
แบบ ผ.02 
 

  ~ ๗๑ ~  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 4.1 การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมพื้นที่
ตําบลบานหลวงสะอาด 

เพื่อสงเสริมใหสวนราชการ 
รานคา บานเรือน ถนน  
คู คลอง ฯลฯ  
มีความสะอาดนามอง 

ลดปริมาณขยะในตําบลบานหลวง
ไมนอยกวารอยละ 50 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่ตําบล 
บานหลวงสะอาด 

หนวยงาน
ราชการและ

เอกชนใหความ
รวมมือชวยกัน
รักษาความ

สะอาด 

สํานักปลัด 

2 คุมครองดูแลรักษา
ทรัพยสินอันเปน
สาธารณะประโยชนของ
หมูบานเชน หวย หนอง 
คลอง บึง ปาชุมชน ฯลฯ 

เพื่อใหประชาชนสามารถใช
ประโยชนจากแหลงน้ํา
สาธารณะนั้น ๆ ได 

รณรงคใหประชาชนในหมูบาน
ชวยกันดูแล รักษา แหลงน้ํา
ธรรมชาติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แหลงน้ํา 
ธรรมชาติสะอาด 

ประชาชน
สามารถใช
แหลงน้ํา

ธรรมชาติเพื่อ
การอุปโภคได 

สํานักปลัด 

3 โครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อใหประชาชนสามารถใช
ประโยชนจากแหลงน้ํา
สาธารณะนั้น ๆ ได 

รณรงคใหประชาชนในหมูบาน
ชวยกันดูแล รักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 แหลงน้ําธรรมขาติ
สะอาด 

ประชาชน
สามารถใช
แหลงน้ํา

ธรรมชาติเพื่อ
การอุปโภคได 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

  ~ ๗๒ ~  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 4.1 การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมคงอยูไมให
เส่ือมโทรมสามารถใช
ประโยชนในการดํารงชีวิต 

รณรงคใหประชาชนในตําบล
ชวยกันดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทรัพยากรธรรมชาติ 
ไมเส่ือมโทรม 

ประชาชน
สามารถใช

ประโยชนจาก
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมได
อยางยั่งยืน 

สํานักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 - - - 



แบบ ผ.02 
 

  ~ ๗๓ ~  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 4.2 การบํารุงรักษาแหลงนํ้าสาธารณะ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 ขุดลอกคลอง 
และกําจัดวัชพืช  
หมูที่ 1 - 6 

เพื่อใหการระบายน้าํสะดวก
มากขึ้น มีน้าํใชอยาง
เพียงพอปองกันการเกิด
อุทกภยั 

กําจัดวัชพืชและผักตบชวา 
จากหมูที ่1 - 6 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนจากการ

ระบายน้าํ 
 

ประชาชน 
ไดใชน้ํา  

เพื่อการเกษตร
และลดการ

สูญเสียจากการ
เกิดอุทกภยั 

กองชาง 

2 โครงการขุดบอ 
กักเก็บน้ําเพือ่การเกษตร
บริเวณฉางขาว หมูที่ 1 

เพื่อใหเกษตรเกษตรมีน้ําใช
สําหรับการเกษตรอยาง
เพียงพอ 

ขนาดกวาง 40 เมตร ยาว 60 
เมตร ขุดลึก 3 เมตร 

128,000 - - - - รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนจากการ
กักเก็บน้ําไวใชเพื่อ

การเกษตร 

ประชาชน 
หมูที่ 1 และ

บริเวณใกลเคียง
มีน้ําใชสําหรับ
การเกษตร 

อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

3 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้าํสาธารณะ
ประโยชน บริเวณ 
สามปากกวาง หมูที่ 6 

เพื่อใหการระบายน้าํสะดวก
มากขึ้น มีน้าํใชอยาง
เพียงพอสําหรับการเกษตร
และปองกันอุทกภยั 
 

ขุดลอกคลองกวาง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินที่ไมนอยกวา 
2,100.00 ลูกบาศกเมตร 
 

- 76,000 - - - รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนจากการ

ระบายน้าํ 

ประชาชนไดใช
น้ําเพื่อการ 

เกษตร และลด
การสูญเสียจาก
การเกิดอุทกภัย 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

