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ส่วนที่ 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

********************************** 
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของ อบต.บ้านเหล่า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อ
วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ใช้อาคารชั่วคราวสภาต าบลบ้านเหล่า  เลขที่  ๒๐๕  หมู่ที่ ๑  ต าบลบ้าน
เหล่า ซึ่งเป็นอาคารที่ท าการชั่วคราวบนที่ราชพัสดุ  และเม่ือวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๘  เป็นต้นมา  ได้เปิด
ใช้อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  หลังใหม่  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่  เลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๓  บ้าน
เหล่าอุดม  ต าบลบ้านเหล่า  ถนนสายสว่าง – กุดเรือค า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  จนถึงปัจจุบัน 
ระยะห่างจากอ าเภอเจริญศิลป์  จ านวน  ๑๒  กิโลเมตร  อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร 
 

  เนื้อที่และอาณาเขต 
  มีเนื้อที่ประมาณ  ๗๐.๑๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๓,๘๔๐  ไร่ อยู่ในเขต ส.ป.ก. 
จ านวน ๑๗,๒๕๙  ไร่ มีอาณาเขต  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  จรด   ต าบลคูสะคาม 
   ทิศใต้   จรด ต าบลทุ่งแก 
   ทิศตะวันออก  จรด ต าบลคูสะคาม 
   ทิศตะวันต า  จรด ต าบลหนองแปน 
 
 ๑.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า   มีสภาพภูมิประเทศทางกายภาพ  เป็นพ้ืนที่ราบสูง  มีล า
ห้วย หนอง คลอง บึงกระจายตามพ้ืนที่ของต าบล สภาพและลักษณะดินเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทราย 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านเหล่ามีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ท าให้ปัจจัยการผลิต 
โดยเฉพาะดินไม่ดี  ขาดความอุดมสมบูรณ์  ปริมาณฝนน้อย  น้ าไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลิตที่เท่าที่ควร  
เกิดภัยธรรมชาติ  เช่น  ฝนแล้ง  น้ าท่วม  ท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  และได้ผลผลิตน้อย 
 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  ดินมี 2 ลักษณะคือดินร่วนปนทรายและดินหินปนทราย สภาพของดินไม่สมบูรณ์เนื่องจากมี
การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรจ านวนมากและท าให้มีการสะสมของสารเคมีจ านวนมาก 
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

1.บ่อน้ าตื้น/สระน้ า      จ านวน 35  แห่ง 
  2.บ่อบาดาล      จ านวน  51  แห่ง 
  3.ฝาย/ท านบ      จ านวน  23  แห่ง 
  4.ประปาหมู่บ้าน      จ านวน  10  แห่ง 
  5.จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คอลง บึงฯลฯ จ านวน   8   แห่ง 
  6.ประปาถ่ายโอนให้ อบต.    จ านวน    3  แห่ง 
 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
    เป็นป่าเบญจพรรณ  
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

อบต.ขนาดกลาง 
 

  
  
 
 
 
 

- ประธาน      - นายก อบต. 1  คน 
 - รองประธาน      - รองนายก  2  คน 
 - เลขานุการ      - เลขานุการฯ  1  คน 
 - สมาชิก  
 - มีวาระ  4  ป ี
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

อบต.บ้านเหล่า 

สภา  อบต. คณะผู้บริหาร 

ปลัด  อบต. 
 

  กองสวัสดิการ
สังคม 

กองช่าง 
 

       กองคลัง 
 

ส านักปลัด 
 -ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

-ฝ่ายสวัสดิการภาพ
เด็กและเยาวชน 

-ฝ่ายสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

- ฝ่ายก่อสร้าง 

- ฝ่ายออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

- ฝ่ายประสานงาน 

- ฝ่ายผังเมือง 

- ฝ่ายบัญช ี

- ฝ่ายการเงิน 

- ฝ่ายทะเบียน 

ทรัพย์สินและ
พัสดุ 
- ฝ่ายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายกฎหมายและ
คดี 
- ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

- ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
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                           คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
  1.นายเรืองศิลป์  คะโยธา      ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  2.นายอ านวย    ผ่องแผ้ว      ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  3.นายไสว        พิมจันนา     ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  4.นายสมอน     พระลาโหน   ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าเหล่า 
 
