
แบบ ผ.02 
 

~ ๖๘ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม  
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  แนวทางท่ี 3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 คาใชจายใน 
การจัดการจราจร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการทาํงาน 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ
จราจรโดยพจิารณาจายเงินคาปรับ
ตามกฎหมายจราจร 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เพิ่มประสิทธิภาพ 
และศักยภาพในการ

ทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ
ภารกิจตางๆ 
ไดมากขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม ๑  โครงการ - - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - 



แบบ ผ.02 
 

~ ๖๙ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  แนวทางท่ี 3.2 การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 ติดต้ังกลอง CCTV 
(หมูที่ 1 - 6 ) 

เพื่อปองกันและเฝาระวังภัย
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
พื้นที่ตําบลบานหลวง 

ติดต้ังกลองวงจรปด 
(CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเส่ียง หมูที่ 
1 - 6  
 

1,000,000 - - - - ปญญา
อาชญากรรม 
ลดนอยลง 

สามารถปองกันภัย
ตาง ๆ ได 

กองชาง 

๒ ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล 
สงกรานต 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต 
(7 วันอันตราย) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางมาปฏิบัติหนาทีโ่ครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่ลด

นอยลง 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ ๗๐ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม  
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  แนวทางท่ี 3.2 การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๓ ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล 
ปใหม 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม 
(7 วันอันตราย) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางมาปฏิบัติหนาทีโ่ครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่ลด

นอยลง 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

๔ โครงการติดต้ังกลอง 
CCTV หมูที่ 3  

เพื่อปองกัน 
และเฝาระวังภยั 
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในพื้นที่ หมูที่ 3  
ตําบลบานหลวง 
 

ติดต้ังกลองวงจรปด 
(CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเส่ียง  
หมูที่ 3 จาํนวน 1 จุด  
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 - - ปญหา
อาชญากรรม 
ลดนอยลง 

สามารถปองกันภัย
ตาง ๆ ได 

กองชาง 

รวม ๔  โครงการ - - ๑,๐๗0,000 ๑,๐๗0,000 ๑,๐70,000 ๒0,000 ๒0,000 - - - 


