
แบบ ผ.02 
 

~ 96 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.1 สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเสริมดูแลให
ประชาชนปฏบิัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 
ของหมูบาน 

เพื่อใหในหมูบานมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย 

ประชาชนในแตละหมูบาน  
หมูที่ 1 – 6 จาํนวน 60 คน  
เขารวมอบรมโครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดรูถึง
กฏระเบียบที่แต

ละหมูบานกาํหนด 

ประชาชนใน
หมูบานอยูรวมกัน
อยางมีความสุข 

สํานักปลัด 

2 คาใชจายในการ
เลือกต้ัง 
 

เพื่อจายเปนคาใชจาย 
ในการเลือกต้ังที่ กกต. 
คณะกรรม การเลือกต้ัง
กําหนด(กรณีครบวาระ  
ยุบสภา กรณีแทน 
ตําแหนงที่วาง และอื่น ๆ) 
 

การเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาอบต.,นายก อบต.
จํานวน 6 หมูบาน 

- - 300,000 50,000 50,000 สามารถ
ดําเนินการเลือก

ตองไดตามที่
คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

กําหนด 

ประชาชนไดใช
สิทธิตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

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



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางท่ี 7.2 การสงเสรมิระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเสริม 
ใหประชาชนมีสวนรวม 
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

เพื่อใหประชาชนไดแสดง
สิทธิ เสรีภาพ ของตนเอง 
ในทางที่ถูกที่ควร 

ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นสิทธิ
เสรีภาพตาง ๆ ในการประชาคมแต
ละคร้ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขารวม
ในการแสดง 

ความคิดเห็นใน
การประชาคม 

แตละคร้ัง 

ประชาชนไดใช
สิทธิตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเสริม 

และสนับสนุนการ 

สรางความปรองดอง 

และสมานฉันท 
ของคนในชาติ 

 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน 

ในขาติมีความรักใครสามัคคี 
อุดหนุนโครงการที่สราง 

ความสามัคคีของคนในชาติ 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 

รวมมือในการ 

จัดกิจกรรมตาง ๆ 

ประชาชนมีความ
สามัคคีกันไมแบง
พรรคแบงพวก 

สํานักปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แนวทางท่ี 7.3 การปรบัปรุงพัฒนาบุคลากร 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการทาํงาน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการสําหรับเปนคา
เบ้ียเล้ียงคาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ
ภารกิจตางๆได

มากขึ้น 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการอบรม
เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม 
ในองคกร 

เพื่อใหผูบริหาร สมาชกิ  
หัวหนาสวนราชการ พนกังาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ได
อบรมคุณธรรม จริยธรรม  

เพื่อจายเปนคาฝกอบรม
โครงการอบรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม 
ในองคกร จํานวน 50 คน  

- - 50,000 50,000 50,000 มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
พรอมรับในการ
ปฏิบัติราชการ 

มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
จิตสํานึกตอ

ประโยชนสวนรวม 

สํานักปลัด 
 
 
 
 

3 โครงการฝกอบรม 
และศึกษาดูงาน  
ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพ่ือใหผูบริหาร สมาชกิสภา ปลัด 
หัวหนาสวนราชการ  
พนักงานสวนตําบล พนกังานจาง 
ลูกจาง ฝายปกครอง อสม. 
ผูนําชุมชน และผูทําคุณประโยชน 
ใหแกชุมชนไดมีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจายเปนคาฝกอบรม 
และศึกษาดูงาน  
จํานวน 50 คน 

- - 200,000 200,000 200,000 มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
พรอมรับในการ
ปฏิบัติราชการ 

มีความรู 
นํากลับมาพัฒนา
องคกร และตําบล

บานหลวง 

สํานักปลัด 
 

รวม 3  โครงการ - - 70,000 70,000 320,000 320,000 320,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แนวทางท่ี 7.4 การปรบัปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ 
(รถยนตสวนกลาง) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการทาํงาน 

รถยนตสวนกลาง  
จํานวน 1 คัน 
สําหรับใชในราชการ  
และสํารวจ งานทั่วไป  
ตามภารกจิสํานัก/กอง  
คุณลักษณะ ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 
 2,400 ซีซี หรือกาํลัง 
เคร่ืองยนตสูงสุด ไมตํ่ากวา 110 
กิโลวัตตขับเคล่ือน 2 ลอ  
แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
 

 - - 868,000 868,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ

ภารกิจตางๆ ได
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ 
(ตูครัวพรอมชุดลางจาน) 

