
๕๖ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
        ๒.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันอัคคีภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ของ 
อบต.เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มความปลอด 
ภัยในการใช้รถใช้
ถนนของประชาชนใน
ต าบลในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

จัดต้ังศูนย์อ านวยการ
ป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  

40,000   
(อบต.) 

40,000   
(อบต.) 

40,000   
(อบต.) 

40,000   
(อบต.) 

40,000   
(อบต.) 

จ านวนศูนย์
อ านวยการ
ป้องกันอัคคีภัย
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ท่ี
ด าเนินการจัดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
อัคคีภัยและจาก
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการป้องกันอัคคีภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
ของ อบต.เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มความปลอด 
ภัยในการใช้รถใช้
ถนนของประชาชนใน
ต าบลในช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ 

จัดต้ังศูนย์อ านวยการ
ป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 
 

40,000   
(อบต.) 

40,000   
(อบต.) 

40,000   
(อบต.) 

40,000   
(อบต.) 

40,000   
(อบต.) 

จ านวนศูนย์
อ านวย การ
ป้องกันอัคคีภัย
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต์ท่ี
ด าเนินการจัดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
อัคคีภัยและจาก
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกาลสงกรานต์ 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ า อบต.         
เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มศักยภาพจิต
อาสาภัยพิบัติให้มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 

อบรมให้ความรู้จิต
อาสาภัยพิบัติ ประจ า 
อบต.เขากระปุก  

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

จ านวนจิตอาสา
ภัยพิบัต ิท่ีได้รับ
การอบรม 

จิตอาสาภัยพิบัติ 
อบต.เขากระปุก 
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



๕๗ 
 

 

       
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรมป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน  
 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า อปพร.
และประชาชนท่ัวไป
ในการป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 

อบรมให้ความรู้แก่ 
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า อป
พร.และประชาชนท่ัวไป  

20,000   
(อบต.) 

20,000   
(อบต.) 

20,000   
(อบต.) 

20,000   
(อบต.) 

20,000   
(อบต.) 

จ านวน
อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า     
อปพร.และ
ประชาชนท่ัวไป
ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

อาสาสมัครพิทักษ์
ป่า อปพร.และ
ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการ
ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน 

ส านักปลดั 

5 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อพปร.) 

เพื่อใหอ้าสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนมีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนต าบลเขา
กระปุก  

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนต าบล
เขากระปุกท่ีเข้า
รับการฝึกอบรม 

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลเขากระปุก 
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเพิ่มจ านวน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ตามนโยบายรัฐ
และเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือประชาชน 

อบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

- - 250,000 
(อบต.) 

- - จ านวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป
พร.) ท่ีได้รับ
การอบรม 

มีอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)
เพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือประชาชน  

ส านักปลัด 
 

7 โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

อบรมและซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย  

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวนบุคลากร 
อบต. เขา
กระปุกเข้ารับ
การฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๘ 
 

 
 

       
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันเด็กจมน้ าใน
ต าบลเขากระปุก 

เพื่อให้เยาวชน
ช่วยเหลือตนเองได้
ถูกวิธีหากเกิด
อุบัติเหตุทางน้ า 

อบรมให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการป้องกันเด็ก
จมน้ า  

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนเข้ารับ
การฝึกอบรม 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และช่วยเหลือ
ตนเองได้หากเกิด
อุบัติเหตุทางน้ า 

ส านักปลัด 
(สปสช.) 

9 โครงการอบรมการป้องกัน
อัคคีภัยและซ้อมอพยพ 
หนีไฟ ในสถานศึกษา 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัย 

อบรมให้ความรู้เด็ก
นักเรียน ของโรงเรียนใน
พื้นท่ีต าบลเขากระปุก  
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวนนักเรียน
ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

นักเรียนได้รับความรู้
และน าความรู้ไปใช้ใน
การป้องกันภัย 

ส านักปลดั 

10 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ท่ี 2 บริเวณสาม
แยกหนองตาฉาว และบริเวณ
หน้าวัดหนองตาฉาว 

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและใช้
ตรวจสอบเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 2 จุด จ านวน 
6 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ 

- 400,000 
(อบต.) 

- - - จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ท่ี 3 บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านเขากระปุกและ
วัดเขากระปุก 

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและใช้
ตรวจสอบเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 2 จุด จ านวน 
6 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ 

- - 400,000 
(อบต.) 

- - จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ท่ี 7 บริเวณทาง
แยกของหมู่บ้าน  

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและใช้
ตรวจสอบเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 1 จุด จ านวน 
3 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ 

- - 200,000 
(อบต.) 

- - จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๙ 
 

 
 

       
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ท่ี 4 บริเวณสาม
แยกวัดหนองโรง 

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและใช้
ตรวจสอบเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 1 จุด จ านวน 
3 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ 

- - - 200,000 
(อบต.) 

- จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ท่ี 12 บริเวณ
สามแยกโรงเรียนบ้านหนอง
โรง 

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและใช้
ตรวจสอบเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 1 จุด จ านวน 
3 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ 

- - - 200,000 
(อบต.) 

- จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๐ 
 

 
๒.2 แผนงานการศึกษา 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ 
๑ ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ใน ศพด. อายุ 2-4 ปี 
จ านวน ๔ แห่ง  ได้แก่ 
  - ศพด.บ้านหนองโรง  
  - ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
  - ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
  - ศพด. บ้านเขาอ่างแก้ว 

450,800 
(อบต.) 

475,300 
(อบต.) 

499,800 
(อบต.) 

524,300 
(อบต.) 

548,800 
(อบต.) 

จ านวนเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล๓ 
ขวบท่ีได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เด็กปฐมวัย อายุ 
2-4 ปี 
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒. ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด. อายุ 2-4 ปี 
จ านวน ๔ แห่ง    ได้แก่ 
 - ศพด.บ้านหนองโรง  
 - ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ  
 - ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
 - ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 
 

156,400 
(อบต.) 

164,900 
(อบต.) 

173,400 
(อบต.) 

181,900 
(อบต.) 

190,400 
(อบต.) 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๑ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   ๓. ค่าหนังสือเรียนของ ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ใน ศพด. อายุ 3-4 ปี 
จ านวน ๔  แห่ง  ได้แก่ 
 - ศพด.บ้านหนองโรง  
 - ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
 - ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
 - ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

16,800 
(อบต.) 

17,600 
(อบต.) 

18,400 
(อบต.) 

19,400 
(อบต.) 

20,400 
(อบต.) 

   

๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ใน ศพด. อายุ 3-4 ปี 
จ านวน ๔  แห่ง  ได้แก่ 
- ศพด.บ้านหนองโรง  
- ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
- ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
- ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

16,800 
(อบต.) 

17,600 
(อบต.) 

18,400 
(อบต.) 

19,400 
(อบต.) 

20,400 
(อบต.) 

๕.ค่าเครื่องแบบ ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ใน ศพด. อายุ 3-4 ป ีจ านวน ๔  
แห่ง  ได้แก่ 
 - ศพด.บ้านหนองโรง  
 - ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
 - ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
 - ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

25,200 
(อบต.) 

26,400 
(อบต.) 

27,600 
(อบต.) 

29,100 
(อบต.) 

30,600 
(อบต.) 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๒ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด. อายุ 3-4 ปี 
จ านวน ๔  แห่ง  ได้แก่ 
 - ศพด.บ้านหนองโรง  
 - ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
 - ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
 - ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

36,120 
(อบต.) 

37,840 
(อบต.) 

39,560 
(อบต.) 

41,710 
(อบต.) 

43,860 
(อบต.) 

   

2 โครงการจัดหา
อาหารเสริม (นม) 
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้กับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน 
ศพด. อายุ 2-4 ป ีคน จ านวน ๔  
แห่ง  ได้แก่ 
- ศพด.บ้านหนองโรง  
- ศพด.วัดพระพุทธบาทฯ 
- ศพด.บ้านโป่งเกตุ 
- ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

176,290 
(อบต.) 

185,875 
(อบต.) 

195,455 
(อบต.) 

205,035 
(อบต.) 

216,535 
(อบต.) 

จ านวนเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล ๓ 
ขวบท่ีได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) 

เด็กปฐมวัย อายุ 
2-4 ปี 
ได้รับอาหารเสริม 
(นม) 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการจัดหา
อาหารเสริม (นม) 
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
ต าบลเขากระปุก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) เด็กนักเรียน ของ
โรงเรียนในเขตต าบลเขากระปุก 
จ านวน 6  แห่ง  ได้แก่ 
-รร.บ้านหนองโรง  
-รร.บ้านหนองตาฉาว  
-รร.บ้านเขากระปุก 
-รร.บ้านหนองคอไก่  
-รร.บ้านโป่งเกตุ 
-รร.บ้านเขาอ่างแก้ว 

1,235,950 
(อบต.) 

1,297,270 
(อบต.) 

1,362,420 
(อบต.) 

1,431,405 
(อบต.) 

1,502,300 
(อบต.) 