  ~ ๗๔ ~  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 4.2 การบํารุงรักษาแหลงนํ้าสาธารณะ 

 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการกําจัด 
ผักตบชวาและวัชพืช  
ลํารางหนองเสือ  
หมูที่ 4 

เพื่อใหการระบายน้าํ 
สะดวกมากขึ้น มีน้าํใช 
อยางเพียงพอปองกัน 
การเกิดอุทกภัย 

กําจัดวัชพืชและผักตบชวา หมูที ่4 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนจากการ

ระบายน้าํ 
 
 
 

ประชาชน 
ไดใชน้ํา  

เพื่อการเกษตร
และลดการ

สูญเสียจากการ
เกิดอุทกภยั 

กองชาง 
 
 

๕ โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้าํสาธารณะ
ประโยชน บริเวณลํา
รางสามปากกวาง หมู
ที่ ๖ 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมี
เสนทางระบายน้ํา ที่สะดวก 
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ
ลดมลพิษ  

ขุดลอกลํารางสามปากกวาง กวาง 
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐.๐๐ 
เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรดินไมนอยกวา ๓,๙๐๐.๐๐ 
ลูกบาศกเมตร 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ประชาชนไดมีน้ําใช
เพียงพอในการทํา

เกษตร 

เสนทางระบาย
น้ําเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

กองชาง 

รวม ๕  โครงการ - - ๕08,000 ๖๐๖,000 ๓80,000 380,000 380,000 - - - 



แบบ ผ.02 
 

  ~ ๗๕ ~  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว  

แผนงานสาธารณสุข แนวทางท่ี 4.3 การบริหารจดัการขยะและสิ่งปฏิกูล 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือรถขยะ เพื่อใชสําหรับเก็บขยะ หมูที่
1-6 ตําบลบานหลวง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต
สูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต 
แบบเปดขางเททาย 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ - - - ลดปญหา 
การทิ้งขยะไมถูกที ่

ประชาชน 
หมูที่ 1 -6 
ไดรับบริการ
รอยละ 80 

กองสาธารณสุข 

2 จางเหมาเก็บขยะ 
หมูที่  1 - 6  
จํานวน 3 อัตรา 

เพื่อบริหารจัดการดานขยะ
ในชุมชนตําบลบานหลวง 

จัดเก็บขยะ 
ภายในตําบลบานหลวง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลดปญหา 
การทิ้งขยะไมถูกที ่

ชุมชนมีสภาวะ
แวดลอมที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพื่อใชสําหรับรองรับขยะ 
หมูที่ 1 - 6  
ตําบลบานหลวง 

ถังรองรับขยะ ขนาด 100 
มิลลิลิตร ราคาใบละ 900 บาท 
จํานวน 30 ใบ เปนเงิน 27,000 
บาท 

๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ - - - มีถังขยะรองรับ 
อยางเพียงพอ 

มีถังรองรับขยะ
เพื่อนําไปกําจัด

ที่เตา 

กองสาธารณสุข 



แบบ ผ.02 
 

  ~ ๗๖ ~  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว  

แผนงานสาธารณสุข แนวทางท่ี 4.3 การบริหารจดัการขยะและสิ่งปฏิกูล 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย ส่ิงปฏกิูลและน้ํา
เสียเพื่อควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลตอรางกาย 
 

เพื่อควบคุมโรคติดตอและ
ภาวะมลพิษภายในตําบล 

กําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏกิูลและน้ํา
เสียเพื่อควบคุมและกาํจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลตอรางกาย ภายใน
ตําบลบานหลวง หมูที่ 1 - 6 

๔๐,๐๐๐ 40,000 40,000 
 

 

40,000 40,000 เพิ่มศักยภาพ/
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ประชาชนใน
ตําบลบานหลวง

มีสุขภาพที่ดี 

กองสาธารณสุข 
 

รวม ๔  โครงการ - - ๑,๓๑๗,๐๐๐ ๑,๓๑๗,๐๐๐ ๓๔๐,000 ๓๔๐,000 3๔๐,000 - - - 