เพื่อสําหรับลางจาน/แกว
กาแฟ ฯลฯ  

ครุภัณฑ เชน ตูครัวพรอม 
ที่ลางจานจํานวน 1 ชุด 

15,000 - - - - เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ

ภารกิจตาง ๆ ได
มากขึ้น 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ
(ชุดรับแขก) 

เพื่อใชรับรองแขก 
และผูมาติดตอ 

ครุภัณฑ เชน ชุดรับแขก 
จํานวน 1 ชุด 

40,000 - - - - เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ
ภารกิจตางๆได

มากขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ
(โทรทัศน แอล ซี ดี  
(LCDTV) พรอมติดต้ัง
จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม) 

เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูล
ขาวสาร 

โทรทัศน แอล ซี ดี  (LCDTV) 
พรอมจานรับสัญญาณดาวเทียม
จํานวน 1 ชุด 

29,000 - - - - เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

มีชองทางในการ
รับขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ

มากขึ้น 

สํานักปลัด 

5 คาใชจายเกีย่วเนื่อง
เกี่ยวกบัการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการทาํงาน 

คาชดใชความเสียหาย  
หรือคาสินไหมทดแทนสําหรับ
ผูประสบภัยจากรถยนต 
ของ อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ

ภารกิจตาง ๆ ได
มากขึ้น 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 101 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 รายจายเกี่ยวกบัการ
รับรองและพิธีการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการทาํงาน 

เพื่อจายเปนคารับรองในการ
ตอนรับบุคคลคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม
ทัศนศึกษาดูงาน คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง
รวมทั้งคาบริการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ
ภารกิจตางๆได

มากขึ้น 

สํานักปลัด 

7 คาบํารุงรักษา 
และคาซอมแซม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการทาํงาน 

เพื่อจายเปนคาซอมแซม 
บํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ 

50,000 50,000 400,000 400,000 400,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ

ภารกิจตาง ๆ ได
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
กองชาง 

8 วัสดุงานบานงานครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการทาํงาน 

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของใช
ตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด 
ผงซักฟอกฯลฯ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ

ภารกิจตาง ๆ ได
มากขึ้น 

กองคลัง 



แบบ ผ.02 
 

~ 102 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 วัสดุสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการทาํงาน 

เพื่อจายเปนคาวัสดุส้ินเปลือง
เปล่ียนสลายตัวในระยะเวลาอัน
ส่ันหรือวัสดุมีการใชงานยืนนาน
ลักษณะคงทน แตมีราคาหนึ่ง
หนวยไมเกิน 5,000 บาท 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ
ภารกิจตางๆได

มากขึ้น 

สํานักปลัด 
 

10 วัสดุยานพาหนะ 
และขนสง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และศักยภาพในการทํางาน 

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ
และขนสง เชน ยางรถยนต 
แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ

ภารกิจตาง ๆ ได
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
กองชาง 

11 วัสดุชื้อเพลิง 
และหลอล่ืน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และศักยภาพในการทํางาน 

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง 
และหลอล่ืนสําหรับรถยนต 
และรถจักรยานยนต ของ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ

ภารกิจตาง ๆ ได
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 103 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และศักยภาพในการทํางาน 

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร 
เชน แผนดิสก โปรแกรมและอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพวิเตอร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ

ภารกิจตางๆ ได
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองสาธารณสุข 

13 คาบํารุง รักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการทาํงาน 

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดดีตามปกติ 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ
ภารกิจตางๆ  
ไดมากขึ้น 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

14 รายจายอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการทาํงาน 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจาง
องคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง
เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
เพื่อตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของขาราชการหรือพนกังานสวน
ทองถิ่น 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรสามารถ
ตอบสนองตอ
ภารกิจตาง ๆ 

ไดมากขึ้น 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 104 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 รายจายเพื่อใหไดมา 
ซ่ึงบริการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการทาํงาน 

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ คารับ
วารสาร คาจางเหมาถายเอกสาร 
คาจางเหมาบริการตาง ๆ 

485,000 485,000 485,000 485,000 485,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 
ขององคกร 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 
ขององคกร 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองสาธารณสุข 
 

16 การรวบรวม 
และจัดทําขอมูลตาง ๆ  
ของหมูบาน 

เพื่อเปนการประชาสัมพันธให
ขอมูล ขาวสารตาง ๆ แก
ประชาชนในหมูบาน 

จัดทําขอมูลขาวสารที่เกีย่วกับ
สาระนารูและขอมูลขาวสารที่เปน
ขอมูลที่เปนประโยชน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารที่

สําคัญ 

ประชาชนมีความรู
มีโลกทัศนที่

กวางไกลมากขึ้น 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 105 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แนวทางท่ี 7.4 การปรบัปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการเงินอุดหนุน
ของรัฐหรือองคเอกชน
ในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน 

เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและสวนราชการที่
เกี่ยวของดําเนินกิจกรรมให
บรรลุวัตถุประสงค 

 

- อุดหนุนชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภยั ผูดอยโอกาสในสังคม
และจัดกิจกรรมเหลากาชาด 
 

- อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดดวยพลัง
แผนดินทองถิ่น ทองที่สามัคคี 
 

- อุดหนุนการจัดการ 
งานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก 

 

- อุดหนุนศูนยชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับอําเภอ* 
 

 
10,000 

 
 
 

30,000 
 

 
30,000 

 
 

33,000 
 

 
10,000 

 
 
 

30,000 
 

 
30,000 

 
 

33,000 
 

 
10,000 

 
 
 

30,000 
 

 
30,000 

 
 

33,000 
 

 
10,000 

 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 

33,000 
 

 
10,000 

 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 

33,000 
 

เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
สวนราชการที่

เกี่ยวของดําเนิน
กิจกรรมใหบรรลุ
วัตถุประสงคของ
แตละหนวยงาน 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 106 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเงินอุดหนุน
ของรัฐหรือองคเอกชน
ในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน 

เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและสวนราชการที่
เกี่ยวของดําเนินกิจกรรมให
บรรลุวัตถุประสงค 

- อุดหนุนโครงการเสริมสรางกิจกรรม
และกระบวนการเรียนรูความแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาํเภอเสนา 
 

- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
และทองเที่ยวระดับอําเภอและจังหวัด 
 
 

- อุดหนุนโครงการสงเสริมการจัดงาน
รัฐพิธีและงานพธิีสําคัญของอําเภอ
และจังหวัด 
 

 
 

20,000 
 

 
20,000 

 
 
 

20,000 
 

 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

 
 

20,000 
 

 
 

เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน

การทํางาน 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
สวนราชการที่

เกี่ยวของดําเนิน
กิจกรรมใหบรรลุ
วัตถุประสงคของ
แตละหนวยงาน 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 107 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุง
อาคารที่ทําการ อบต.
บานหลวง หมูที่ 2 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางาน 

- ติดต้ังกันสาดอาคาร อบต.จาํนวน 8 
จุด กอสรางทางลาด ขึ้น - ลง สําหรับ
ผูพิการ จาํนวน 1 จุด 

- 48,000 - - - เพิ่มศักยภาพ/
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนองภารกจิ
ตางๆไดดีและเร็ว

ขึ้น 

กองชาง 

19 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑสํานักงาน 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

- เครือ่งคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพ 
จํานวน 2 ชุด เปนเงิน 47,880บาท 
- โตะพับอลูมิเนียม จํานวน 10 ตัว ๆ ละ
4,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท 
- เครือ่งปรับอากาศ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
42,300 เปนเงิน 84,600 บาท 
- โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชดุ ๆ 
ละ 7,000 บาท เปนเงิน 14,000 บาท  
- โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุดๆ ละ  
8,500 บาท 
- ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
13,000 บาท เปนเงิน 26,000 บาท 
 

- 220,980 - - - เพิ่มศักยภาพ/
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนองภารกจิ
ตางๆไดดีและเร็ว

ขึ้น 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 108 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการจัดซ้ือซุม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั รัชกาลที่ 
10 พรอมฐาน 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

- จัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 10 พรอมฐาน ขนาดกวาง 
3.10 เมตร ยาว 4.25 เมตร  
จํานวน 1 ซุม 

- 99,000 - - - เพิ่มศักยภาพ/
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนองภารกจิ

ตาง ๆ ไดดี 
และเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 

21 โครงการกอสรางปาย
ประชาสัมพันธ จํานวน 
3 แหง 

เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารใหประชาชน
ไดรับทราบ 
 

ขนาดปายกวาง 2.40 เมตร ยาว 
2.40 เมตร สูง 2.00 เมตร  

- 45,000 - - - รอยละของ
ประชาชนไดรับ

ทราบขอมูล
ขาวสารได
ทันเวลา 

ประชาชนได
รับทราบขอมูล

ขาวสารไดทันเวลา 

กองชาง 

22 โครงการกอสราง
หลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค  
บริเวณที่ทําการ  
อบต.บานหลวง 

เพื่อใชสําหรับจัด
โครงการกิจกรรมตาง ๆ
ของอบต.และประชา 
ในพื้นที่ 
 

ขนาดกวาง 16.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร สูง 6.50 เมตร    

- 800,000 - - - องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หลวงมีสถานที่
สําหรับจัดทํา
โครงการ/

