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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สงัคมเอ้ืออาทรและสมานฉนัท์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
ภัยต่างๆ ภายในเขต
ต าบล 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ่อใหญ่ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

2 โครงการฝึกอบรมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย อบรมจัดตั้ง/ฝึก
ทบทวน อปพร. 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนและรักษา
ความปลอดภัยใน
ต าบล 

1 ครั้ง / ปี 
ประชาชนในเขต

พื้นท่ีต าบลบ่อใหญ่ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาล 

ช่วงเทศกาลส าคัญ 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

4 โครงการลูกเสือชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน ส่งเสริมคน
ในชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและสามัคคี 

1 ครั้ง / ปี 
ประชาชนในเขต

พื้นท่ีต าบลบ่อใหญ่ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

5 โครงการปกป้องสถาบัน
ชาติ 

ตามนโยบายรัฐบาล ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ่อใหญ่ 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
((อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ชาติไทยมีความ
มั่นคงเป็นปึกแผ่น 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.02 



 

๑๓๒ 
 

 

 
 
 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของ อปท. 

เพื่อจัดต้ังหน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน
ภายในต าบล 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ่อใหญ่ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

7 โครงการค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุน อปพร. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุน อป
พร. 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ่อใหญ่ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

8 โครงการจัดการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ่อใหญ่ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 

 

9 โครงการงบส ารองจ่าย
เพื่อจ่ายในกรณีไม่
สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าในกรณีจ าเป็น
ตามความเหมาะสมหรือ
ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ่อใหญ่ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

10 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ในชุมชน 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ่อใหญ่ 
(โครงการนโยบาย

รัฐบาล) 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ปัญหายาเสพติด
ในชุมชนลดลง 

ประชาชนใน
ต าบลห่างไกล
จากยาเสพติด 

ส านักปลัด 
 

11 โครงการอบรมฝึกอาชีพ
ผู้ติดยาเสพติด 

เพื่ออบรมฝึกอาชีพผู้
ติดยาเสพติด 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ่อใหญ่ 
(โครงการนโยบาย

รัฐบาล) 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ปัญหายาเสพติด
ในชุมชนลดลง 

ประชาชนใน
ต าบลห่างไกล
จากยาเสพติด 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.02 



 

๑๓๓ 
 

 

 
 

 

 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจ้างเหมาป้าย
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
แผ่นพับ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ แผ่นพับ 

ตลอดปี 10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

13 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ่อ

ใหญ่ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

14 โครงการจัดหาวัสดุ
เครื่องดับเพลิง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา
วัสดุเครื่องดับเพลิง 

ตลอดปี 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
 

15 โครงการจัดหาวัสดุ-
ครุภัณฑ์ ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
(วัสดุอื่น) 

เพื่อจ่ายเป็นจัดหา
วัสดุ-ครุภัณฑ์ ในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (วัสดุอื่น) 

อบต.บ่อใหญ่ 80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

อบต. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
 

16 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยชุด
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนและรักษา
ความปลอดภัยใน
ต าบล 

อบต.บ่อใหญ่ 15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

อบต. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 



 

๑๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร. 

เพื่อพัฒนา เพิ่ม
ศักยภาพให้ อปพร.ใน
หมู่บ้านช่วยเหลือ
ประชาชนและรักษา
ความปลอดภัยใน
ต าบล 

1 ครั้ง / ปี 
ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ่อ

ใหญ่ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

18 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
สาธารณภัยและการ
ป้องกันภัยแก่เยาวชน 
นักเรียนในเขต ต.บ่อ
ใหญ่ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ 
สาธารณภัยและการ
ป้องกันภัยแก่เยาวชน 
นักเรียนในเขต ต.บ่อ
ใหญ่ 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบล 
บ่อใหญ่ 

- - 10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 30 ของ
เยาวชนนักเรียน
ในเขตต าบลได้
เข้าร่วมโครงการ 

เยาวชนนักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องภัยและสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับ
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 