  1.  นายสุวรรณ  นนทะคุณ ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. นายบุญห่วง  สินไชย  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. นายโกวิทย์  ทรานุกร  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  4. นางสาวสุภาดา สาระพัฒน์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 1 
  5. นายสมหมาย  ขันตี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 1 
  6. นายบุญเรือง  สุนสิน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 2 
  7. นายสุรพล  พิมจันนา   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 3 
  8. นายสุดใจ  ไวยะ     ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 3 
  9. นายสง่า  อัคติ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 4 
  10. นายวีระ  โครตพัฒน์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 5 
  11. นายไกร  แผ่นดี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 5 
  12. นายสุบรรณ  แก้วอุดม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 6 
  13. นายทองปาน  ชาวประมง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 6 
  14. นายอดุลย์  จันทจร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 7 
  15. นายสมเดช  มาตรา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 7 
  16. นายวาสน์  สอนค า  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 8 
  17. นายอ านวย  คงสุวรรณ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   หมู่ 8 
  18. นายบุญมา  ทานัง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 9 
  19.นางสาวทองใหม่  ทองโคตร ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 9 
  20.นายสงค์  บุตตะวัง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 10 
  21.นายเสถียร  เชียงพฤกษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 11 
  22.นายประดิษฐ์  มินิชิต  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 12 
  23.นายธนพล  เหมือนเหลา ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 12 
  24.นายณัฐภพ  ค าเลิศ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 13 
  25.นางยศ  ค าภูแสน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 13 
  26.นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 14 
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  27.นายสุบิน  เมืองศรีมาตร ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 14 
  28.นายศักดิ์ชัย  เผ่าพงค์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 15 
  29.นายมานิตย์  พรมจารีย์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 15                                                                   
  30.นางพรมมี  ภูน้ าต้น  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 16 
  31.นางนงคราญ  บุตะละ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 17 
  31.นายแดง  ชาประดิษฐ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 17 
 

2.1 เขตการปกครอง 
 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๑๗  หมู่  ได้แก่ 
   หมู่ที่  ๑  บ้านเหล่า 
   หมู่ที่ ๒  บ้านดงบัง 
   หมู่ที่ ๓  บ้านถ่อน 
   หมู่ที่  ๔  บ้านค าเม็กใหญ่ 
   หมู่ที่ ๕  บ้านหนอแวง   
   หมู่ที่ ๖  บ้านดงบาก 
   หมู่ที่ ๗  บ้านโพนบก 
   หมู่ที่ ๘  บ้านหนองผือ 

หมู่ที่ ๙  บ้านค าเม็กน้อย 
   หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองแวงน้อย 
   หมู่ที่ ๑๑  บ้านโพนใหม่ 
   หมู่ที่ ๑๒  บ้านดงบากน้อย 
   หมู่ที่ ๑๓  บ้านเหล่าอุดม 
   หมู่ที่ ๑๔  บ้านดงบากวังแสง 
   หมู่ที่ ๑๕  บ้านดงบังใหม่ 
   หมู่ที่ ๑๖  บ้านหนองแวง 
   หมู่ที่ ๑๗  บ้านเหล่าพัฒนา 
 แบบประเภทหมู่บ้าน 
   -  หมู่บ้าน  อพป. จ านวน ๑๗ แห่ง   -    หมู่บ้าน  ปชด - แห่ง 
   -  หมู่บ้านปลอดยาเสพติด   ๑๗ แห่ง   -    หมู่บ้านแผ่นดินทอง    -   แห่ง 
 

2.2  การเลือกตั้ง 
  มีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาต าบล เมื่อวันที่  19   ตุลาคม  2556 
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3.  ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  12,364 คน แยกเป็นชาย 6,295 คน หญิง  6,306 คน  
(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน  2559) 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านเหล่า 216 216 432 134 
2 บ้านดงบัง 350 341 691 195 
3 บ้านถ่อน 540 501 1,041 278 
4 บ้านค าเม็ก 430 455 885 249 
5 บ้านหนองแวง 237 479 479 155 
6 บ้านดงบาก 471 478 949 239 
7 บ้านโพนบก 476 467 943 245 
8 บ้านหนองผือ 268 229 497 122 
9 บ้านค าเม็ก 269 237 506 141 

10 บ้านหนองแวง 599 570 1,169 308 
11 บ้านโพนใหม่ 398 396 794 204 
12 บ้านดงบากน้อย 332 367 699 175 
13 บ้านเหล่าอุดม 320 279 599 167 
14 บ้านดงบาก 402 356 758 168 
15 บ้านดงบัง 324 290 614 159 
16 บ้านหนองแวง 344 337 681 148 
17 บ้านเหล่าพัฒนา 319 308 627 166 