จ านวนเด็กเล็ก 
เด็กนักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

เด็กนักเรียน 
ได้รับการ
สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



๖๓ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียน
การสอน (เป็นการ
จ้างครูช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้านหนอง
คอไก่ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน (เป็น
ค่าจ้างครูช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้านหนอง
คอไก่ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
(เป็นการจ้างครูช่วยสอน) โรงเรียน
บ้านหนองคอไก่ จ านวน 1 อัตรา 

50,000 
(อบตฺ) 

50,000 
(อบตฺ) 

50,000 
(อบตฺ) 

50,000 
(อบตฺ) 

50,000 
(อบตฺ) 

จ านวนครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยที่
ด าเนินการจ้าง 

นักเรียนระดับชั้น
ปฐมวัยมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
สอดคล้องและ
บรรลุตามจุกมุ่ง
หมายของหลักสูร
การศึกษา 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5. โครงการท านอง
สร้างสุนทรีย์ ดนตรี
สร้างอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านดนตรี
สากล (วงดุริยางค์) 
โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ 
ท านองสร้างสุนทรีย์ 
ดนตรีสร้างอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านดนตรี
สากล (วงดุริยางค์)
โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ท านองสร้างสุนทรีย์ ดนตรีสร้าง
อาชีพ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้าน
ดนตรีสากล (วงดุริยางค์) โรงเรียน
บ้านเขาอ่างแก้ว 

49,100 
(อบตฺ) 

44,100 
(อบตฺ) 

- - - จ านวนนักเรียน 
ที่มีความรู้ 
ความสามารถ 
และทักษะ
ความสามารถ
พิเศษทางด้าน
ดนตรี 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านเขาอ่างแก้ว 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
มีความรู้ 
ความสามารถ 
และทักษะ
ความสามารถ
พิเศษทางด้าน
ดนตรี 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6. โครงการท านอง
สร้างสุนทรีย์ ดนตรี
สร้างอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านดนตรี
ไทย (วงอังกะลุง)  
โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ 
ท านองสร้างสุนทรีย์ 
ดนตรีสร้างอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านดนตรี
ไทย (วงอังกะลุง)
โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ท านองสร้างสุนทรีย์ ดนตรีสร้าง
อาชีพ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้าน
ดนตรีดนตรีไทย (วงอังกะลุง) 
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 

- - 45,100 
(อบตฺ) 

 
 

- 
 
 
 
 
 

- จ านวนนักเรียน 
ที่มีความรู้ 
ความสามารถ 
และทักษะ
ความสามารถ
พิเศษทางด้าน
ดนตรี 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านเขาอ่างแก้ว 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
มีความรู้ 
ความสามารถ 
และทักษะ
ความสามารถ
พิเศษทางด้าน
ดนตรี 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



๖๔ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการการ
บริหารจัดการขยะ
แบบยั่งยืน 
กิจกรรมรณรงค์ลด
ปริมาณขยะ 
โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ
การบริหารจัดการ
ขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมรณรงค์ลด
ปริมาณขยะ 
โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมรณรงค์ 
ลดปริมาณขยะ 
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 

- - - 3,000 
(อบต.) 

- จ านวนการจัด 
กิจกรรม 
- รณรงค์ลด
ปริมาณขยะ 
ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 
- วัน
สิ่งแวดล้อมโลก 
ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 
- ประกาศและ
ให้รางวัล
ห้องเรียน  สี
เขียว ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

1. นักเรียน 
โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว 
มีจิตส านึกในการ
ประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนครู
และ
ผู้ประกอบการ
ร้านค้าโรงเรียน
บ้านเขาอ่างแก้ว 
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่
ปลอดภัยต่อ
สุขภาพเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

8. โครงการการ
บริหารจัดการขยะ
แบบยั่งยืน 
กิจกรรมใครไม่
แยกเราแยก
โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ
การบริหารจัดการ
ขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมใครไม่แยก
เราแยก โรงเรียน
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมใครไม่แยกเราแยก  
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 

- - - 19,000 
(อบต.) 

- -โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้วมี
การจัดการขยะ
อย่างมีระบบ มี
รายได้จากการ
จ าหน่ายขยะ มี
ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจากวัสดุ
เหลือใช้ 

ครู และนักเรียน
บ้านเขาอ่างแก้วมี
ระบบการคัดแยก 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 



๖๕ 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9. โครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมโรงเรยีนสวย
ด้วยมือเราเ(การท า
ความสะอาด ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นท่ี   
สีเขียว) โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการการ
บริหารจัดการขยะ
แบบยั่งยืน 
กิจกรรมโรงเรยีนสวย
ด้วยมือเรา (การท า
ความสะอาด ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นท่ี   
สีเขียว)โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมโรงเรยีนสวยด้วย
มือเราเ(การท าความ
สะอาด ปรับปรุง ภูมิทัศน์ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว) 
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 

- - - 28,000 
(อบต.) 

