
ก.ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 1. การเสริมสร้างความมั่นคงสนัติสุข และสงัคมคณุภาพทีย่ั่งยืนด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด๗ ยุทธศาสตร์การพฒันากระบวนการบริหารจัดการทีด่ใีนองคก์รและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ยทุธศาสตร์๔. การพฒันาดา้นการบรหิารจัดการและการมีส่วนร่วม 

๔.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

๙๔�
�

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวนวารสาร
หนังสือพิมพ์ที่
ดําเนินการ
จัดทํา 

จัดพิมพห์นังสือ/วารสาร
รายงานกิจการ อบต.
ประจําป ีจาํนวน  

เพื่อรายงานการดาํเนิน ๑ โครงการจัดทําหนังสือ/
วารสาร/รายงาน/อบต.
ประจําป ี

ประชาชนได้รับทราบ 
งานตา่ง ๆ ของ อบต. ผลการดําเนินงานด้าน 
ในรอบปีที่ผ่านมาให้
ประชาชนได้รับทราบ 

ต่าง ๆ ของ อบต.และ
สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้ 

ปีละ 1  ครั้ง 

สํานักปลัด 

ทราบความพงึพอใจ
ของประชาชนในการ
ให้บริการของ อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่
สํารวจความพงึ
พอใจของ
ประชาชน 

จ้างองค์กร สถาบนัหรือ
บุคคลที่เป็นกลางในการ
สํารวจสํารวจความ 

เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของ อบต. 

๒ โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของ อบต. 

พึงพอใจของประชาชน
ปีละ 1 ครั้ง 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บา้น/ตาํบล สง่เสริมการมี
ส่วนรว่มในการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บา้น และ
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี

เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ ของ 
อบต. และมีส่วนรว่มใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
ประชาชนทั่วไปและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนมี
ความเขา้ใจและ
มีส่วนรว่ม 

ประชาชนทั่วไปทราบ
บทบาทหน้าที่ของ 
อบต. และมีส่วนรว่มใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

สํานักปลัด  

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จัดอบรมเชิงปฏิบตัิ เพื่อบูรณาการแผนชุมชน
ตําบลหนองกะปุ ให้เป็น
แผนชุมชนระดับตาํบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

4 โครงการอบรมใหค้วามรูแ้ละ
ส่งเสรมิการบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบลที่มี
ประสิทธิภาพ ประจําป ี

การเพื่อส่งเสริมการ 
บูรณาการแผนชุมชน
ระดับตําบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

แผนชุมชน
ระดับตําบล 
มีการบูรณาการ
และมีสระสิทธิ
ภาพ 

แผนชุมชนตําบลหนอง
กระปุเป็นแผนชุมชน
ระดับตําบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดกิาร 
สังคม 

แบบ ผ.01 



แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

๙๕�
�

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน
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(บาท) บาท) บาท) บาท) 

สํานักปลัด 5 โครงการประชุมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร 
 

เพื่อปรึกษาปญัหาใน
พัฒนาชุมชนและส่งเสริม
องค์กรให้เข็มแข็ง 
 

ประชุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสัญจร 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

องค์กรปกครอง
มีความเข็มแข็ง 

องค์กรปกครองมคีวาม
เข็มแข็งและสามารถ
แก้ไขปญัหาได้ทันต่อ
สถานการ 

 

6 พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจา้งประจํา พนักงาน
จ้างผู้บรหิาร และ
สมาชิกสภา อบต. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนบุคลากร
ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

โครงการอบรมสัมมนาการ
บริหารงานของพนักงานส่วน
ตําบล ลกูจา้งประจํา  

-พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 21คน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
อบต.ได้มีโอกาสเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อฟื้นฟูและ
ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-ลูกจ้างประจาํ  
พนักงานจ้าง ผูบ้รหิารและ
สมาชิกสภา อบต. 

จํานวน 2 คน 
นําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับมา 
พัฒนางานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

-พนักงานจา้ง  
จํานวน 14 คน 
-ผู้บรหิาร  
จํานวน 4 คน 
-สมาชิกสภา อบต. 
จํานวน 5 คน 

สํานักปลัด 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้นําชุมชน 
ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองกะป ุ

เพื่อใหส้มาชิก อบต. 
ผู้บริหารและเจา้หน้าที่ได้
ศึกษาการปฏิบตัิ งานของ
หน่วยงานอื่น ๆและนํามา
ปรับปรงุการทํางานของ
ตนเอง 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้นําชุมชน  
ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารสว่นตําบลหนอง
กะปุ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

200,000  200,000   200,000  200,000  จํานวนคณะ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผู้นําชุมชน 
ข้าราชการและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองกะป ุ จาํนวน 50 คน 

สํานักปลัด 
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พนักงานส่วนตําบล,ครู
ผู้ดูแลเด็ก,-นักงานจ้าง
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่-เกิดความ
สามัคคีปรองดอง
ภายในหน่วยงาน 

20,000  20,000  20,000  20,000  จํานวนพนักงาน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

-พนักงานส่วนตําบล -เพื่อส่งเสริมใหพ้นักงาน
ส่วนตาํบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

-ลูกจ้างประจาํ 
-ครูผู้ดูแลเดก็ 
-พนักงานจา้ง 
จํานวน 34 คน -เพื่อเป็นการสร้างความ

สามัคคีภายในหน่วยงาน 
หนองกะป ุ

สํานักปลัด  

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกิจกรรม
ที่ดําเนินการ 

การจัดเกบ็ภาษีตา่ง ๆ 
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จัดทําแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน  

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ 9 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน องค์การ
บริหารสว่นตําบลหนองกะป ุ

ศักยภาพในการจดัเก็บ
ภาษ ี อบต.หนองกะป ุ

กองคลัง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวนกิจกรรม
ที่ดําเนินการ 

การจัดเกบ็ภาษีตา่ง ๆ 
ของ อบต.  

จัดทําเอกสารแนะนํา
การชําระภาษีประจําปี 
จัดทําปา้ย
ประชาสัมพันธ์การชําระ
ภาษีประจาํป ี

10 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี

เพื่อประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนทราบระยะเวลา
ในการชําระภาษีประเภท
ต่าง ๆ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของอบต. 

มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

อบต.สามารถเก็บภาษี
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

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

11 โครงการออกจดัเก็บภาษีนอก
พื้นที่พร้อมประชาสัมพันธ ์

เพื่อบริการประชาชนให้
ได้รับความสะดวกสบาย 

ออกเก็บภาษี12 หมู ่
และจัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์  

กองคลัง 

ผู้เสียภาษีมีความเข้าใจ
ในเรื่องภาษีมากขึ้น 

เพื่อประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับภาษ ี

ประชาชนตําบลหนอง
กะปุและตาํบลห้วยข้อง  

1,000 1,000 1,000 1,000 ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกบั
ภาษี 

12 โครงการให้ความรูแ้ก่
ประชาชนเกี่ยวกับภาษ ี
 

กองคลัง 
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เพื่อใหป้ระชาชน ได้มีสว่น
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี และร่วมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหามงคล 

๑๓ โครงการวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

ประชาชนได้เฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาท 

50,000   50,000   
 

50,000   
 

50,000   จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมพระราช
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

จัดกิจกรรมพระราชพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (5 ธันวา  
มหาราช) จํานวน 1ครั้ง 

พระเจ้าอยู่หวั  สมเดจ็พระเจา้อยู่หัว 
(5 ธันวามหาราช) (5 ธันวามหาราช) 

สํานักปลัด 

50,000   50,000   
 

50,000  
 

50,000   
 

จัดกจิกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระ
นางเจา้ฯ พระบรม 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีสว่น
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี และร่วมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหามงคล 

๑๔ โครงการวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ  

ประชาชนเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระ
นางเจา้ฯ ระบรมราชินี
นาถ(12 สิงหา มหา
ราชินี) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯระบรม
ราชินีนาถ 

ราชินีนาถ (12 สงิหา 
มหาราชินี)  

(12 สิงหา มหาราชินี) 

จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักปลัด 

50,000   50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

จัดกจิกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีสว่น
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี และร่วมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหามงคล 

๑๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ประชาชนได้เฉลมิพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตน 

สยามบรมราชกุมารี  
สยามบรมราชกุมารี  
จํานวน 1ครั้ง 

ราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สํานักปลัด 

50,000   50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

จัดกจิกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชสยาม
มกุฎราชกมุาร 

เพื่อใหป้ระชาชน ได้มีสว่น
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี และร่วมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหามงคล 

16 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร  

ประชาชนได้เฉลมิพระ
เกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชสยาม
มกุฎราชกมุาร 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมเฉลิม
พระสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช
สยาม
มกุฎราชกุมาร 

 จํานวน 1ครั้ง 

สํานักปลัด 

 
 



แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

๙๘�
�

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

จํานวนครั้งที่
ถวายพวงมาลา 

ประชาชนได้ทราบถึง 17 โครงการถวายพวงมาลาเนื่อง
ในวันปิยมหาราช 

จัดทําและถวายพวง
มาลาเนื่องในวันปยิ
มหาราช จํานวน 1 ครั้ง 

เพื่อถวายความจงรัก ภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
รําลึกถึงพระราชกรณียกิจฯ 

พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สํานักปลัด 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กิจกรรมเพื่อแสดงความ
อาลัย หรือจดักจิกรรม
เป็นพระบรมราชา
นุสรณห์รือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ 

เพื่อถวายความจงรัก ภักดี
ต่อพระบาทสมเดจ็ 

ประชาชนได้ทราบถึง 18 โครงการหรือกจิกรรมเพื่อ
แสดงความอาลัย หรือจดั
กิจกรรมเป็นพระบรมราชา
นุสรณห์รือถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จ 

จํานวนครั้งที่
กิจกรรมเพื่อ
แสดงความ
อาลัย 

พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช และรําลึกถึง
พระราชกรณียกิจฯ 

พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดช 

พระปรมินทรมหาภูมิพล 
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดช 

อดุลยเดช 

สํานักปลัด 

เพื่อใหป้ระชาชน ได้มีสว่น
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี และร่วมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหามงคล 

50,000   50,000   
 

50,000   
 

50,000   19 โครงการวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

ประชาชนได้เฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาท 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมพระราช
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

จัดกิจกรรมพระราชพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10
จํานวน 1ครั้ง 

พระเจ้าอยู่หวั รัชการที่ 10 สมเดจ็พระเจา้อยู่หัว 
 รัชการที่ 10 

สํานักปลัด 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

จัดกจิกรรมเฉลิมพระ
เกียรติต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

20 โครงการปกป้องสถาบันสาํคัญ เพื่อใหป้ระชาชน ได้มีสว่น
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี ตอ่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ของชาติ 
สํานักปลัด 

 
 
 



แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

๙๙�
�

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จํานวนครั้งที่
จัดการเลอืกตัง้
ที่ดําเนินการ 

21 โครงการจัดการเลอืกตั้ง
ผู้บริหาร อบต. และสมาชิก
สภา อบต. 

จัดการเลอืกตัง้ผู้บริหาร 
อบต. และสมาชิกสภา 
อบต.(กรณีเลือกตัง้
ซ่อม/กรณีครบวาระ) 

เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร อบต. และสมาชิก
สภา อบต.(กรณีเลือกตั้ง
ซ่อม/กรณีครบวาระ)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

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

(กรณีเลือกตั้งซ่อม/กรณีครบ
วาระ) 

สํานักปลัด 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐�อบรมให้ความรู้การมี
ส่วนรว่มระบบ
ประชาธิปไตย และ
กฎหมายการเลือกตั้ง
จํานวน 100 คน 

เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วน
ร่วมและเกิดความตื่นตัวใน
ระบอบประชาธปิไตย 

ประชาชนได้รับความรู้
ความเขา้ใจรวมทั้งมี
ความตื่นตัวในการ
ส่งเสรมิระบอบ
ประชาธิปไตย 

22 โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มแบบประชาธิปไตย ,
การเลือกตัง้ 

2๐,๐๐๐� 2๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่
อบรมให้ความรู้
การมสี่วนร่วม
ระบบ
ประชาธิปไตย 

 
สํานักปลัด 

จํานวน
โทรศัพท์ที่
ดําเนินการ
ติดตั้ง 

แต่ละสาํนักงานหรือ
ส่วนราชการมีโทรศัพท์
ในการให้บรกิาร
ประชาชน 

โครงการตดิตั้งโทรศัพท์ภายใน
สํานักงาน 

เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกใหป้ระชาชนใน
การตดิต่อราชการได้
ถูกต้อง 

ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน
สํานักงาน  

- 
 

- 
 

50,000 
 

- 
 

23 สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.01 4.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

๑๐๐�
�

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้รถ
ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

5,000    5,000    5,000    5,000    ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนนและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปใีหม่  

ติดตั้งไฟฟ้าสองขา้งทาง
บริเวณจุดเสียงในพื้นที่
เพื่อลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

เพื่อเพิ่มความปลอด ๑ โครงการปอ้งกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม ่

ภัยในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในตําบลในช่วง
เทศกาลปใีหม ่

ปีใหม่ จาํนวน 1 ครั้ง 

สํานักปลัด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้รถ
ใช้ถนนในช่วงเทศกาล
วันสงกรานต ์

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

ติดตั้งไฟฟ้าสองขา้งทาง
บริเวณจุดเสียงในพื้นที่
เพื่อลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

เพื่อเพิ่มความปลอด ๒ โครงการปอ้งกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
วันสงกรานต ์

ภัยในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในตําบลในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ 

จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักปลัด 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
และบริโภคในช่วงที่เกิด
ภัยแล้ง 

100,000  100,000   100,000  100,000  จํานวนผู ้บรรเทาปญัหาภัยแล้ง
ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง  

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ต่างๆของผู้ประสบภัยแล้ง 

๓ โครงการแจกจ่ายน้ําอุปโภค
และบริโภคใหก้ับประชาชนใน
ตําบลหนองกะปุ เพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแลง้ 

ประสบภัยแลง้ 
ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

หมู่ที่ 1-9 ต.หนองกะป ุ
หมู่ที่ 1-3 ต.ห้วยข้อง 

สํานักปลัด 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อน 
ของผู้ประสบสาธารณ
ภัย 

100,000  100,000   100,000  100,000  จํานวน
ผู้ประสบภัยที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภัย วาตภัยอัคคีภัย 
ไฟป่า ดินโคลนถลม่ 

๔ โครงการช่วยเหลอืผู้ประสบ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือด สาธารณภัย 
ร้อนต่าง ๆ ของผูป้ระสบ
สาธารณภัย ในพื้นที่ 

สํานักปลัด 

 
 



แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

๑๐๑�
�

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันพื้นที่ลด
น้อยลง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ปัญหาไฟปา่
และหมอกควัน
ลดน้อยลง 

จัดทําปา้ย
ประชาสัมพันธ ์

๕ โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปา่และหมอกควัน 

เพื่อป้องกันและลดการ
เกิดไฟปา่และหมอกควัน
ในพื้นที่ การปอ้งกบัการเกดิ 

ไฟป่าและหมอกควัน 

สํานักปลัด 

ประชาชนได้รับความรู้
ในการเกี่ยวกับภัยและ
การปอ้งกันภัย 

10,000 
 

- 
 

10,000 
 

- 
 

จํานวนป้าย
ประชาสัมพันธ ์

จัดทําปา้ย
ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้
เกี่ยวกับภัยตา่งๆ  

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
และการป้องกันภัยแก่
ประชาชนในพื้นที่ 

6 โครงการประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกบัภัยและการ
ป้องกันภัยแกป่ระชาชนในพื้นที่ ที่ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

นักเรียนได้รับความรู้
และนําความรูไ้ปใช้ใน
การปอ้งกันภัยตา่งๆ 

20,000   - 20,000   - จํานวน
นักเรียนที่เข้า
รับการอบรม 

เด็กนักเรียนชั้นประถมปี
ที่ 5-6  

7 โครงการกู้ภัยจูเนียร์  เพื่ออบรมให้ความรู้กบัเดก็
และเยาวชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
ของโรงเรียนในพื้นที่
ตําบลหนองกะปุ  
จํานวน 100 คน 

สํานักปลัด 

อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือนปฏิบตัิ 

100,000 
 

- - 100,000 
 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนที่เข้า
รับการฝึก
ทบทวน 

อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือนตาํบล
หนองกะปุ  

เพื่อใหอ้าสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนมคีวามรู้
ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงานด้าน 

8 โครงการฝึกทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อพปร.) 

งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ จํานวน 50 คน 

ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

ประชาชนในพื้นที่มี
ความรูแ้ละสามารถ
ระงับการเกิดอัคคีภัย
เบื้องต้นได ้

30,000 - 30,000 - จํานวน
ประชาชนที่เข้า
เข้ารับฝึกอบรม 

อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและลดอัคคีภัย
ให้แก่ประชาชน 

9 โครงการปอ้งกันและลดอัคคีภัย
ในชุมชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้ใหก้ับ
ประชาชนในการป้องกัน
ภัยและลดอัคคีภัยในพื้นที่ 

จํานวน 100 คน 

สํานักปลัด 

ลดอัตราการสูญเสยีซึ่ง
อาจเกิดจากอัคคีภัย 

30,000 - - - จํานวนถังน้ํายา จัดซื้อติดตั้งถังน้ํายา 10 โครงการตดิตั้งถังน้ํายา เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปอ้งกันภัย และการ
เกิดอัคคีภัย 

ดับเพลิงที่
ดําเนินการ
ติดตั้ง 

ดับเพลิงประจาํหมู่บ้าน  ดับเพลิงประจาํหมู่บ้าน 
จํานวน 12 หมู่บา้น 

สํานักปลัด 

 



แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

๑๐๒�
�

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ลดการเกดิอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน พร้อมทั้งเด็ก
และเยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 

- 20,000    - 20,000   จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจร 
ให้กบัเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ 

เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ 11 โครงการฝึกอบรมสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนให้กบัเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ 

มีความรู้เกี่ยวกับ 
กฎจราจร และมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ 

กฎจราจร ใช้ถนน 

สํานักปลัด 

ผู้บริหารท้องถิ่น  อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและลดอัคคีภัย
ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิก อบต. ข้าราชการ 
พนักงาน และลกูจ้าง ของ 
อบต. 

