
 
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม 

พ.ศ.2561-2565 (ฉบบัที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 

อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



 
 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2561 – 2565 
 

 
 
 
 
  

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึงท่ี 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการตั้ งด่านตรวจ
คัดกรองโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด
19) 

เพื่อรองรับภารกิจ ข้อ
สั่ งการ ค าสั่ งอ าเภอ 
ค าสั่งจังหวัด ในการ
จัดตั้ งด่ านตรวจคั ด
กรองโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด
19) 

จัดตั้งด่าตรวจคัดกรอง
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 (โควิด19) 

- - - 40,000 40,000 จ านวนผู้ตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด
19) ลดลง 

ป้องกันการ
ระบาดของ
โรคไวรัสโคโร
น่า 2019 
(โควิด19) 

ส านักปลดั 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึงท่ี 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 
 
 
 

โครงการป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 

- เพื่อป้องกันและบรรเทา
ความรุนเรงของไฟป่าและ
หมอกควันบริเวณพื้นที่ต าบล
ต าบลบ้านบึง 
- เพื่ อ สร้างแนวกัน ไฟลด
ความสูญเสียของทรัพยากร
ป่าไม้  และสัตว์ ป่ารวมถึ ง
ชีวิตและทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง
ของประชาชน และของทาง
ราชการ 
- เพื่อสร้างแนวร่วมในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้  ระหว่าง
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการ
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนตาม
นโยบายรัฐบาล 

- สามารถป้องกันควบคุมมิ
ให้เกิดไฟป่าและหมอกควัน
ขึ้น หรือถ้าเกิดไฟป่าและ
หมอกควันขึน้ก็ช่วยบรรเทา
ความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้
และสภาพแวดล้อม 
- สามารถควบคุมไม่ให้มกีาร
ลุกลามขยายพื้นที่ของไฟป่า
และหมอกควนั 
- ช่วยลดผลกระทบต่อการ
ท าลายป่าให้เหลือลดนอ้ยลง
แลัวยังลดการเกิดมลภาวะ
ทางอากาศและภัยแล้ง 
- ส่งเสรมิให้มีอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอกควนั 
-รณรงค์สง่เสรมิให้ประชนใน
ในพื้นที่ได้ชว่ยกันอนรุกัษ์
สิ่งแวดลอ้มป้องกันไฟป่า
และหมอก 
 

- - - 60,000 60,000 - จ านวนเหตุ
อัคคีภัยมี
จ านวนลดลง 
- ลดการเกดิไฟ
ป่าในพ้ืนท่ี 

-สามารถเข้า
ระงับเหตไุด้
อย่างทันท่วงที 
-ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
เทคนิคในการ
ดับและ
ป้องกันไฟป่า 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 

แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์เพิ่มเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

 

 

 



 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์เพิ่มเติม)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 – 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่อยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณา
และเผยแพร่ 

- โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ
พร้อมอุปกรณ ์จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 150,000 - ส านักปลัด
หมายเหตุ 
เพ่ิมเติม 

2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

- เครื่องเป่าลมสะพายหลัง 
จ านวน 2 เครื่อง 

- - - 50,000 - ส านักปลัด
หมายเหตุ 
เพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 