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
 

องคการบริหาร
สวนตําบลบาน

หลวงสามารถจัด
โครงการ/กิจกรรม

ไดดีขึ้น 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 109 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑงานบาน 
งานครัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน 

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือคลูเลอร 
ตมน้ํารอนสแตนเลส 2 ชั้น  
จํานวน 2 ใบ 

- 18,000 - - - เพิ่มศักยภาพ/
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนองภารกจิ
ตางๆไดดีและเร็ว

ขึ้น 

กองคลัง 

24 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอรพรอมเคร่ืองพิมพ  
จํานวน 3 ชุด 

- 60,000 - - - เพิ่มศักยภาพ/
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนองภารกจิ
ตางๆไดดีและเร็ว

ขึ้น 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 110 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร All in one 
สําหรับงานสํานักงาน  
พรอมเคร่ืองพิมพ ชนิดเลเซอร  
และเคร่ืองสํารองไฟฟา  
ขนาด 800 VA  
จํานวน 4 ชุดๆ ละ 30,000 บาท  
เปนเงิน 120,000บาท 
 

- - 120,000 - - เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนองภารกจิ

ตาง ๆ  
ไดดีและเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

กองสาธารณสุข 
กองชาง 

 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร All in one 
สําหรับงานสํานักงาน  
และเคร่ืองสํารองไฟฟา  
ขนาด 800 VA จํานวน 1 ชุดๆ 
ละ 27,500 บาท 
 

- - 27,500 - - เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนองภารกจิ

ตาง ๆ  
ไดดีและเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 
 



แบบ ผ.02 
 

~ 111 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

- เคร่ืองพิมพ Multifunction  
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี จาํนวน 
3 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท เปน
เงิน บาท 
 

- - 45,000 
 
 

- - เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนองภารกจิ

ตาง ๆ ไดดี  
และเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  
สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 16,000 - - เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนอง 

ภารกิจตาง ๆ  
ไดดีและเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 112 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑสํานักงาน  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

- ตูเหล็กเก็บเอกสาร  
จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 13,000 บาท 
- มีจํานวน 2 ชิ้น  
- มีฐานรองตู 
- ดานบนเปนกระจกบานเล่ือน  
- ดานลางเปนกระจกบานทึบ 
- มีขนาดไมตํ่ากวา 148 x 40 x 81 

- - 78,000 
 
 
 

-  เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนองภารกจิ

ตาง ๆ  
ไดดีและเร็วขึ้น 

กองคลัง 
กองชาง 

กองสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

- เคร่ืองถายเอกสาร 1 เคร่ือง 
ระบบดิจิตอล  (ขาว - ดํา และสี) 
ความเร็ว 20 แผนตอนาที 
- ขนาดทีก่ําหนดเปน 
ขนาดความเร็วขั้นตํ่า 
- เปนระบบมัลติฟงกชั่น 
- เปนระบบกระดาษธรรมดา  
ชนิดหมึกผง ยอ – ขยายได 
 

- - - 120,000 120,000 เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนองภารกจิ

ตาง ๆ  
ไดดีและเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ 113 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แนวทางท่ี 7.4 การปรับปรุงพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑสํานักงาน  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

- เคร่ืองเคลือบบัตร ขนาด A4 - - 4,000 -  เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนอง 

ภารกิจตาง ๆ  
ไดดีและเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 
 
 

- แทนตัดกระดาษ  - - 1,500 -  เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนอง 

ภารกิจตาง ๆ  
ไดดีและเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 
 
 

29 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน และ
สุขอนามัย มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  

เคร่ืองทําน้ํารอน - น้ําเย็น   
แบบขวดคว่าํ 
 
 

- - 8,000 
 
 
 
 

- 
 

 เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนองภารกจิ

ตาง ๆ  
ไดดีและเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ 114 ~ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจดัการแบบบูรณาการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แนวทางท่ี 7.4 การปรบัปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

จอรับภาพแบบขาต้ัง 
- ขนาดเสนทแยงมุม  120 นิ้ว 
- ขาต้ังรับจอภาพเปนแบบสามขา 

- - 7,000 -  เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
ขององคกร

ปกครองสวน
ทองถิ่น 

องคกรสามารถ
ตอบสนอง 

ภารกิจตาง ๆ  
ไดดีและเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 
 
 
 
 

รวม 30  โครงการ - - 1,285,000 2,491,980 1,858,000 2,539,000 2,539,000 - - - 


