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(แบบ  ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและแนวชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการงานรัฐพิธี /งานพระราชพิธี
ต่าง ๆ 
 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
งานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น 
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม,
งานวันแม่ 12 
สิงหาคม , งานวันปิยะ
มหาราช งานพระราช
พิธีบรมราชาภเิษก / 
งานพระราชพิธีเฉลมิ
พระราชมณเฑยีรและ
งานรัฐพิธี/ราชพิธี อื่น 
ๆ 
 

 เทศบาล
ต าบลบ้าน

เหล่า/อ าเภอ
แม่ใจ/จังหวัด

พะเยา 

30,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครง 
การ 

- พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง 
ผู้บริหาร และ 
สมาชิกสภาเทศบาล
ประชาชนต าบลบา้น
เหล่า มีความส านึก
ในพระมหา 
กรุณาธิคณุ 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
2 โครงการจดันิทรรศการเฉลิมพระ

เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

บอร์ด
นิทรรศการที่
สามารถ
เคลื่อนที่/
โยกย้ายได ้

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครง 
การ 

ประชาชนเกิดความ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ทต.บ้านเหล่า/
ส า นักปลัด 

3 อุดหนุนเทศบาลต าบลศรีถ้อย /
หน่วยงานอ่ืนๆ (โครงการก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10) 
 
 

เพื่ออุดหนุนให้กับ
เทศบาลต าบลศรีถ้อย
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 
10 
 

ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 17 
เมตร สูง 7.50 
เมตร 

- 55,000 55,000 55,000 55,000 1 โครง 
การ 
 

ประชาชนเกิดความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ทต.บ้านเหล่า 
 / ส านักปลดั 
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(แบบ  ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและแนวชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดในต าบลบา้นเหล่า 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในต.
บ้านเหล่า 
 

ต าบลบ้าน
เหล่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 

ยาเสพตดิลดลง  ไม ่
มีผู้เกี่ยวข้องกับยา 
เสพติด 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/ฝา่ย
ปกครอง 

 
2 โครงการกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ 

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 
มิ.ย.) ของทุกปี 
 
 
 

-เพื่อให้เยาวชนได้
ตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติด 
-สนับสนุนให้เยาวชนมี
แนวทางการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
 
 

เยาวชน 
นักเรียน 

นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 
ต าบลบ้าน

เหล่า/ 
จังหวัดพะเยา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครง 
การ 
 
 
 
 
 

เกิดการเฝ้าระวัง 
ปัญหาการแพร ่
ระบาดยาเสพติดใน 
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/ฝา่ย

ปกครอง/ที่ท า
การปกครอง
อ าเภอแม่ใจ/ 
จังหวัดพะเยา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการป้องกันการเกิดอัคคีภยัใน
บ้านเรือนและพื้นท่ีทางการเกษตร  
 
 
 
 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตไุฟไหม้ 
และปฏิบตัิตนเมื่อ 
ประสบเหตไุฟไหม ้

ผู้น าชุมชน
และประชาชน

ทั่วไป 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 

อัตรา การเกดิเหตุ
ไฟไหม้ ลดลง 
และการสูญเสยีชีวิต
ทรัพย์สิน ลดลงเมื่อ
เกิดเหตุไฟไหม ้

ทต.บ้านเหล่า/ 
ส านักปลดั/ 

ฝ่ายปกครอง 
 

4 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล และวันหยุด
ติดต่อกัน 
 
 

เพื่อลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลและวันหยดุ
ติดต่อกัน 

ประชาชน
ทั่วไป ในเขต
ต าบลบ้าน

เหล่า 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 โครง 
การ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ทต.บ้านเหล่า/ 
ส านักปลดั/ 

ฝ่ายปกครอง/
สมาชิกอปพร. 