- 30,000 - 30,000 จํานวนผู้บรหิาร
ท้องถิ่น  

เพื่ออบรมให้ความรู้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

12 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับลดอัคคีภัย ของ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก อบต. 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้ง 
ของ อบต. 

สมาชิก อบต. ข้าราชการ 
พนักงาน และลกูจ้าง  สมาชิก อบต. 

ข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจา้งที่เข้าเข้า
รับฝึกอบรม 

สมาชิก อบต. ข้าราชการ 
พนักงาน และลกูจ้าง  มีความรู้และสามารถ

ระงับการเกิดอัคคีภัย
เบื้องต้นได ้

ของ อบต.ในการป้องกันภัย
และลดอัคคีภัย 

จํานวน 50 คน 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด - 5,000 - 5,000 ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของการ
ปฏิบัติตามกฏจราจร 

จัดทําปา้ยรณรงค์ เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน
ตระหนักถึงโทษภัยของ
การไม่มีระเบียบวนิัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

13 โครงการรณรงค์/
ประชาสัมพันธ ์ ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้

เกี่ยวกับ ระเบียบวินัย จราจร 
กฎจราจร ต่าง ๆ  

 

14 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

เพื่อเพิ่มจาํนวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและ
เพิ่มขีดความสามารถ
ประสิทธิภาพใน 

จัดฝกึอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

(อปพร.) 

การปอ้งกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จํานวน ๕๐คน 

- - 100,000 - อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนมี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือนที่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมความรู้และ
ทักษะสามารถนํามา
ปฏิบัตงิานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได ้

สํานักปลัด 

 



 แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด      เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั โครงการ วัตถุประสงค์ 

๑๐๓�
�

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น  

- - 100,000 - การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
และอุบัติเหต ุ

จัดหน่วยบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินอบต. 
หนองกะป ุ

15 โครงการจัดหน่วยบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นกบัผู้ประสบภัย
,อุบัติเหต ุ ลดอัตราการสูญเสยีด้าน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

สํานักปลัด 

ปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ลดน้อยลง 

สํานักปลัด - - 500,000 
 

- จํานวนกล้อง
วงจรปิดที่
ติดตั้ง 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
สถานที่ราชการสถาน 

16 โครงการตดิตั้งกลอ้งวงจรปิด  เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ 

  
ที่สําคัญในตาํบล  
และจุดเสี่ยง  
จํานวน 5จุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔�
�

 
๔.3 แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
สํานักงาน  

เพื่อใหบ้ริการประชาชน
และหน่วยงานตา่ง ๆ 
ที่มาติดต่อราชการ 

ปรับปรงุซ่อมแซม
สํานักงาน  
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ
ปรับปรงุ
ซ่อมแซม
สํานักงาน  

ประชาชนและ
หน่วยงานราชการต่างๆ 
ได้รับความสะดวกสบาย
ในการติดต่อราชการ 

สํานักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สํานักงานอบต. 

เพื่อให้พื้นที่ภูมิทัศน์ของ
สํานักงาน อบต.มีสภาพ
ที่สวยงาม  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สํานักงานอบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

สํานักงานอบต. 
มีสภาพภูมิทัศน์ที่
สวยงาม น่ามอง 

สํานักปลัด 

3 โครงการก่อสรา้งอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.หนองกะปุ 

เพื่อใหบ้ริการประชาชน
และหน่วยงานตา่งๆ 
ในการจดักิจรรม 

ก่อสรา้งอาคาร
เอนกประสงค์ 
ห้องเกบ็ของและห้องน้ํา 
ตามแบบที่ อบต.
กําหนด  

- 2,000,000 - - ประชาชนและ
หน่วยงานที่มา
ใช้บริการ 

ประชาชนและ
หน่วยงานราชการต่างๆ 
ได้รับความสะดวก 
สบายในการดําเนิน
กิจกรรมตา่ง ๆ  

กองช่าง 

4 โครงการตดิตั้งเครือ่งกระจาย
เสียงไร้สาย 

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
การให้บริการแก่
ประชาชน 

ติดตั้งเครื่องกระจาย
เสียงไร้สาย 
จํานวน  4 จดุ 

- - 
 

300,000 - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร การให้บรกิาร
ในการประชาสัมพนัธ์
ของ อบต.ได้ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 

 
 


