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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ าปี 2563 

 

เพื่อให้อุบัติเหตุในเขต
ต าบลลดลงและเกิด
ความปลอดภัยใน
การจราจรช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 
 

จัดตั้งจุดตรวจ
เส้นทางหลัก
ภายในต าบล  
จ านวน  ๒  จุด  
รวมถึงรณรงค์การ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ -ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่
 

เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนไม่
เกินร้อยละ  
๑๐  ของ
จ านวน
อุบัติเหตุที่เกดิ
ในเขตต าบล
ในห้วงเวลา
เดียวกันของปี
ที่ผ่านมา 
 

ส านักปลดัฯ 
 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจ าปี 2563 

 

เพื่อให้อุบัติเหตุในเขต
ต าบลลดลงและเกิด
ความปลอดภัยใน
การจราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

จัดต้ังจุดตรวจ
เส้นทางหลักภายใน
ต าบล  จ านวน  ๒  
จุด  รวมถึงรณรงค์
การลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ -ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาล 
 

ส านักปลดัฯ 

3 โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัด 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
(เสนอโดยประชาคม ม.6) 

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและปญัหา
ยาเสพตดิ 

จัดต้ังจุดตรวจ
เส้นทางหลักภายใน
ต าบล  จ านวน  ๒  
จุด  รวมถึงรณรงค์
การลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ การเกิด
อาชญากรรม
และปัญหายา
เสพติด 

ปัญหา
อาชญากรรม
น้อยลงและ
การระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ. 02 
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ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

4 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ประจ าปี 
2563 

 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

ประชาชนและ
อาสาสมัครใน
ต าบล 

46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 -เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงาน 

ประชาชนได้
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ส านักปลดัฯ 

5 โครงการติดตั้ งกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเสี่ยงภายในเขตต าบล
หนองแสง (เสนอโดยประชาคม 
หมู่ 1-6 ) 

 

เพือ่เพิ่มความปลอดภยั
ในการใช้ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ในต าบล 
 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบริเวณจุดเสี่ยง
ภายในเขตต าบล
หนองแสง  

 

- - 1,000,๐๐๐ 
 

1,000,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

- -กล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเสี่ยง
ภายในเขตต าบล
หนองแสง  

 
 
 

ประชาชน
รู้สึกปลอดภัย
ในการใช้ชีวิต
และป้องกัน
การโจรกรรม
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดัฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 โครงการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นภายในต าบลหนองแสง 
(เสนอโดยประชาคม หมู่ 1 -6 ) 

เพื่อช่วยเหลือสาธารณ
ภัยต่างๆที่เกดิขึ้น 

ป้องกันสาธารณ
ภัยต่างๆที่เกิดขึ้น 

- - 100,000 - - จ านวนครั้งท่ีเกิด
สาธารณภัย 

ประชาชนท่ี
ได้รับสาธารณ
ภัยต่างๆไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลดัฯ 

7 โครงการ 1 ต าบล 1 ทีมกู้ภัย 

(เสนอโดยประชาคม ม.6) 

เพื่อให้อุบัติเหตุในเขต
ต าบลลดลงและเกิด
ความปลอดภัย 

ป ร ะ ช า ช น
ภ า ย ใ น ต า บ ล
และนอกต าบล 

  10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้งท่ีเกิด
สาธารณภัย 

ประชาชนท่ี
ได้รับสาธารณ
ภัยต่างๆไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลดัฯ 

รวม จ านวน 7 โครงการ 96,000 96,000 1,206,000 106,000 106,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ หน้า 
ส่วนราชการ

ที ่
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 
1 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด จ.สุพรรณบรุี 
“โครงการราษฎร-์รัฐ ร่วมใจรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
(เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) 

195 ส านักปลดั อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จ.สุพรรณบรุี 
“โครงการราษฎร-์รัฐร่วมใจรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จ.สุพรรณบรุี 
“โครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้ เพื่อเอา 
ชนะยาเสพตดิอย่างยั่งยืน จังหวัด 
สุพรรณบุรี ประจ าปี 2561 

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสืออ าเภอสอง
พี่น้อง ท่ี สพ 0518/2000 ลง
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 

 

แบบ ผ. 02 


