึงพอใจของประชาชน
ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งท่ี
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ทราบความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
ให้บริการของ อบต. 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ี 
ของ อบต. และมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
ประชาชนท่ัวไปและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนมี
ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วม 

ประชาชนท่ัวไปทราบ
บทบาทหน้าท่ีของ 
อบต. และมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
และส่งเสริมการบูรณา
การแผนชุมชนระดับ
ต าบลท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประจ าปี 

เพื่อบูรณาการแผน
ชุมชนต าบลหนองกะปุ 
ให้เป็นแผนชุมชนระดับ
ต าบลท่ีมีประสิทธิภาพ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติ 
การเพื่อส่งเสริมการ 
บูรณาการแผนชุมชน
ระดับต าบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

แผนชุมชน
ระดับต าบล 
มีการบูรณาการ
และมีสระสิทธิ
ภาพ 

แผนชุมชนต าบลหนอง
กระปุเป็นแผนชุมชน
ระดับต าบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

 

แบบ ผ.02 



๖๗ 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการประชุมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สัญจร 
 

เพื่อปรึกษาปัญหาใน
พัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมองค์กรให้เข็ม
แข็ง 

ประชุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสัญจร 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 องค์กรปกครอง
มีความเข็มแข็ง 

องค์กรปกครองมีความ
เข็มแข็งและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันต่อ
สถานการ 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการอบรมสัมมนา
การบริหารงานของ
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนกังาน
จ้างผู้บริหาร และสมาชิก
สภา อบต.ได้มีโอกาสเข้า
รับการฝึกอบรม เพื่อฟื้นฟู
และทบทวน ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏบิัติงาน
ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

-พนักงานส่วนต าบล
จ านวน 21คน 
-ลูกจ้างประจ า  
จ านวน 2 คน 
-พนักงานจ้าง  
จ านวน 14 คน 
-ผู้บริหาร  
จ านวน 4 คน 
-สมาชิกสภา อบต. 
จ านวน 5 คน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนบุคลากร
ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต. 
น าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมา 
พัฒนางานในหน้าท่ีให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู้น าชุมชน 
ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกะปุ 

เพื่อให้สมาชิก อบต. 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ได้ศึกษาการปฏิบัติ งาน
ของหน่วยงานอื่น ๆและ
น ามาปรับปรุงการ
ท างานของตนเอง 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้น าชุมชน 
ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกะปุ 
จ านวน 50 คน 

200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   จ านวนคณะ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท่ี
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้น าชุมชน  
ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
กะป ุสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๘ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและ
พนักงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกะปุ 

-เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วน
ต าบลมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
-เพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคีภายในหน่วยงาน 

-พนักงานส่วนต าบล 
-ลูกจ้างประจ า 
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-พนักงานจ้าง 
จ านวน 34 คน 

20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  จ านวนพนักงาน
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

พนักงานส่วนต าบล,ครู
ผู้ดูแลเด็ก,-นักงานจ้าง
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าท่ี-เกิดความ
สามัคคีปรองดอง
ภายในหน่วยงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการจัดท าแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองกะปุ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ศักยภาพในการจัดเก็บภาษี 

จัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  
อบต.หนองกะปุ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
ท่ีด าเนินการ 

การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

10 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบระยะเวลาใน
การช าระภาษีประเภทต่าง ๆ 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของอบต. 

จัดท าเอกสารแนะน า
การช าระภาษีประจ าปี 
จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษีประจ าปี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม
ท่ีด าเนินการ 

การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
ของ อบต.  
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

11 โครงการออก
จัดเก็บภาษีนอก
พื้นท่ีพร้อม
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ออกเก็บภาษี12 หมู่ 
และจัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์  

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ประชาชนให้
ได้รับความ
สะดวกสบาย 

อบต.สามารถเก็บภาษี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

12 โครงการให้ความรู้
แก่ประชาชน
เกี่ยวกับภาษี 

เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ภาษี 

ประชาชนต าบลหนอง
กะปุและต าบลห้วยข้อง  

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษี 

ผู้เสียภาษีมีความเข้าใจ
ในเรื่องภาษีมากขึ้น 

กองคลัง 

 

แบบ ผ.02 



๖๙ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๓ โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี 
 

เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี และร่วมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหามงคล 

จัดกิจกรรมพระราชพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินี 
(3มิ.ย.) จ านวน 1คร้ัง 