- -โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว
สะอาด มีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม 
ร่มรื่น มีสวน
ผักปลอด
สารพิษ 

โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว สะอาด มี
ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
ร่มรื่น มีสวนผัก
ปลอดสารพิษ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10. โครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมเรือนเห็ดสร้าง
อาชีพ โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการการ
บริหารจัดการขยะ
แบบยั่งยืนกิจกรรม
เรือนเห็ดสร้างอาชีพ 
โรงเรียนบ้านเขาอ่าง
แก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 
กิจกรรมเรือนเห็ดสร้าง
อาชีพ โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว 

- - - - 50,000 
(อบต.) 

-โรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้วมี
แหล่งเรียนรู้
ด้านอาชีพ
จ านวน 1 แห่ง 

โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว สามารถ
เพาะเห็ด เพื่อ
น ามาประกอบ
อาหาร และน ามา
จ าหน่ายได้ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

11. โครงการพัฒนาสุขภาพ
กายสุขภาพจิต 
โรงเรียนบ้านหนองตา
ฉาว (จตฺตราษฎร์บ ารุง) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ
พัฒนาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต โรงเรียน
บ้านหนองตาฉาว(จตฺ
ตราษฎร์บ ารุง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาสุขภาพ
กายสุขภาพจิต 
โรงเรียนบ้านหนองตา
ฉาว (จตฺตราษฎร์บ ารุง 

50,000 
(อบต.) 

- - - - โรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว
(จตฺตราษฎร์
บ ารุง) 
มีสนามเด็ก
เล่นจ านวน 1 
แห่ง 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองตาฉาว 
มีสนามเด็กเล่นท่ี
เพียงพอและ
ปลอดภัย นักเรียน
มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



๖๖ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12. โครงการค่ายเสริม
ทักษะวิชาการ 
ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านหนองตา
ฉาว(จตฺตราษฎร์บ ารุง) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการค่าย
เสริมทักษะวิชาการ 
ระดับปฐมวัย โรงเรียน
บ้านหนองตาฉาว(จตฺ
ตราษฎร์บ ารุง 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการค่าย
เสริมทักษะวิชาการ 
ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านหนองตา
ฉาว(จตฺตราษฎร์บ ารุง 

- 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

โรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว(จตฺ
ตราษฎร์บ ารุง) 
จัดกิจกรรมค่าย
ทักษะวิชาการ
จ านวน 1 แห่ง 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว น าความรู้ท่ี
ได้มาฝึกปฏิบัติ และ
เพิ่มเติมทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

13. โครงการปุ๋ยหมักจาก
วัสดุเหลือใช้ 
(Compost from 
waste material) 
โรงเรียนบ้านหนองโรง 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการปุ๋ย
หมักจากวัสดุเหลือใช้ 
(Compost from 
waste material) 
โรงเรียนบ้านหนองโรง 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนปุ๋ยหมักจาก
วัสดุเหลือใช้ 
(Compost from 
waste material) 
โรงเรียนบ้านหนอง
โรง 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

โรงเรียนบ้าน
หนองเป็นแหล่ง
เรียนรู้และ
ให้บริการ
เกี่ยวกับการท า
ปุ๋ยหมัก จากวัสดุ
เหลือใช้ จ านวน 
๑ แห่ง 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองโรง มีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิต และการ
ใช้ปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือ
ใช้ มีทักษะกระบวนการ มี
ทัศนคติท่ีดี และโรงเรียน
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

14. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ
และวัสดุปลูก 
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 
– ชีวภาพและวัสดุปลูก 
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย
อินทรีย์ – ชีวภาพ
และวัสดุปลูก 
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

โรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว(จตฺ
ตราษฎร์บ ารุง) 
จดักิจกรรมค่าย
ทักษะวิชาการ
จ านวน 1 แห่ง 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว น าความรู้ท่ี
ได้มาฝึกปฏิบัติ และ
เพิ่มเติมทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 



๖๗ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
โรงเรียนบ้านเขากระปุก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
โรงเรียนบ้านเขากระปุก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
โรงเรียนบ้านเขากระปุก 
จ านวน 1 อัตรา 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวน
ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยที่
ด าเนินการจ้าง 

โรงเรียนบ้านเขา
กระปุกมีครูและ
บุคลากรเพียงพอ
ต่อการบริหารจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

16. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขากระปุก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
โรงเรียนบ้านเขากระปุก 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขกระปุก 

3๗๘,000 
(อบต.) 

3๙๙,000 
(อบต.) 

4๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๔๔๑,๐๐๐
(อบตฺ) 

๔๖๒,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีดีมี
ความพร้อม
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

17. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
โรงเรียนบ้านเขาอ่าง
แก้ว ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขาอ่าง
แก้ว 

470,400 
(อบต.) 

