
แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(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 

2 โครงการจัดซ้ือ
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง
เอนกประสงค 4,000 
ลิตร พรอมติดต้ังเครน
กระเชาซอมไฟยกสูง 
ไมนอยกวา 12 เมตร   
 

เพื่อปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัและเฝาระวังภัย 
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
 

รถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค 
4,000 ลิตร พรอมติดต้ังเครน
กระเชาซอมไฟยกสูงไมนอยกวา 
12 เมตร  จํานวน 1 คัน  

- - 3,200,000 - - บรรเทาสาธารณภยั 
และเฝาระวังภยั 
ตาง ๆ ที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

สามารถปองกัน
ภัยตาง ๆ ได 

กองชาง 

รวม 2  โครงการ - - 1,000 1,000 3,201,000 1,000 1,000 - - - 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(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 

2 โครงการกอสรางลาน 
กีฬาพรอมเคร่ืองเลน
กลางและติดต้ังอุปกรณ
ไฟฟาแสงสวาง หมูที ่2 

เพื่อใหเยาวชน ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกาย และ
พักผอน  

กวาง 50 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

1,300,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

- - - - รอยละ 70 ของ
เยาวชนตําบล
บานหลวงมาใช
สถานที่ออก

กําลัง 

ประชาชนและ
เยาวชนมีสุขภาพที่

แข็งแรง/มี
สุขภาพจิตที่ดี และ
หางไกลยาเสพติด 

กองชาง 

3 ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล 
สงกรานต 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต 
(7 วันอันตราย) 

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต 

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

นอยลง 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล 
ปใหม 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม 
(7 วันอันตราย) 

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม 

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

นอยลง 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

5 โครงการติดต้ังกลอง 
CCTV หมูที่ 3  

เพื่อปองกัน 
และเฝาระวังภยั 
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในพื้นที่ หมูที่ 3  
ตําบลบานหลวง 
 

ติดต้ังกลองวงจรปด 
(CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเส่ียง  
หมูที่ 3 จาํนวน 1 จุด  
 

- - 50,000 50,000 50,000 ปญหา
อาชญากรรม 
ลดนอยลง 

สามารถปองกันภัย
ตาง ๆ ได 

กองชาง 

รวม 5  โครงการ - - 2,320,000 20,000 70,000 70,000 70,000 - - - 