- - 
 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรมพระราช
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระ
บรมราชินี 
 

ประชาชนได้เฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชิน ี
 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๔ โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
(12 สิงหา ) 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี และร่วมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหามงคล 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
(12 สิงหา )  
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000   50,000   
 

50,000  
 

50,000   
 

50,000 จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปี
หลวง (12 สิงหา ) 

ประชาชนเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปี
หลวง (12 สิงหา ) 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๕ โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
สินทรมหาวชิราลงกรณ
(รัชกาลท่ี 10) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี และร่วมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหามงคล 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ(รัชกาลท่ี 10) 
จ านวน 1ครั้ง 

50,000   50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรมเฉลิม
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรี 
สินทรมหาวชิราลง
กรณ(รัชกาลที่ 
10) 
 

ประชาชนได้เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ 
(รัชกาลท่ี 10) 
 

ส านักงาน
ปลัด 

16 โครงการถวายพวง
มาลาเน่ืองในวันปิย
มหาราช 

เพ่ือถวายความจงรัก ภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
ร าลึกถึงพระราชกรณียกิจ
ฯ 

จัดท าและถวายพวง
มาลาเน่ืองในวันปิย
มหาราช จ านวน 1 ครั้ง 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 จ านวนครั้งท่ี
ถวายพวงมาลา 

ประชาชนได้ทราบถึง 
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



๗๐ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการถวายพวง
มาลาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 13 
ตุลาคมของทุกปี 

เพ่ือถวายความจงรัก ภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และ
ร าลึกถึงพระราชกรณียกิจฯ 

จัดท าและถวายพวง
มาลา จ านวน 1 ครั้ง 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 จ านวนครั้งท่ี
ถวายพวงมาลา 

ประชาชนได้ทราบถึง 
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

ส านักงาน
ปลัด 

18 โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญ 
ของชาติ 

เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงาน
ปลัด 

19 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานท่ี
กลาง) 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) ในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)ประจ าปี 
ปีละ 1 ครั้ง 

10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   จ านวนครั้งท่ี
สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)  
มีการท างาน 
ท่ีมปีระสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด/ 

ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
บ้านลาด 

20 โครงการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร 
อบต. และสมาชิก
สภา อบต.(กรณี
เลือกตั้งซ่อม/กรณี
ครบวาระ) 

เพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร อบต. และสมาชิก
สภา อบต.(กรณีเลือกตั้ง
ซ่อม/กรณีครบวาระ)เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 
อบต. และสมาชิกสภา 
อบต.(กรณีเลือกตั้ง
ซ่อม/กรณีครบวาระ) 

- 
 

- 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนครั้งท่ี
จัดการเลือกตั้งท่ี
ด าเนินการ 

การเลือกตั้งผู้บริหาร 
อบต. และสมาชิกสภา 
อบต.(กรณีเลือกตั้งซอม/
กรณีครบวาระ) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๑ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมแบบ
ประชาธิปไตย ,การ
เลือกตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และเกิดความตื่นตัวในระบอบ
ประชาธิปไตย 

อบรมให้ความรู้การมี
ส่วนร่วมระบบ
ประชาธิปไตย และ
กฎหมายการเลือกตั้ง
จ านวน 100 คน 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้งท่ี
อบรมให้ความรู้
การมีส่วนร่วม
ระบบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจรวมท้ังมี
ความตื่นตัวในการ
ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักงาน
ปลัด 

22 โครงการติดตั้ง
โทรศัพท์ภายใน
ส านักงาน 

เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนในการ
ติดต่อราชการได้ถูกต้อง 

ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน
ส านักงาน  

- 
 

- 
 

50,000 
 

- 
 

- จ านวนโทรศัพท์
ท่ีด าเนินการ
ติดตั้ง 

แต่ละส านักงานหรือ
ส่วนราชการมีโทรศัพท์
ในการให้บริการ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๒ 

 

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อเพิ่มความปลอด 
ภัยในการใช้รถใช้ถนน
ของประชาชนใน
ต าบลในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

ติดตั้งไฟฟ้าสองข้างทาง
บริเวณจุดเสียงในพื้นท่ีเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 
ปีใหม่ จ านวน 1 ครั้ง 

5,000    5,000    5,000    5,000    5,000    ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนนและลด
อุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้รถ
ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

