
แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการฝึกทบทวน อปพร. และ เพื่อพฒันาศักยภาพในการ ฝึกทบทวน อปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพงึพอใจ สมาชิก อปพร. ในพืน้ที่ ส านกัปลัด

สนบัสนนุการปฏบิติังานหรือ ปฏบิติัหนา้ที่ของสมาชิก ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ต าบลบ้านเหล่ามี

กจิกรรมของศูนย์ อปพร. อปพร. ในพื้นที่ต าบล ปลีะ  1  คร้ัง ของผู้เข้ารับ ความเข้มแข็ง และมี

ในต าบลบา้นเหล่า บา้นเหล่า การฝึกทบทวน ศักยภาพในการปฏิบัติ

หน้าทีเ่พิม่มากขึน้

2 โครงการจัดหาวัสดุ-อปุกรณ์ใน เพื่อจัดหาวัสดุ - อปุกรณ์ใน จัดซ้ือ/จัดหาอปุกรณ์ - 50,000 - - - ความพงึพอใจ ศูนยป์ฏิบัติงานของ ส านกัปลัด

การปฏบิติังานปอ้งกนั บรรเทา การปฏบิติังานปอ้งกนั ในการปฏบิติังาน (อบต.) ร้อยละ  70 อปพร. มีวสัดุ - อุปกรณ์

สาธารณภยัใหม้ปีระสิทธิภาพ บรรเทาสาธารณภยัใหม้ี ปอ้งกนั ของประชาชน ทีม่ีประสิทธภิาพ

ประสิทธิภาพ ในพื้นที่

3 โครงการสนบัสนนุการปฏบิติังาน เพื่อพฒันาศักยภาพในการ จัดส่งทมี "หนึ่งต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจ ทีม "หนึง่ต าบล หนึง่ ส านกัปลัด

ของทมี "หนึ่งต าบล หนึ่งทมีกู้ภยั ปฏบิติัหนา้ที่ของ "หนึ่งต าบล หนึ่งทมีกู้ภยั" (O-tos) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ทีมกูภ้ัย" (O-tos)

(O-tos) หนึ่งทมีกู้ภยั" ในการช่วย เข้ารับการฝึกอบรม ของผู้เข้ารับ มีความเข้มแข็งในการ

เหลือและบริการประชาชน ปลีะ  1  คร้ัง การฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่

ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า

         9.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

    9.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการสรา้งความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  4  การพัฒนาการเสรมิสรา้งความมั่นคงภายในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 (ต้องท า)  การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาภัยพิบตัิ



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือและ ด าเนนิการปอ้งกนั 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ ส านกัปลัด

ทางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ บรรเทาความเดือดร้อน และลดอบุติัเหตุทาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ต าบลบา้นเหล่า

และเทศกาลสงกรานต์ ใหแ้กป่ระชาชนในพื้นที่ ถนนในช่วงเทศกาล ของประชาชน ได้รับความปลอดภยั

ใหไ้ด้รับความปลอดภยั ปใีหม ่, สงกรานต์ ในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปใีหม่

ในช่วงเทศกาลปใีหม ่และ และเทศกาลสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

5 สนบัสนนุโครงการอาสาสมคัร เพื่อใหม้อีาสาสมคัรเปน็ก าลัง จัดกจิกรรมฝึกอบรม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพงึพอใจ ต ารวจบา้น ในพื้นที่ ส านกัปลัด

ต ารวจบา้น เพิ่มเติมร่วมกนักบัเจ้าหนา้ที่ ใหก้บัต ารวจลบา้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ต าบลบา้นเหล่ามี

ต ารวจดูแลรักษาความสงบ ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ของผู้เข้ารับ ความเข้มแข็ง และมี

เรียบร้อยระวังปอ้งกนัภยั ปลีะ  1  คร้ัง การฝึกอบรม ศักยภาพในการปฏบิติั

ใหก้บัชุมชนรวมทั้งเปน็การ หนา้ที่เพิ่มมากขึ้น

ปอ้งกนัและสกดักั้นการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด

ใหก้บัชุมชน/หมู่บา้น

         9.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

    9.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการสรา้งความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  4  การพัฒนาการเสรมิสรา้งความมั่นคงภายในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 (ต้องท า)  การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาภัยพิบตัิ



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการ "อปท.แพร่ร่วมใจ พฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ จัดกจิกรรม/โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้น ส านกัปลัด

ถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝาย ด าเนนิกจิกรรม/โครงการ "อปท.แพร่ร่วมใจพฒันา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ที่ต าบลบา้นเหล่าได้มี

ปรับปรุงแหล่งน้ า 70 แหง่" "อปท.แพร่ร่วมใจพฒันาถนน ถนนสวย 84 สายซ่อม ของผู้เข้าร่วม ส่วนร่วมในการพฒันา

สวย 84 สายซ่อมสร้างฝาย สร้างฝายปรับปรุง กิจกรรม/โครงการ ถนน และซ่อมสร้างฝาย

ปรับปรุงแหล่งน้ า 70 แหง่" แหล่งน้ า 70 แหง่" ปรับปรุงแหล่งน้ าในพื้น

ในพั้นที่ต าบลบา้นเหล่า ที่ต าบลบา้นเหล่า

         9.2  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

    9.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการสรา้งความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  4  การพัฒนาการเสรมิสรา้งความมั่นคงภายในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 (ต้องท า)  การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาภัยพิบตัิ


