
รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ.0๒ แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลหนองกะปุ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรุ ี
ก.ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงสนัติสุข และสงัคมคณุภาพทีย่ั่งยืนด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศกึษา 
 

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

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ 

520,000 548,000 576,000 661,000 จํานวนเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

อุดหนุนโรงเรียนวดัโพธิ์ลอย
สําหรับเป็นค่าอาหาร
กลางวันใหก้ับเด็กนักเรียน 
จํานวน 130 คน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน  1 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหก้ับเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 

ทุกคนได้รับ
สารอาหาร ที่ดีมีความพร้อม

ทางดา้นร่างกาย ครบ 5 หมู ่
และจิตใจ 

โรงเรียนวัด
โพธิ์ลอย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดีมี
ความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

408,000 436,000 464,000 492,000 จํานวนเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นโป่ง
สลอดสําหรับเป็นค่าอาหาร
กลางวันใหก้ับเด็กนักเรียน 
จํานวน 102 คน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน  2 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหก้ับเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนบา้นโป่งสลอด 

ทุกคนได้รับ
สารอาหาร 
ครบ 5 หมู ่

โรงเรียนบ้าน
โป่งสลอด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดีมี
ความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

176,000 204,000 232,000 260,000 จํานวนเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น เพื่อให้เด็กนักเรียน  3 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหก้ับเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนบา้น 

หนองโสนสําหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กบัเด็ก
นักเรียน จาํนวน 44 คน  

ทุกคนได้รับ
สารอาหาร 
ครบ 5 หมู ่หนองโสน 

โรงเรียนบ้าน
หนองโสน 
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แบบ ผ.0๒ 2.2 แผนงานสังคมสมเคราะห ์
 

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

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชนทุกระดับมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

1 โครงการอดุหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน 

สนับสนุนเงินแกก่องทุน 2 
ตําบล 

60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้งที่
อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ตําบลห้วย
ข้องและ
ตําบล 

หนองกะป ุ
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แบบ ผ.0๒ 2.3 แผนงาน สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
 

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

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

20,000 
 

20,000� 20,000� 20,000�อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปราม 

สํานักปลัด ป้องกันแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิและรกัษา
ความสงบเรียบร้อย 
หมู่บา้น/ชุมชน 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่อําเภอบา้นลาด
ลดลง 

1 โครงการปอ้งกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
หมู่บา้น/ชุมชน  

จํานวนเงิน
อุดหนุน ศป.ปส.
อําเภอบา้นลาด ยาเสพตดิ อําเภอบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี  
(ศป.ปส.อําเภอบ้านลาด) 
จํานวน 1 ครั้ง 

ศป.ปส.
อําเภอบา้น

ลาด 
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ยุทธศาสตร์4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจัดการและการมีส่วนร่วม 
แบบ ผ.0๒ 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

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

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

สํานักปลัด อบต. อุดหนุนศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจา้ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ 
อําเภอบา้นลาดประจําปี  

ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อ
หรือการจัดจา้งของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอาํเภอ 
และศูนย์ประสาน 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจา้งของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอาํเภอ
ในการดาํเนินงาน
ต่าง ๆ 

10,000  10,000  10,000  10,000  จํานวนครั้งที่
สนับสนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการ
จ้างขององค์การ
บริหารสว่น
ตําบลระดับ
อําเภอ 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจดัจา้ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ 
อําเภอบา้นลาด ปีละ1 ครั้ง 
ประจําปงีบประมาณ 

งานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการ
ทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ 

บ้านหาด 

นโยบายเร่งด่วน
ได้รับปฏิบตัิเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด ตามหนังสอื
สั่งการ 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบาย 

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

เพื่ออุดหนุนส่งเสรมิ
การปฏิบัติราชการ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 

2 อุดหนุนหน่วยงานอื่นตาม
บทบาทหน้าที่หรอืการ
ปฏิบัติราชการตาม
นโยบายเร่งด่วนหรือที่
สําคัญ 

(นโยบาย
รัฐบาล) 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วิถีชุมชนท้องถิ่น
อําเภอบา้นลาดไดร้ับ
การอนุรักษ์ไว ้

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ
วัฒนธรรมวิถี
ชุมชน 

อุดหนุนอําเภอบา้นลาด 3 โครงการสนับสนุนส่งเสรมิ
วัฒนธรรมชุมชน 

เพื่ออุดหนุนการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
วิถีชุมชนอันดีงาม
เอาไว ้

ในการอนุรักษ์วิถชีุมชนคน
บ้านลาด 

อําเภอบา้น
ลาด 
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แบบ ผ.0๒ ยุทธศาสตร์7. การพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นและนันทนาการ 
7.1 แผนงาน การศึกษา 
 

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

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

108,000 
 

108,000� 108,000� 108,000� กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

1 โครงการสืบสานวฒันธรรม
พื้นบ้าน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จกัการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม ดนตรี
พื้นบ้าน 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ในการ
อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม 
ดนตรีพื้นบา้น 

วัดโพธิ์ลอยสําหรบัเป็น
ค่าตอบแทนวิยากรให้กับเดก็
นักเรียน 

โรงเรียนวัด
โพธิ์ลอย 

30,000 30,000� 30,000� 30,000� กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นโป่ง
สลอดสําหรับเป็น
ค่าตอบแทนวิยากร 

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ดนตรีไทยได ้

2 โครงการส่งเสริมดนตรีไทย
ในโรงเรียน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถเล่น
ดนตรีไทยได ้

เด็กและเยาวชน
มีความรู้และ
สามารถเล่น
ดนตรีไทยได ้ให้กบัเด็กนักเรียน 

โรงเรียนบ้าน
โป่งสลอด 

54,000 54,000� 54,000� 54,000� กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นโป่ง
สลอดสําหรับเป็น
ค่าตอบแทนวิยากร 

เด็กและเยาวชน
ได้รับทักษะในการฟัง 
การพดู 
ภาษาองักฤษได ้

3 โครงการเสริมสร้างทักษะ
ภาษาองักฤษหลังเลิกเรียน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะการ
ฟัง การพูด 
ภาษาองักฤษได้
อย่างถูกต้อง 

เด็กและเยาวชน
สามารถฟงั พูด 
ภาษาองักฤษได ้

ให้กบัเด็กนักเรียน 

โรงเรียนบ้าน
โป่งสลอด 

30,000 30,000� 30,000� 30,000� กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนอง
โสนสําหรับเป็นค่าตอบแทน
วิยากรให้กับเดก็นักเรียน 

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ดนตรีไทยได ้

4 โครงการสืบสานวฒันธรรม
ด้านดนตร ี

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถเล่น
ดนตรีได ้

เด็กและเยาวชน
มีความรู้และ
สามารถเล่น
ดนตรีไทยได ้

โรงเรียนบ้าน
หนองโสน 

30,000 30,000� 30,000� 30,000� กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนอง
โสนสําหรับเป็นค่าตอบแทน
วิยากรให้กับเดก็นักเรียน 

เด็กและเยาวชน
ได้รับทักษะในการฟัง 
การพดู 
ภาษาองักฤษได ้

5 โครงการเสริมสร้างทักษะ
ภาษาองักฤษ 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะการ
ฟัง การพูด 
ภาษาองักฤษได้
อย่างถูกต้อง 

เด็กและเยาวชน
สามารถฟงั พูด 
ภาษาองักฤษได ้

โรงเรียนบ้าน
หนองโสน 
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7.2 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานววัเทียม
เกวียน ประจาํปี  
อําเภอบา้นลาด 
จังหวัดเพชรบุร ี

เพื่อเป็นการดาํรง
และรักษาศิลป 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ของอําเภอบ้านลาด 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอ          บา้นลาด 
จํานวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่
สนับสนุนการจัด
งานววัเทียม
เกวียน ประจาํปี 
อําเภอบา้นลาด 
จังหวัดเพชรบุร ี

ประชาชนในพื้นที่
เขต อบต. ได้มสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูประเพณีอันดี
งามของจงัหวดั
เพชรบุร ี

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอ      
บ้านลาด 

2 โครงการจัดขบวนแห่งาน
พระนครคีรี – เมอืงเพชร 
ประจําป ีอําเภอบา้นลาด 
จังหวัดเพชรบุร ี

เพื่ออนุรักษ์และสบื
สานวัฒนธรรม
ประเพณีอันเป็น
เอกลักษณ์ของ
จังหวัดเพชรบุรีให้
คงอยู่ตลอดไป 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอบา้นลาด 
จํานวน 1 ครั้ง 

10,000 10,000� 10,000� 10,000� จํานวนครั้งที่
สนับสนุนการ
จัดทําขบวนแห่
พระนครคีรี -
เมืองเพชร 

ประชาชนในพื้นที่
เขต อบต. ได้มสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูประเพณีอันดี
งามของจงัหวดั
เพชรบุร ี

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอ      
บ้านลาด 

แบบ ผ.0๒ 

 
 
 
 
 
 
 