 

5 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด       
( CCTV ) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 

ถนน
สาธารณะและ

สถานท่ี
ราชการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครง 
การ 
 
 

ประชาชนไดร้ับ 
ความปลอดภัย 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 
/ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายปกครอง/
งานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการป้องกันภัยแกเ่ด็กและ
เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน 
 
 
 

-เพื่อป้องกันภัยที่อาจ
เกิดขึ้นแก่เด็กและ
เยาวชน(สอนว่ายน้ า) 

เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยง ในต าบล

บ้านเหล่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 

เยาวชนไดร้ับความรู้ 
ฝึกปฏิบัตตินให้พ้น
จากภัย 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ /ฝ่าย

ปกครอง 
 

7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 
 
 
 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตดุ้าน
การจราจร 

เยาวชน และ
ประชาชน ใน
ต าบลบ้าน

เหล่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ 
ถนนมีความ
ปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ /ฝ่าย

ปกครอง 
 

8 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัย และ
บรรเทาสาธารณภยั 
 
 
 
 

เพื่อซักซ้อมแผน
ป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภยั
ต่างๆ เช่น ดินโคลน
ถล่ม/น้ าท่วม/พายุ /  
ไฟไหม้ ฯลฯ 
 

ต าบลบ้าน
เหล่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 
 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยเมื่อเกดิ 
เหตุอุทกภัยและภัย 
อื่น ๆ 

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/
ฝ่ายปกครอง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ของ    อปพร. 
 
 
 

เพื่อให้ อปพร. มี
ความรู้เพิ่มขึ้น  และ
เพิ่มทักษะในการ
ท างาน 
 
 
 

ต าบลบ้าน
เหล่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 
 
 

การปฏิบัตหิน้าท่ี 
ของ อปพร. มี
ประสิทธิภาพลดการ
สูญเสียจากการ
ประสบเหต ุ

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/ฝา่ย
ปกครอง 

 

10 โครงการฝึกอบรม อปพร. 
(อปพร. ใหม่) 

เพื่อฝึก อปพร. ข้ึนมา
ใหม่แทน อปพร. ท่ี ไม่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ได ้

ประชาชน
ทั่วไป 

ในต าบลบ้าน
เหล่า 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

เทศบาลฯ มี อปพร. 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/ฝา่ย
ปกครอง 
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(แบบ  ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและแนวชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่
อยู่ในรายที่จ าเป็นต้องได้รบั
การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 
 

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่
จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู 

บ้านคนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ใน
ระยะที่จ าเป็นต้อง

ได้รับการฟื้นฟู
ต าบลบ้านเหล่า 

ม.1 – ม.14 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1 โครง 
การ 
 
 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ี
อยู่อาศัย ช่วยลดการเกิด
อุบัติเหตุในชีวิตประจ าวัน 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/งาน
พัฒนาชุมชน/

หน่วยงานภาคีด้าน
การช่วยเหลือ   

ด้านสังคม 

2 โครงการสร้างแนวทางการ
คุ้มครองชีวิตผูสู้งอายุ(และ
ทุกคน) ล่วงหน้าใน
สถานการณ์ที่มีภยัพิบัต ิ
 

เพื่อมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
การเตรียมการล่วงหน้าก่อน
เกิดภัยพิบตัิเพื่อป้องกันและ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยและ
ความสญูเสยี 

ครัวเรือน ในเขต
ต าบลบ้านเหล่า 
จ านวน 2,890 

หลังคา 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1  
โครงการ 
2กิจกรรม 

ทุกคนมีหลักประกันท่ี
มั่นคงในการด ารงชีวิตและ
มีความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน ปัจจัยในการ
ประกอบอาชีพ วิถีชีวิต 

ทต.บ้านเหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/กรม

ผู้สูงอาย/ุกรม
ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
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(แบบ  ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและแนวชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติ

ต่างๆ 
 
 
 
 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ 
/ สาธารณภัยต่างๆที่
เกิดขึ้นในพื้นที ่

ต าบลบ้าน
เหล่าม.1 – ม.

14 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครง 
การ 
 
 
 
 

ผู้ประสบภยั 
ธรรมชาติ /สาธารณ 
ภัยต่างๆไดร้ับความ 
ช่วยเหลืออย่าง 
ทันท่วงที 

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/
ฝ่ายปกครอง 

 

 
 
 

 
 
 
 