รวม 6,295 6,306 12,364 3,253 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 
 

หมู่ที่ 
ช่วงอายุ 0-17 ช่วงอายุ 18-60 ช่วงอายุ 61ปีขึ้นไป 

รวม 
ชาย(คน) หญิง (คน) ชาย(คน) หญิง(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 49 48 148 140 19 28 432 
2 101 61 220 255 29 25 691 
3 313 141 371 314 38 46 1,041 
4 119 105 283 302 28 48 885 
5 71 63 151 159 15 20 479 
6 128 137 301 302 42 39 949 
7 132 133 303 299 41 35 943 
8 69 60 183 151 16 18 497 
9 76 64 171 155 22 18 506 

10 148 142 411 366 40 62 1,169 
11 104 106 254 253 40 37 794 
12 81 118 225 218 26 31 699 
13 76 73 223 185 21 21 599 
14 97 91 274 236 33 29 758 
15 84 58 214 200 26 32 614 
16 93 76 214 230 37 31 681 
17 96 81 201 202 22 25 627 
รวม 1,655 1,557 4,147 3,967 495 545 12,364 

 
 
 4.สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต าบลบ้านเหล่า  จ านวน  5  ศูนย์   
  2.โรงเรียนระดับอนุบาล      จ านวน  6  แห่ง   
  3.โรงเรียนระดับประถม      จ านวน  6  แห่ง    
  4.โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น     จ านวน  5  แห่ง 
  5.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน     จ านวน  1  แห่ง    
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 4.2  สาธารณสุข 
  ๑.  ประเภทสถานพยาบาล 
  -  สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน  จ านวน     ๒ แห่ง    ได้แก่ 
  ๑.  สถานีอนามัยบ้านเหล่า 
  ๒.  สถานีอนามัยบ้านหนองแวง 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า    ร้อยละ   ๑๐๐ 
 
 4.3 อาชญากรรม 
  -ไม่มี 
 
 4.4 ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติและมีการระบาดของยาเสพติดที่แพร่หลาย ทาง
เจ้าหน้าที่ต ารวจได้มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติดโดยมีกลุ่มยาเสพติดอยู่ 3 ประเภท 
  1.กลุ่มเสี่ยง ได้แก่นักเรียน 
  2.กลุ่มเผ้าระวัง ได้แก่ เยาวชน 
  3.กลุ่มบ าบัด 
 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ได้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ได้รับสิทธิในการรับ
เบี้ยดังนี้ 
  1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน  1,103  ราย  จ านวน 17 หมู่บ้าน 
  2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน     368  ราย  จ านวน 17 หมู่บ้าน 
  3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน       24  ราย  จ านวน 17 หมู่บ้าน 
 
 5. ระบบบริการพื้นบ้าน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 ถนนสายที่   ๑   เป็นถนนลาดยาง   สายสว่าง  - กุดเรือค า  ผ่านบ้านดงบัง ,บ้านค าเม็กน้อย,  
                               บ้านค าเม็กใหญ่  บ้านเหล่า , บ้านถ่อน, บ้านหนองแวง  หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๖ 
 ถนนสายที่  ๒    เป็นถนนลายยาง  เชื่อมระหว่างบ้านดงบัง – บ้านดงบาก 
 ถนนสายที่  ๓    เป็นถนนลูกรัง  เชื่อมระหว่างบ้านค าเม็กใหญ่ – บ้านโคกไชวาน 
 ถนนสายที่  ๔    เป็นถนนลูกรัง  เชื่อมระหว่างบ้านเหล่า – บ้านโสก 
 ถนนสายที่  ๕    เป็นถนนลูกรัง  เชื่อมระหว่างบ้านเหล่า – บ้านโพนบก ,บ้านโพนใหม่ 
 ถนนสายที่  ๖    เป็นถนนลูกรัง  เชื่อมระหว่างบ้านหนองแวง  หมู่ที่ ๑๐ – บ้านดงบาก 
 ถนนสายที่  ๗     เป็นถนนลูกรัง  เชื่อมระหว่างบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหนองบังงาม 
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  5.2 การไฟฟ้า 
  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   จ านวน  ๑๗  หมู่บ้าน  3,253   ครัวเรือน 
 
 5.3 การประปา 
  จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้   จ านวน  ๑๗  หมู่บ้าน   3,000  ครัวเรือน 
 