495,600 
(อบต.) 

520,8๐๐ 
(อบต.) 

546,๐๐๐
(อบตฺ) 

5๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีดีมี
ความพร้อม
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

18. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

7๗2,๘00 
(อบต.) 

๘๑๐,๖00 
(อบต.) 

๘๕๒,๘๐๐ 
(อบต.) 

๘๙๔,๖๐๐
(อบตฺ) 

๙๕๗,๖๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีดีมี
ความพร้อม
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๘ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
โรงเรียนบ้านหนองคอ
ไก่ ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนอง 
คอไก่ 

1๖๘,000 
(อบต.) 

1๗6,๔00 
(อบต.) 

18๔,๘๐๐ 
(อบต.) 

1๙๓,๒๐๐
(อบตฺ) 

๒๐๑,๖๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีดีมี
ความพร้อม
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

20. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองตา
ฉาว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
โรงเรียนบ้านหนองตา
ฉาว ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองตา
ฉาว 

2๑๐,000 
(อบต.) 

2๒๒,๖00 
(อบต.) 

2๓๕,๒๐๐ 
(อบต.) 

2๔๗,๘๐๐
(อบตฺ) 

2๖0,๔๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีดีมี
ความพร้อม
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

21. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองโรง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
โรงเรียนบ้านหนองโรง 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองโรง 

7๘๙,๖00 
(อบต.) 

๘๒๗,๔00 
(อบต.) 

๘๖๙,๔๐๐ 
(อบต.) 

๙๑๑,๔๐๐
(อบตฺ) 

๙๕๗,๖๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีดีมี
ความพร้อม
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

22. โครงการสร้างวินัยการ
คัดแยกขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างวินัยในการท้ิง
ขยะในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

อบรมความรู้การสร้าง
วินัยการคัดแยกให้แก่
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวนเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาล 3 
ขวบ มีความรู้
ความเข้าใจใน
การคัดแยก
ขยะก่อนท้ิง 

เด็กเล็กเด็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะ
ก่อนท้ิง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๙ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาการที่ดีและมี
ความรักสามัคคี 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติให้กับเด็กและ
เยาวชน  
 

80,000  
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000  
(อบต.) 

80,000  
(อบต.) 

80,000  
(อบต.) 

จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาการที่ดีและ
มีความรักสามัคคี 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

24 โครงการป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

8,000 
(อบต.) 

8,000 
(อบต.) 

8,000 
(อบต.) 

8,000 
(อบต.) 

8,000 
(อบต.) 

จ านวน
ผู้ปกครองท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในโรค
มือ เท้า ปาก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(สปสช.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



๗๐ 
 

๒.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกประจ าปี 

เพื่อก าจัดยุงลายและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

พ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย
และใส่ทรายเคมีทีมีฟอสให้
ครบ 14 หมู่บ้าน 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

จ านวนหมู่บ้านท่ี
พ่นหมอกควัน 

ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในต าบล
เขากระปุกลด
จ านวนลง 

ส านักปลัด 
(สปสช.)  

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน์ 
วรขัตติยราชนารี  

เพื่อป้องกันโรคพิษ           
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
ในพื้นท่ีต าบลเขากระปุก  

150,000  
(อบต.) 

150,000  
(อบต.) 

150,000  
(อบต.) 

150,000  
(อบต.) 

150,000  
(อบต.) 

จ านวนสุนัขและ
แมวท่ีได้รับฉีด
วัคซีน 

ต าบลเขากระปุกมี
จ านวนสุนัขท่ีเป็น
โรคพิษสุนัขบ้าลด
จ านวนลง 

ส านักปลัด  

3 โครงการป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับสารไอโอดีน
เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ประชาชนในเรื่องการ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับความรู้ในเรื่อง
การป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้
ในเรื่องการป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลัด 
(สปสช.) 

4 โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน์ 
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อส ารวจข้อมูล
ประชากรสุนัขและ
แมว และลงข้อมูลใน
ระบบ 
Thairabies.net 

ส ารวจข้อมูลประชากรสุนัข
และแมวในพื้นท่ีต าบลเขา
กระปุก จ านวน 2 ครั้ง 

30,000 
(อบต.) 

 
 

30,000 
(อบต.) 

 
 

30,000 
(อบต.) 

 
 

30,000 
(อบต.) 

 
 

30,000 
(อบต.) 

