
๕๗ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
1. ยุทธศาสตร์๒ การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        ๒.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงาน
ของ อบต.หนองกะปุ 

-เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานส่วนต าบลมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
-เพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคีภายใน
หน่วยงาน 

-พนักงานส่วนต าบล 
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-พนักงานจ้าง 
จ านวน 40 คน 

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

พนักงานส่วนต าบล, 
ครูผู้ดูแลเด็ก,
พนักงานจ้างมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าท่ี-เกิด
ความสามัคคี
ปรองดองภายใน
หน่วยงาน 

ส านักงาน
ปลัด  

2 อุดหนุนหน่วยงานอื่น
ตามบทบาทหน้าท่ีหรือ
การปฏิบัติราชการตาม
นโยบายเร่งด่วนหรือท่ี
ส าคัญ 

เพื่ออุดหนุนส่งเสริมการ
ปฏิบัติราชการตาม
นโยบายของรัฐบาล 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานอื่น
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 

นโยบายเร่งด่วน
ได้รับปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการขบวนแห่งาน
พระนครคีรีจังหวัด
เพชรบุรี 

เพื่ออุดหนุนการอนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชุมชนอัน
ดีงามเอาไว้ 

อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด 
ในการอนุรักษ์วิถีชุมชน
คนบ้านลาด 

๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ
วัฒนธรรมวิถี
ชุมชน 

วิถีชุมชนท้องถิ่น
อ าเภอบ้านลาดได้รับ
การอนุรักษ์ไว้ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 



๕๘ 
 

๒.2 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ และประชาชน 
จ านวน 250 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนและ
ประชาชน ได้รับ
การส่งเสริม 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสท่ี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพชีวิต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการปันรัก ปัน
น้ าใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ
สัญจร 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมนันทนาการใน
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและกิจกรรม
นันทนาการในผู้สูงอายุ
เดือนละ 1 ครั้ง 

120,000 120,000 120,000 120,000 100,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกันส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดี 
ต่อกัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการอุดหนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน 

สนับสนุนเงินแก่กองทุน 
2 ต าบล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ประชาชนทุกระดับมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๙ 
 

๒.3 แผนงาน  เคหะและชุมชน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยให้
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้
อย่างเท่าเทียมผู้อื่น 

ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้
น้อยในต าบลหนองกะปุ 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้มีรายได้
น้อยท่ีได้รับการ
ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย 

ประชาชนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือมีความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๐ 
 

๒.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการค่ายเยาวชน
รุ่นใหม่ห่างไกลยา 
เสพติด 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้
โทษภัยของยาเสพติด 

เยาวชนในต าบล 
จ านวน 100  คน 

100,000  
 

- 100,000  
 

- 100,000 จ านวนเยาวชนท่ี
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

เยาวชนในพื้นท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติดและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด  

2 โครงการให้ความรู้เพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยเรียน 
 

เพื่อให้มีความเข้าใจและ
เป็นการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน 
 

อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยเรียนแก่เยาวชน 
ในพื้นท่ี จ านวน 30 คน 

- 
 

20,000 
 

- 
 

20,000 
 

- จ านวนเยาวชนท่ี
ได้รับความรู้การ
ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ใน 
วัยเรียน 

เยาวชนได้รับความรู้
ความเข้าใจและลด
การตั้งครรภ์ก่อนวัย
เรียน 
 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

3 โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย หมู่บ้าน/
ชุมชน  

ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดและรักษาความ
สงบเรียบร้อย หมู่บ้าน/
ชุมชน 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด อ าเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี  
(ศป.ปส.อ าเภอบ้าน
ลาด) จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเงินอุดหนุน 
ศป.ปส.อ าเภอบ้าน
ลาด 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีอ าเภอบ้านลาด

ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอบรม
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
เด็กและเยาวชน 

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ 
เยาวชนใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง 

อบรมให้ความรู้การใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่เด็กและ
เยาวชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้ารับ
การอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ในการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

5 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยแก่เด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความคิดตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

อบรมให้ความรู้
ประชาธิปไตยแก่เด็ก
และเยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้ารับ
การอบรม
ประชาธิปไตย 

นักเรียนมีแนวคิดท่ี
ถูกต้องตามหลัก
ประชาธิปไตย 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

 

แบบ ผ.02 



๖๑ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนด้านอาชีพ 
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และประชาชนท่ี
สนใจ  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนกลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และประชาชน ท่ี
เข้าร่วม 

กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการพัฒนา
บทบาทสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มสตรี
รู้จักสิทธิและบทบาท
หน้าท่ี 

อบรมให้ความรู้เรื่อง
สิทธิและบทบาทของ
สตรี  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกลุ่มสตรี ท่ี
เข้าร่วม 

กลุ่มสตรี ได้รู้ถึง
บทบาทและหน้าท่ี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๒ 
 

๒.5 แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต. หนองกะปุ 

เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนทุกคน
ในต าบล 

สมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ  
อบต. หนองกะป ุ 
จ านวน 1 ครั้ง 

120,000 
 

130,000 
 

140,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพท่ีสมทบ 

ประชาชนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนชรา 

เพื่อช่วยเหลือคนชราใน
พื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 

คนชราในพื้นท่ี 
อบต. หนองกะปุ 
จ านวน 1,032 คน 

8,318,400 
 

8,318,400 8,318,400 8,318,400 8,318,400 จ านวนคนชราท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

คนชราได้รับการ
ช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพ 
คนพิการ 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการ
ในพื้นท่ีให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

คนพิการในในพื้นท่ี 
อบต. หนองกะปุ 
จ านวน 150 คน 

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 จ านวนคนพิการ
ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

คนพิการได้รับการ
ช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
๔ โครงการสงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ในพื้นท่ีให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในใน
พื้นท่ีอบต. หนองกะปุ 
จ านวน 11 คน 

66,000 
 

66,000 66,000 66,000 66,000 จ านวนผู้ป่วย
โรคเอดส์ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับการช่วยเหลือ
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๕ โครงการสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

140,000 
 

140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวนเงินท่ี
สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สนับสนุนสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนเงินท่ี
สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการ
กองทุนได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ ผ.02 