 5.4 โทรศัพท์ 
  จ านวนครัวเรือนที่มโีทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้    จ านวน  ๑๗  หมู่บ้าน   3,253  ครัวเรือน 
  จ านวนครัวเรือนที่มโีทรศัพท์บ้านใช้    จ านวน  ๑๗  หมู่บ้าน  0   ครัวเรือน 

จ านวนครัวเรือนที่มโีทรศัพท์สาธารณใช้    จ านวน  ๑๗  หมู่บ้าน   5  ครัวเรือน 
 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีไปรษณีย์ประจ าต าบลบ้านเหล่า  1  แห่ง 
 
 6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  การกสิกรรมพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว  อ้อย  ยางพารา มันส าปะหลัง 
   
 6.2 การประมง 
  มีการเลี้ยงปลาน้ าจืดและปลาธรรมชาติส่วนใหญ่ไว้บริโภคในครัวเรือน 
 

6.3 การปศุสัตว ์
  ได้แก่ การเลี้ยงโค  กระบือ  ไก่  เป็ด  สุกร  
 
 6.4 การบริการ 
  มีการบริการ wifi ฟรีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าและการบริการรถ EMS ใน     
          การส่งผู้ป่วยในพื้นท่ีต าบลบ้านเหล่า 
  
 6.5 การท่องเที่ยว 

๑.  รอยพระพุทธบาท   วัดภูก าพร้า (ทางศาสนา)  บ้านเหล่า  หมู่ที่ ๑ 
  ๒.  อ่างเก็บน้ าห้วยอีพัน  ตามโครงการพระราชด าริ(ทางแหล่งน้ า-เกษตรกรรม) 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
 มีลานรับซื้อยางพารา 2 แห่ง 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 1.กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายทอมือ 
 2.กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ 
 3.กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์และกลามะพร้าว 
 4.กลุ่มอาชีพจักรสานผู้สูงอายุ 
 
6.8 แรงงาน 
 ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรในการท าการเกษตร 
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน 17 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านเหล่า 216 216 432 134 
2 บ้านดงบัง 350 341 691 195 
3 บ้านถ่อน 540 501 1,041 278 
4 บ้านค าเม็ก 430 455 885 249 
5 บ้านหนองแวง 237 479 479 155 
6 บ้านดงบาก 471 478 949 239 
7 บ้านโพนบก 476 467 943 245 
8 บ้านหนองผือ 268 229 497 122 
9 บ้านค าเม็ก 269 237 506 141 

10 บ้านหนองแวง 599 570 1,169 308 
11 บ้านโพนใหม่ 398 396 794 204 
12 บ้านดงบากน้อย 332 367 699 175 
13 บ้านเหล่าอุดม 320 279 599 167 
14 บ้านดงบาก 402 356 758 168 
15 บ้านดงบัง 324 290 614 159 
16 บ้านหนองแวง 344 337 681 148 
17 บ้านเหล่าพัฒนา 319 308 627 166 

รวม 6,295 6,306 12,364 3,253 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
การเกษตรในพื้นที่ต าบลบ้านเหล่ามีรายการดังนี้ 

  1.เกษตรกรรมท านา    52.36 % 
  2.เกษตรกรรมท าไร่ 21.50 % 
  3.เกษตรกรรมท าสวน 22.53 % 

 
7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
1.บ่อน้ าตื้น/สระน้ า      จ านวน 35  แห่ง 

  2.บ่อบาดาล      จ านวน  51  แห่ง 
  3.ฝาย/ท านบ      จ านวน  23  แห่ง 
  4.ประปาหมู่บ้าน      จ านวน  10  แห่ง 
  5.จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คอลง บึงฯลฯ จ านวน   8   แห่ง 
  6.ประปาถ่ายโอนให้ อบต.    จ านวน    3  แห่ง 
 
 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
  มีระบบประปาผิวดินและระบบประปาบาดาล 
 
 8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  นับถือศาสนาพุทธ       99.88 % 
  นับถือศาสนาคริสต์        0.12 % 
 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี  

     บุญเดือน 12  คลอง 13  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  งานบุญเผวตสันดร  
งานบุญกฐิน  งานบุญเข้าพรรษา  งานบุญออกพรรษา  งานบุญข้าวประดับดิน  งานก่อประสาท
ทราย 

 
  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   มีผ้าย้อมครามธรรมชาติ 
  
 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   1.ผ้าฝ้ายทอมือ 
   2.ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ 
   3.กะลามะพร้าวแปรรูป 
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 9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า 