 
 

จ านวนสุนัขและ
แมวท่ีได้รับการ
ส ารวจข้อมูลและลง
ข้อมูลในระบบ 
Thairabies.net 

มีจ านวนประชากร
สุนัขและแมวในพื้นท่ี
ต าบลเขากระปุกท่ี
เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



๗๑ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการช่วยเหลือด้านการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความด้านการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน
ด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวนประชาชน
ท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี ๑ 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

7 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ  
หรือตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

ประชากรหมู่ท่ี ๒ 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



๗๒ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี ๓ 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

9 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี ๔ 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๓ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 5 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี 5 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

11 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 6 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี 6 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๔ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 7 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี 7 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

13 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 8 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี 8 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๕ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 9 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี 9 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

15 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 10 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี 10 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๖ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 11 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี 11 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

17 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 12 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี 12 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๗ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 13 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี 13 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

19 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 14 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการฯ  หรือ
ตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
 

ประชากรหมู่ท่ี 14 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจาก
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๘ 
 

๒.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียน 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษา
และนักเรียนผู้ท่ีอยู่ใน
ครอบครัวท่ีมีฐานะ
ยากจน 

ช่วยเหลือนักเรียนและ
นักศึกษา 
-ระดับเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษา  
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
-ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือสามารถ
แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๙ 
 

 
๒.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชนถึง
พิษภัยของยาเสพติด 

อบรมให้ความรู้เยาวชน
ในต าบล  
 

50,000  
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

จ านวน
เยาวชนท่ี
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

เยาวชนในพื้นท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติดและ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 
(สปสช.)  

2 โครงการให้ความรู้เพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัย
เรียน 
 

เพื่อให้มีความเข้าใจ
และเป็นการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อน 
วัยเรียน 
 

อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยเรียนแก่เด็กนักเรียน 
ของโรงเรียนในต าบล
เขากระปุก  
 

30,000       
(อบต.) 

30,000       
(อบต.) 

30,000       
(อบต.) 

30,000       
(อบต.) 

30,000       
(อบต.) 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับความรู้
การป้องกัน
การตั้งครรภ์
ในวัยเรียน 

เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และไม่มีการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
เรียน 
 

ส านักปลัด 
(สปสช.) 

3 โครงการป้องกันการติดเชื้อ 
HIV ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้มีความเข้าใจ
และเป็นการป้องกัน
จ านวนผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ 
 

อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันการติดเชื้อ HIV 
ให้แก่เด็กนักเรียน ของ
โรงเรียนในต าบลเขา
กระปุก  

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับความรู้
การป้องกัน
การติดเชื้อ 
HIV 

เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และเป็นการป้องกัน
จ านวนผู้ติดเชื้อ 
รายใหม่ 

ส านักปลัด 
(สปสช.) 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาศักยภาพให้แก่   
อสม. 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่แกนน าหมู่บ้าน 
อสม. 

อบรมเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ อสม.  
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จ านวน อสม.
ท่ีได้รับการ
อบรมเพิ่ม
ศักยภาพ 

แกนน าหมู่บ้าน       
อสม. มีความรู้ความ
เข้าใจ 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๘๐ 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพเสริม
เป็นการเพิ่มรายได้ให้
ครอบครัว 

อบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
ต าบลเขากระปุก  

30,000   
(อบต.) 

30,000   
(อบต.) 

30,000   
(อบต.) 

30,000   
(อบต.) 

30,000   
(อบต.) 

จ านวนประชาชน
ท่ีได้รับการอบรม 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมมีรายได้เลี้ยง
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

7 โครงการสานสัมพันธ์รัก
ครอบครัว 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจ สานสายใย
รักแก่ครอบครัว 

อบรมให้ความรู้
ครอบครัวในต าบลเขา
กระปุก  

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวนครอบครัว
ท่ีได้รับการอบรม 

ครอบครัวในพื้นท่ี
ต าบลเขากระปุกมี
ความรักความ
เข้าใจกัน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๑ 
 

๒.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต่อต้านยาเสพติดต าบล 
เขากระปุก ประจ าปี 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้ออก
ก าลังกายสร้างความ
สามัคคีและห่างไกลยา
เสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประจ าต าบลเขากระปุก 
ให้กับเยาวชน  
 

90,000  
(อบต.) 

90,000  
(อบต.) 

90,000   
(อบต.) 

90,000  
(อบต.) 

90,000  
(อบต.) 

จ านวน
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมแข่งขัน
กีฬา 

ท าให้ประชาชนใน
ต าบลมีความรัก
สามัคคีมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการสืบสาน
ประเพณีสีสันแห่ง
สายน้ า ลอยกระทง
ต าบลเขากระปุก  

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลเขากระปุกมี
ความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง   
 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

ประชาชนได้เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามเพื่ออนุรักษ์และ
สืบทอดต่อไปยัง
ลูกหลาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการเมาลิด  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้เข้า
ร่วมงานประจ าปีของ
มัสยิดอัซซิกรอ 

จัดกิจกรรมเมาลิด 
มัสยิดอัซซิกรอ 2  

29,000 
(อบต.) 

