
แบบ ผ.02 
 

~ 66 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 
  แผนงานสาธารณสุข แนวทางท่ี 2.1 สงเสริมสนับสนุนการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเสริมการตรวจสุขภาพ 
หมูที่ 1 - 6  

เพื่อใหประชาชนในตําบล
ไดรับการดูแลตรวจสุขภาพ 

จัดซ้ืออุปกรณการจรวจสุขภาพ
พื้นฐาน หมูที่ 1 - 6 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ

แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

เพื่อใหสุนัขและแมวไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาปองกันการแพร
ระบาดของโรค 

สุนัขและแมว 
ในเขตตําบลบานหลวง  
หมูที่ 1 - 6 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพื่อปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

ไมมีประชาชน
ติดเชื้อหรือ

เสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบา 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 67 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต  
  แผนงานสาธารณสุข แนวทางท่ี 2.1 สงเสริมสนับสนุนการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น 

เพื่อใหประชาชนไดรับการ
บริการทางดานสาธารณสุข
อยางพอเพยีง 

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดานสาธารณสุข

ที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ดานสาธารณสุข
ที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 

4 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
แนวพระราชดําริ  
ดานสาธารณสุข 

เพื่อใหงานดานสาธารณสุข
มีการพัฒนาเพื่อบริการ
ประชาชนใหมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานโครงการ
ดําเนินงานแนวพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุขจํานวน 6 หมูบาน ๆ 
ละ 20,000.-บาท 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 



แบบ ผ.02 
 

~ 68 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 
  แผนงานสาธารณสุข แนวทางท่ี 2.1 สงเสริมสนับสนุนการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ 

 
 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว และขึ้น
ทะเบียนสัตว 
 
 

เพื่อสํารวจและขึ้นทะเบยีน
จํานวนสุนัขและแมวในเขต 
อปท. 
 

ตัวละ 3 บาท/คร้ังสํารวจปละ 2 
คร้ัง คร้ังแรกเดือนมีนาคม คร้ังที่
สอง เดือนสิงหาคม (ปละ 6 บาท) 
 
 

4,000 
 
 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

เพื่อปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

 
 
 

ประชาชนไมมี
การเสียชีวิตดวย
โรคพิษสุนัขบา 

 

กองสาธารณสุข 
 
 
 

6 โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา 
 

เพื่อใหสุนัขและแมวไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาเพื่อปองกันการแพร
ระบาดของโรค 

สุนัขและแมวในเขตตําบล 
บานหลวง หมูที่ 1 - 6 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพื่อปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

 

ไมมีประชาชนที่
เสียชีวิตหรือติด
เชื้อจากโรคพิษ

สุนัขบา 

กองสาธารณสุข 

7 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรค เชน 
ไขเลือดออก ไขหวัดนก 
ฯลฯ  

เพื่อปองกันโรคติดตอ
ภายในตําบลบานหลวง 

เพื่อจายเปนคาใชจายตางของ
โครงการที่จําเปน เชน คาวิทยากร 
คาอาหาร คาปาย คาวัสดุ คา
อุปกรณตางๆ ฯลฯ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 



แบบ ผ.02 
 

~ 69 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต  
  แผนงานสาธารณสุข  แนวทางท่ี 2.1 สงเสริมสนับสนุนการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการลด
จํานวนประชากรสัตว 

เพื่อใหงานดาน
สาธารณสุขมีการพัฒนา
เพื่อบริการประชาชนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการลดจํานวนประชากรสัตว 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 

9 โครงการจัดซ้ือกระจกโคง เพื่อกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทําใหมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

จัดซ้ือกระจกโคงโพลีคารโบเนต
ใชภายนอกอาคาร ขนาด 32 นิว้ 
พรอมอุปกรณติดต้ัง จํานวน 4 
ชุด ๆ ละ 2,800.- บาท  
เปนเงิน 11,200.- บาท 
 

- 11,200 - - - ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

10 โครงการ 
โรงเรียนผูสูงอายุ 
ตําบลบานหลวง  
 

ใหผูสูงอายุมีการทาํ
กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 
เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี 

กลุมผูสูงอายุในตําบลบานหลวง 
รุนละ 50 คน  
 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 ผูสูงอายุมีสุขภาพ
รางกายและ

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

ผูสูงอายุมี
สุขภาพรางกาย
และสุขภาพจิต

ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม 10  โครงการ - - 384,000 565,200 554,000 554,000 554,000 - - - 