เพื่อเพิ่มความปลอด 
ภัยในการใช้รถใช้ถนน
ของประชาชนใน
ต าบลในช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ 

ติดตั้งไฟฟ้าสองข้างทาง
บริเวณจุดเสียงในพื้นท่ีเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

5,000    5,000    5,000    5,000    5,000    ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนนและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้รถ
ใช้ถนนในช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการแจกจ่ายน้ า
อุปโภคและบริโภค
ให้กับประชาชนใน
ต าบลหนองกะปุ เพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนต่างๆของ
ผู้ประสบภัยแล้ง 

บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่
ผู้ประสบภัยแล้ง  
หมู่ท่ี 1-9 ต.หนองกะปุ 
หมู่ท่ี 1-3 ต.ห้วยข้อง 

100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   จ านวนผู้ 
ประสบภัยแล้ง 
ท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภคในช่วงท่ีเกิด
ภัยแล้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือด 
ร้อนต่าง ๆ ของผู้
ประสบสาธารณภัย 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
วาตภัยอัคคีภัย ไฟป่า ดิน
โคลนถล่มในพื้นท่ี 

100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   จ านวน
ผู้ประสบภัยท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อน 
ของผู้ประสบ 
สาธารณภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 



๗๓ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

เพื่อป้องกันและลดการ
เกิดไฟป่าและหมอก
ควันในพื้นท่ี 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
การป้องกับการเกิด 
ไฟป่าและหมอกควัน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

 ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันลด
น้อยลง 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันพื้นท่ีลด
น้อยลง 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับภัย
และการป้องกันภัยแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภัยและการป้องกันภัย
แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆ  

10,000 
 

- 
 

10,000 
 

- 
 

10,000 จ านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนได้รับความรู้
ในการเกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการกู้ภัยจูเนียร์  
 

เพื่ออบรมให้ความรู้กับ
เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เด็กนักเรียนชั้นประถมปีท่ี 
5-6 ของโรงเรียนในพื้นท่ี
ต าบลหนองกะปุ  
จ านวน 100 คน 

20,000    - 20,000    - 20,000 จ านวนนักเรียนท่ี
เข้ารับการอบรม 

นักเรียนได้รับความรู้
และน าความรู้ไปใช้ใน
การป้องกันภัยต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการฝึกทบทวน
เพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อพปร.) 

เพื่อใหอ้าสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานด้าน 
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนต าบลหนองกะปุ  
จ านวน 50 คน 

100,000 
 

- 100,000 
 

- 100,000 
 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนท่ีเข้ารับ
การฝึกทบทวน 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติ 
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการป้องกันและ
ลดอัคคีภัยในชุมชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ให้กับประชาชนในการ
ป้องกันภัยและลด
อัคคีภัยในพื้นท่ี 

อบรมให้ความรู้การป้องกัน
และลดอัคคีภัยให้แก่
ประชาชน 
จ านวน 100 คน 

30,000 - 30,000 - 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
เข้ารับฝึกอบรม 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความรู้และสามารถ
ระงับการเกิดอัคคีภัย
เบื้องต้นได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการติดตั้งถัง
น้ ายาดับเพลิงประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และ
การเกิดอัคคีภัย 

จัดซ้ือติดตั้งถังน้ ายา 
ดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน  
จ านวน 12 หมู่บ้าน 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนถังน้ ายา 
ดับเพลิงท่ี
ด าเนินการติดตั้ง 

ลดอัตราการสูญเสียซ่ึง
อาจเกิดจากอัคคีภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 



๗๔ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการฝึกอบรม
สร้างความปลอดภัย
ทางถนนให้กับเด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ี 

เพื่อให้เยาวชนในพื้นท่ี 
มีความรู้เกี่ยวกับ 
กฎจราจร และมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎจราจร ให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี 

- 20,000    - 20,000    - จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรม 

ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน พร้อมท้ังเด็ก
และเยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
กฎจราจร 

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับลด
อัคคีภัย ของ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก อบต. 
ข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้าง ของ อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิก อบต. ข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง  
ของ อบต.ในการป้องกัน
ภัยและลดอัคคีภัย 

อบรมให้ความรู้การป้องกัน
และลดอัคคีภัยให้แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก อบต. 
ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง ของ อบต. 
จ านวน 50 คน 

- 30,000 - 30,000 - จ านวนผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
สมาชิก อบต. 
ข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจ้างที่เข้าเข้ารับ
ฝึกอบรม 

ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิก อบต. ข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง  
มีความรู้และสามารถ
ระงับการเกิดอัคคีภัย
เบื้องต้นได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการรณรงค์/
ประชาสัมพันธ์ 
ระเบียบวินัย จราจร 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงโทษภัยของ
การไม่มีระเบียบวินัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

จัดท าป้ายรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับ 
กฎจราจร ต่าง ๆ  

- 5,000 - 5,000 - ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการ
ปฏิบัติตามกฏจราจร 

ส านักงาน
ปลัด 

14 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อเพิ่มจ านวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและเพิ่มขีด
ความสามารถ
ประสิทธิภาพใน 
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
จ านวน ๕๐คน 

- - 100,000 - 100,000 อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมีจ านวน
เพิ่มขึ้น 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนท่ีไดเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมความรู้
และทักษะสามารถ
น ามาปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๕ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด สถานท่ี
ราชการสถาน 
ท่ีส าคัญในต าบล  
และจุดเสี่ยง  

- - 500,000 
 

200,000 200,000 จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต้ัง 

ปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นท่ีลดน้อยลง 

ส านักงาน
ปลัด 

16 โครงการจัดต้ังศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ 

จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 1 แห่ง 

10,000   10,000   10,000   10,000   200,000 จ านวนศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
ท่ีด าเนินการ
จัดต้ัง 

ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีการท างาน 
ท่ีมปีระสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๖ 

 

๔.3 แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมส านักงาน  

เพื่อให้บริการประชาชน
และหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีมาติดต่อราชการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมส านักงาน  
 

- - 10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

100,000 จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ส านักงาน  

ประชาชนและ
หน่วยงานราชการ
ต่างๆ ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ติดต่อราชการ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ส านักงาน
อบต. 

เพื่อให้พ้ืนท่ีภูมิทัศน์ของ
ส านักงาน อบต.มีสภาพ
ท่ีสวยงาม  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน
อบต. 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 

ส านักงาน อบต. 
มีสภาพภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม น่ามอง 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.หนองกะปุ 

เพื่อให้บริการประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ 
ในการจัดกิจรรม 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
ห้องเก็บของและห้องน้ า 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  

- - 2,000,000 - - ประชาชนและ
หน่วยงานท่ีมาใช้
บริการ 

ประชาชนและ
หน่วยงานราชการ
ต่างๆ ได้รับความ
สะดวก 
สบายในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งเครื่อง
กระจายเสียงไร้สาย 

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
การให้บริการแก่
ประชาชน 

ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้
สายจ านวน  4 จุด 

- - 
 

300,000 - - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร การให้บริการ
ในการประชาสัมพันธ์
ของ อบต.ได้ท่ัวถึง 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าอาคาร 
จอดรถ. 

เพื่อให้บริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างห้องน้ า 
จ านวน 2 ห้อง 

- - - 50,000 - จ านวนห้องน้ าท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๗ 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างรั้ว
ลวดหนามสนามกีฬา
และศูนย์เรียนรู้ต าบล
ห้วยข้อง 

เพื่อเป็นการก าหนด 
แนวเขตและรั้วรอบ
บริเวณสนามกีฬาและ
ศูนย์เรียนรู้ต าบลห้วย
ข้องท่ีชัดเจน 

ก่อสร้างรั้วลวดหนาม  
กว้าง 500 เมตร 
ยาว  350 เมตร 
สูง 1.8 เมตร  

-   -   -   -   147,000 รั้วลวดหนาม 
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

สนามกีฬาและศูนย์
เรียนรู้ต าบลห้วยข้องมี
แนวเขตและรั้วรอบ
บริเวณที่ชัดเจน 

กองช่าง 

7 โครงการต่อเติม
ก่อสร้างห้องน้ า ณ 
บริเวณโรงจอดรถ 
ท่ีท าการ  
อบต.หนองกะปุ 

เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับ
พนักงานและประชาชน
ท่ัวไป 

ห้องน้ าท่ีท าการก่อสร้าง
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด 

-   -   -   -   400,000 จ านวนห้องน้ าท่ี
ด าเนินการต่อ
เติมก่อสร้าง 

มีห้องน้ าส าหรับอ านวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 