29,000 
(อบต.) 

29,000 
(อบต.) 

29,000 
(อบต.) 

29,000 
(อบต.) 

จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม
เมาลิด มัสยิด
อัซซิกรอ 2 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้มี
โอกาสปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาอิสลาม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเยาวชนศาสนา
อิสลาม  

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
ได้รู้ถึงจริยธรรมท่ี
แท้จริง 

จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเยาวชน
ศาสนาอิสลาม  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม
เมาลิด มัสยิด
อัซซิกรอ 2 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้มี
โอกาสปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาอิสลาม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ได้มีพัฒนาการ 
ทางด้านร่ายกาย 

จัดกิจกรรมกีฬาสี
สัมพันธ์  

25,000
(อบต.) 

25,000 
(อบต.) 

25,000 
(อบต.) 

25,000 
(อบต.) 

25,000 
(อบต.) 

จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม
กีฬาสีสัมพันธ์ 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่าย
กาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 



๘๒ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
เครื่องออกก าลังกาย  

เพื่อจัดหาอุปกรณ์
และสถานท่ี  ออก
ก าลังกายให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเขากระปุก 

อุปกรณ์เครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน ๑0 
ชุด 

480,000 
(อบต.) 

480,000 
 (อบต.) 

- - - อุปกรณ์เครื่อง
ออกก าลังกาย
ท่ีจัดซ้ือ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเขากระปุกได้มี
เครื่องออกก าลังกายใช ้

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการสนับสนุนการ
จัดท าขบวนแห่พระนคร
คีรี – เมืองเพชร 
ประจ าปี 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีอันเป็น
เอกลักษณ์ของ
จังหวัดเพชรบุรีให้คง
อยู่ตลอดไป 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ          
ท่ายาง  

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวนครั้งท่ี
สนับสนุนการ
จัดท าขบวน
แห่พระนคร
คีรี -เมือง
เพชร 

ประชาชนในพื้นท่ีเขต 
อบต. ได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ประเพณีอันดีงามของ
จังหวัดเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๓ 
 

 

๒.7 แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.เขากระปุก 

เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนทุก
คนในต าบล 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.เขากระปุก  

180,000 
(อบต.) 

180,000 
(อบต.) 

190,000 
(อบต.) 

190,000 
(อบต.) 

190,000 
(อบต.) 

จ านวนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพท่ี
สมทบ 

ประชาชนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือด้าน
สุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อช่วยเหลือคนชรา
ในต าบลเขากระปุก
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

คนชราในต าบล          
เขากระปุก  

9,600,000 
(อบต.) 

10,000,000 
(อบต.) 

11,000,000 
(อบต.) 

11,000,000 
(อบต.) 

11,000,000 
(อบต.) 

จ านวนคนชรา
ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

คนชราได้รับการ
ช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

เพื่อช่วยเหลือคน
พิการในต าบลเขา
กระปุกให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

คนพิการในต าบลเขา
กระปุก  
 

1,600,000 
(อบต.) 

1,700,000 
 (อบต.) 

1,800,000 
 (อบต.) 

1,800,000 
 (อบต.) 

1,800,000 
 (อบต.) 

จ านวนคน
พิการที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

คนพิการได้รับการ
ช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๔ โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ในต าบลเขา
กระปุกให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
เขากระปุก  

78,000 
(อบต.) 

 

78,000 
(อบต.) 

 

78,000 
(อบต.) 

 

78,000 
(อบต.) 

 

78,000 
(อบต.) 

 

จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 

 
 

 

 

 

แบบ ผ.02 



๘๔ 
 

 

๒.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งผ้าม่าน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงห้องเรียน ให้
เหมาะสม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด  

๖0,000 
(อบต.) 

- - - - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความเหมาะสม
ในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการปรับปรุง
ห้องน้ า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงห้องน้ าจาก
โถส้วมเปลี่ยนเป็นชัก
โครก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด  

๑๐,๐๐๐ - - - - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความเหมาะสม
ในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ โครงการก่อสร้างเสาธง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล3ขวบ 

ก่อสร้างเสาธง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

- ๒0,000 
(อบต.) 

- - - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความเหมาะสม
ในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการต่อเติมหลังคา
กันแดดด้านหน้าและ
หลัง อาคารเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
อ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 
๑ แห่ง 

- - 2๕0,000 
(อบต.) 

- - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ
ต่อเติม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

แบบ ผ.02 



๘๕ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคา อาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 
๑ แห่ง 

- - ๒๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อม
แซ่ม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖ โครงการวางท่อระบาย
น้ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

วางท่อระบายน้ า
ด้านหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเขาอ่าง
แก้ว  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - ๑0๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๗ โครงการจัดซ้ือเครื่อง
เล่นสนาม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เล็กบ้านเขาอ่าง
แก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

เครื่องเล่นสนามเด็ก
เล่น จ านวน ๑ ชุด 

- - - ๑55,๐๐๐ 
(อบต.) 

- เครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น
ท่ีด าเนินการ
ซ้ือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

9 โครงการก่อสร้างหลังคา
บังแดดสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ก่อสร้างหลังคาบัง
แดดสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- จ านวนหลังคา
บังแดดสนาม
เด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

 

 

แบบ ผ.02 



๘๖ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1๑ โครงการปรับปรุงประตู
ห้องเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กเด็กอนุบาล 3
ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 
๑ แห่ง 

- - - - 30,000 
(อบต.) 

จ านวนโรง
อาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๒ โครงการต่อเติมอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ต่อเติมอาคาร ศพด.
เพื่อเป็นห้องเก็บของ 
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน ๑ 
แห่ง 

- - - - ๒00,000 
(อบต.) 

สนามเด็กเล่น
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๓ โครงการติดเหล็กดัด
ประตู หน้าต่างอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโรง 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กเด็กอนุบาล 3
ขวบ 

ติดเหล็กดัดประตู 
หน้าต่างอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน 1 
แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - - - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๔ โครงการก่อสร้างโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโรง 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เล็กเด็กอนุบาล 3
ขวบ 

ก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน 1 
แห่ง 

350,000 
(อบต.) 

- - - - จ านวนโรง
อาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

แบบ ผ.02 



๘๗ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๕ โครงการจัดซ้ือเครื่อง
เล่นสนามศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโรง 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

เครื่องเล่นสนามเด็ก
เล่น จ านวน ๑ ชุด 

- - - ๑55,๐๐๐ 
(อบต.) 

- โครงการจัดซ้ือ
เครื่องเล่น
สนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่ง
เกต ุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๖ โครงการปรับปรุง บาน
หน้าต่าง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพระพุทธบาท
เขาลูกช้าง 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 
๑ แห่ง 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - - - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๗ โครงการทาสีอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
พระพุทธบาทเขาลูกช้าง 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 
๑ แห่ง 

- ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ 

 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๘ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ขยายอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 
๑ แห่ง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

แบบ ผ.02 



๘๘ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๙ โครงการติดเหล็กดัด 
บานประตู หน้าต่าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ติดเหล็กดัดประตู 
หน้าต่างอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน 1 
แห่ง 

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๐ โครงการต่อเติมอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
เลี้ยงดูเด็กเล็กอนุบาล 
3 ขวบ 

ต่อเติมอาคาร ศพด.
เพื่อเป็นห้องเก็บของ 
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน ๑ 
แห่ง 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๑ โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
เลี้ยงดูเด็กเล็กอนุบาล 
3 ขวบ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน ๑ 
แห่ง 

- - - ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๒ โครงการก่อสร้างป้าย
ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
เลี้ยงดูเด็กเล็กอนุบาล 
3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 
๑ แห่ง 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

 

แบบ ผ.02 



๘๙ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๓ โครงการก่อสร้างฐาน
เสาธง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
เลี้ยงดูเด็กเล็กอนุบาล 
3 ขวบ 

ก่อสร้างฐานเสาธง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด จ านวน 1 
แห่ง 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๔ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
เลี้ยงดูเด็กเล็กอนุบาล 
3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 
๑ แห่ง 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๕ โครงการจัดซ้ือเครื่อง
เล่นสนามศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
เลี้ยงดูเด็กเล็กอนุบาล 
3 ขวบ 

เครื่องเล่นสนามเด็ก
เล่น 

- - - ๑55,๐๐๐ 
(อบต.) 

- เครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น
ท่ีด าเนินการ
ซ้ือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๒๖ โครงการก่อสร้างหลังคา
บังแดดสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
เลี้ยงดูเด็กเล็กอนุบาล 
3 ขวบ 

ก่อสร้างหลังคาบัง
แดดสนามเด็กเล่น 
ศพด. ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 
๑ แห่ง 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- จ านวนหลังคา
บังแดดสนาม
เด็กเล่น ศพด.
ท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

27 โครงการติดตั้งเหล็กดัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความเหมาะสมในการ
เลี้ยงดูเด็กเล็กอนุบาล 
3 ขวบ 

ติดตั้งเหล็กดัด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด  
จ านวน ๑ แห่ง 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - - - เหล็กดัด
ด าเนินการ
ติดตั้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 