แบบ ผ.02 
 

~ 70 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต  
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางท่ี 2.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการพนัน อบายมุข 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการชุมชนปลอดภัย
หางไกลยาเสพติด 

เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
หลีกเล่ียงยาเสพติด 

ผูติด ผูเสพยาเสพติด กลุมเส่ียง
ในชุมชน จํานวน 30 คน  
รวมทํากิจกรรม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูติดยาเสพ
ติดนอยลง 

ลดปญหายาเสพ
ติดในชุมชน

นอยลง 

สํานักปลัด 

2 ตรวจตราและรักษาความ
สงบเรียบรอยและการ
ปองกันการแกไขปญหา 
ยาเสพติด หมูที ่1 -6  
ตําบลบานหลวง 
 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนในตําบล 

จัดเวรยามผูตรวจตราดูแลความ
ปลอดภัยในหมูบาน หมูที่ 1 - 6 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดปญหายาเสพติด
และอาชญากรรมใน

หมูบาน 

ประชาชนอยู
อยางมีความสุข 

สํานักปลัด 

3 สงเสริมและพัฒนา 
ความรูแกเยาวชน 
ในหมูที่ 1 - 6  

เพื่อใหเยาชนมีความรู
ความสามารถ 
นอกตําราเรียน 

จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน 
แกเยาวชน หมูที ่1-6 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนมีความรู
เพิ่มขึ้นใชเวลาวางให

เกิดประโยชน
หางไกลยาเสพติด 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 71 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต  
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางท่ี 2.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการพนัน อบายมุข 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สงเสริมและสนับสนุน 
ดานดนตรี หมูที่ 1 - 6 
 
 

เพื่อใหเยาวชนและ
ผูดอยโอกาสมี
ความสามารถมากขึ้นและ
ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

กลุมเยาวชนและผูดอยโอกาสที่
สนใจดานดนตรี หมูที่ 1 - 6 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนและ
ผูดอยโอกาสใชเวลา
วางใหเปนประโยชน 

เยาวชนและ
ผูดอยโอกาสใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชนและมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการกองทุนแม 
ของแผนดิน หมูที่ 1 
 
 
 
 

เพื่อปองกัน เฝาระวังแกไข
ปญหายาเสพติด 
 

ลดปญหายาเสพติดในเขต
หมูบานหมูที ่1 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไมมีผูติดยาเสพติด
ในตําบลบานหลวง 

ลดปญหา
อาชญากรรมใน

ชุมชน 

สํานักปลัด 

6 โครงการกอสราง 
ร้ัวตาขายรอบลานกีฬา
เอนกประสงค หมูที่ 2 

เพื่อความปลอดภัย 
ในการเลนกีฬา 

ความยาวโดยรอบ 128.00 
เมตร สูง 6.00 เมตร พรอม
ประตูเปด-ปด 2 ดาน หรือคิด
เปนพื้นที่ร้ัวตาขายไมนอยกวา 
768.00 ตารางเมตร  

- - 393,000 393,000 393,000 เยาวชนและ
ประชาชนที่มาเลน
กีฬาไดรับความ

ปลอดภัย 

มีความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม 6 โครงการ - - 170,000 170,000 563,000 563,000 563,000 - - - 



แบบ ผ.02 
 

~ 72 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต  
  แผนงานงบกลาง แนวทางท่ี  2.3 การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูติดเช้ือ 

 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ
สวัสดิการของสังคม 

ผูสูงอายุ จาํนวน 411 คน 
 
 

3,945,600 
 

3,945,600 
 

3,945,600 
 

3,945,600 
 

3,945,600 
 

ผูสูงอาย ุ
มีสวัสดิการ
สําหรับการ
ดํารงชีพ 

ผูสูงอาย ุ
ในตําบล 

มีเงินสําหรับ 
การดํารงชีพ 

สํานักปลัด 

2 สนับสนุนเบี้ยผูพิการ เพื่อใหผูพิการไดรับ
สวัสดิการของสังคม 

ผูพิการจํานวน 121 คน 
 

1,161,600 
 

1,161,600 
 

1,161,600 
 

1,161,600 
 

1,161,600 
 

ผูพิการ 
มีสวัสดิการ
สําหรับการ 
ดํารงชีพ 

ผูพิการ 
ในตําบล 

มีเงินสําหรับ 
การดํารงชีพ 

สํานักปลัด 

3 สนับสนุนผูติดเชื้อเอดส เพื่อใหผูติดเชื้อเอดสไดรับ
สวัสดิการของสังคม 

ผูปวยเอดสจาํนวน 5 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูติดเชื้อเอดส 
มีสวัสดิการ
สําหรับการ
ดํารงชีพ 

ผูติดเชื้อเอดส 
ในตําบล 

มีเงินสําหรับ 
การดํารงชีพ 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 73 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต  
  แผนงานงบกลาง  แนวทางท่ี 2.3 การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูติดเช้ือ 

 

 

 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชนในตําบล
บานหลวง 

เพื่อจายเปนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนไดรับ
สวัสดิการจาก

หนวยงานของรัฐ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

สํานักปลัด 

5 เงินสํารองจาย เพื่อบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภยั
ตาง ๆ 

เพื่อจายเปนคาใชจายใน
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือ
อยางทันทวงท ี

ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือ
อยางรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 5,467,200 5,467,200 5,467,200 5,467,200 5,467,200 - - - 



แบบ ผ.02 
 

~ 74 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต  

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  แนวทางท่ี 2.4 การสงเสริมกีฬา 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาบานหลวงสัมพันธ 

เพื่อเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปสนใจดาน
กีฬา หลีกเล่ียงยาเสพติด 

จัดทําโครงการแขงขันกีฬา
ใหเยาวชน และประชาชนใน
ตําบล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูติดยา
เสพติดนอยลง 

เยาวชนและ
ประชาชนออก
กําลังกาย สนใจ 

ดานกีฬาหลีกเล่ียง 
ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

2 จัดซ้ืออุปกรณกีฬา 
หมูบาน หมูที่ 1 - 6 

เพื่อใหเด็กและเยาวชน
และประชาชนทัว่ไปมี
อุปกรณเลนกีฬา 
 

มอบใหคณะกรรมการกีฬา
ระดับหมูบานจัดซ้ืออปุกรณ
กีฬาในหมูบาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
อุปกรณกีฬา

สําหรับ 
ออกกาํลังกาย 

ประชาชนรูจัดใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชนและ

หางไกล 
ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ
เคร่ืองออกกําลังกาย  
หมูที่ 1 - 6 

เพื่อใหเด็กและเยาวชน
และประชาชนทัว่ไปมี
เคร่ืองออกกําลังกาย 

จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย 
หมูที่ 1-6 จํานวน 6 ชุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
เคร่ืองออกกําลัง
กายสําหรับออก

กําลังกาย 

ประชาชนรูจักใช
เวลาวางใหเปน

ประโยชน 
และหางไกล 
ยาเสพติด 

 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 75 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต   

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  แนวทางท่ี 2.4 การสงเสริมกีฬา 

 

-  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ
เคร่ืองเลนเด็ก  
หมูที่ 1 - 6 

เด็กมีเคร่ืองเลนเพื่อการ
พัฒนาการที่ดีและถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 

จัดซ้ือเคร่ืองเลนเด็กประจํา
หมูบานจาํนวน 6 ชุด 

- - 90,000 90,000 90,000 เด็กมีเคร่ืองเลน
สําหรับ 

ออกกาํลังกาย 

เด็กมีการ
พัฒนาการมากขึ้น

ทั้งทางรางกาย 
และจิตใจ 

สํานักปลัด 

5 โครงการกอสรางสวน
สุขภาพและลานออกกาํลัง
กาย พรอมอปุกรณออก
กําลังกาย บริเวณ 
ศาลาขาว หมูที ่1 

เพื่อใหประชาชนไดมี
สถานที่สําหรับพกัผอน
และออกกําลังกาย 
 

งานสนามเดก็เลนปรับพ้ืนถม
ดินพรอมปูหญาขนาดความ
กวาง 14.00 เมตร ความยาว 
17.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร และลานออกกําลังกาย 
คสล. ขนาดกวาง 14.00 
เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 294.00 ตารางเมตร 
งานถมดนิเพ่ิม ขนาดความ
กวาง 3.60 เมตร ความยาว 
28.00 เมตร สูงเฉล่ีย 2.20  

267,000 - - - - ประชาชนมี
สถานที่พักผอน
และสถานที่ออก

กําลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต

ที่ดีขึ้น 

กองชาง 

รวม 5  โครงการ - - 467,000 200,000 290,000 290,000 290,000 - - - 