1.บ่อน้ าตื้น/สระน้ า      จ านวน 35  แห่ง 
  2.บ่อบาดาล      จ านวน  51  แห่ง 
  3.ฝาย/ท านบ      จ านวน  23  แห่ง 
  4.ประปาหมู่บ้าน      จ านวน  10  แห่ง 
  5.จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คอลง บึงฯลฯ จ านวน   8   แห่ง 
  6.ประปาถ่ายโอนให้ อบต.    จ านวน    3  แห่ง 
 
 9.2 ป่าไม้ 
  เป็นป่าเบญจพรรณ 
 
 9.3 ภูเขา 
  ไม่มี 
 
 9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

(1)  ทรัพยากรน้ า  
ในปัจจุบันล าห้วยเกิดการตื้นเขินและแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง ในช่วงหน้าฝนน้ าท่วมพ้ืนที่ท า
การเกษตร ส่วนในฤดูน้ าแล้งน้ าจะเหือดแห้ง ท าให้ไม่มีน้ าเพียงพอในการท าการเกษตร 
(2) ทรัพยากรป่าไม้  
พ้ืนที่ป่าไมม้ีแนวโน้มลดลง การเผาป่า การบุกรุกท าลายป่า เพ่ือต้องการที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและ
ท าการเกษตร ปัจจุบันได้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
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ส่วนท่ี 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
 
 
 
1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
(พ.ศ. 2557 – 2560) 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  
 ปีงบประมาณ 2557  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     38,000,000          บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     38,000,000          บาท 
 รายรับจริง                    40,059,932.35     บาท  
 รายจ่ายจริง                   36,660,459.39     บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     40,000,000         บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     38,610,000         บาท 
 รายรับจริง                    41,746,348.53    บาท  
 รายจ่ายจริง                  35,818,869.35     บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    40,000,000         บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    39,576,000          บาท 
 รายรับจริง                    42,363,318.69     บาท  
 รายจ่ายจริง                  36,679,168.62      บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     58,000,000         บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     58,000,000          บาท 
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          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
               เชิงปริมาณ 
 
    สรุปยอดจ านวนโครงการและงบประมาณในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2560) 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี  พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 

โครงการ
ตามแผน 

โครงการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
โครงการ
ตามแผน 

โครงการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4  -  - 5 2 298,000 

2.การพัฒนาการค้า การลงทุน
และการท่องเท่ียว 

4 13 370,000 11 11 905,000 

3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

11 7 7,973,760 19 10 8,751,160 

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบสมบูรณา
การย่างสมดุลและยั่งยืน 

2  - -  -  -  - 

5.หารบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

47 33 7,276,570 44 38 23,766,920 

รวม 68 53 15,620,330 79 61 33,721,080 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี  พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

โครงการ
ตามแผน 

โครงการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
โครงการ
ตามแผน 

โครงการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

16  -  - 1 - - 

2.การพัฒนาการค้า การลงทุน
และการท่องเท่ียว 

36 13 240,000 12 1 100,000 

3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

12 5 8,410,998 17 11 1,088,000 

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบสมบูรณา
การย่างสมดุลและยั่งยืน 

1 1 10,000 3 2 420,000 

5.หารบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

138 55 8,835,600 40 31 19,642,606 

รวม 203 74 17,496,598 70 43 20,830,606 
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เชิงคุณภาพ 
 
  ๑)  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
   สนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพธุรกิจร้านค้า
ชุมชนกลุ่มออมทรัพย์และส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น  เพ่ือลดปัญหาการว่างงาน 
  ๒)  การด าเนินงานด้านสังคม 
   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  สนับสนุน
กีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปจัดเก็บกลุ่ม   อปพร.  เพ่ือให้มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ของประชาชน  สนับสนุนการประกวดโครงการหมู่บ้านดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  ๓)  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้านไปแหล่งเกษตรและปรับปรุงถนนที่
ช ารุดให้มีสภาที่ดีขึ้น  ขยายระบบประปา  ไฟฟ้า  ในหมู่บ้าน      
  ๔)  การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
   สร้างฝาย  ขุดสระน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม  ท าการขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน 
  ๕)  การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
   สนับสนุนงบประมาณให้สถานีอนามัยในพ้ืนที่ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
  ๖)  การด าเนินงานด้านการเมือง  การบริหาร 

สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจในการเมือง
การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  ๗)  การด าเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   สนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  และประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม  เช่น  โครงการท าบุญในวันส าคัญทาง
ศาสนา  ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง 
  ๘)  การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่  ให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ทุกรูปแบบ  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  จัดสร้างสวนหย่อมในเขตพ้ืนที่ 
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2.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
          2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
         

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการที่
ด าเนินการ 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการที่
ด าเนินการ 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการที่
ด าเนินการ 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการที่
ด าเนินการ 

1.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4  - 5 2 16  - 1 - 

2.การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

4 13 11 11 36 13 12 1 

3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

11 7 19 10 12 5 17 11 

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมแบบสมบูรณาการอยา่งสมดุล

และยั่งยืน 

2  -  -  - 1 1 3 2 

5.การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

47 33 44 38 138 55 40 31 

รวม 68 53 79 61 203 74 70 43 

 
  

2.1  ผลกระทบ 

การประเมินคุณค่าของโครงการ ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นผลงานเชิง
ประจักษ์ทางกายภาพ เพราะสิ่งนี้ยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หากแต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่
เกิดจากผลงานของโครงการ ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว จึ งมักปรากฏว่าไม่มีการ
ด าเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์ เพราะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 ที่ผ่านมาการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
เกิดผลกระทบ การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการ แม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่และประชาชนมีความพึงพอใจในระดับที่น่าพอใจ (ร้อยละ 70–80) แต่ยังมี
ประชาชนอีกจ านวนหนึ่งไม่พอใจในการด าเนินงานและเห็นว่าโครงการที่ด าเนินการนั้นไม่ได้แก้ไขปัญหาความ
ต้องการอย่างแท้จริงและสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
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3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2560 

1. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
  สนับสนุนกลุ่มทอผ้าฝ้าย  กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพธุรกิจการค้าขายชุมชนและส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น  เพ่ือลดปัญหาการว่างงาน 
 2. การด าเนินงานด้านสังคม 
  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  สนับสนุนกีฬา
เยาวชนและประชาชนทั่วไปจัดเก็บกลุ่ม   อปพร.  เพ่ือให้มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน  สนับสนุนการประกวดโครงการหมู่บ้านดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน 

3.  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้านไปแหล่งเกษตรและปรับปรุงถนนที่ช ารุดให้มีสภา
ทีด่ีขึ้น  ขยายระบบประปา  ไฟฟ้า  ในหมู่บ้าน 
 4.  การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
  สร้างฝาย  ขุดสระน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม  ท าการขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน 
 5.  การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
  สนับสนุนงบประมาณให้สถานีอนามัยในพ้ืนที่ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

6.  การด าเนินงานด้านการเมือง  การบริหาร 
  สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง
โดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7.  การด าเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  สนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  และประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม  เช่น  โครงการท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา  
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง 
 8.  การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  ให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์และหวงแหน 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทุกรูปแบบ  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  จัดสร้างสวนหย่อม
ในเขตพ้ืนที่ 
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ส่วนที่ 3   
 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติระยะ  ๒๐  ปี  เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง  มั่งคั่ง  และ
ยั่งยืน  โดยน านโยบายรัฐบาล  ๑๑  ข้อ  ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
๑๑  ด้าน  และประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ๓๖  กิจกรรม  มาใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในระยะท่ี  ๒  ของรัฐบาล  และกรอบการปฏิรูปใน
ระยะที่  ๓  ต่อไป  
 
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง  
 มั่งค่ัง  ยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ประกอบด้วยกรอบแนวทางที่ส าคัญ  ดังนี้ 
(๑)  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบ   
      ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๒)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(๓)  การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(๔)  การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(๕)  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
(๖)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ  
(๗)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  รักษาความม่ันคงของฐาน 
      ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล   
      รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า  
(๘)  การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ประกอบด้วยกรอบแนวทางที่ส าคัญ  ดังนี้ 
(๑)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น   
      ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ 
      การค้า  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น  
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 (๒)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  ภาคเกษตร  ได้แก่  เสริมสร้างฐานการผลิต 
      การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร   
      พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  และส่งเสริมเกษตรกรราย 
      ย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และรวมกลุ่มเกษตรกร 
      ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม  พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ได้แก่   
      พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกท่ีมีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย   
      และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต  เป็นต้น  และภาคบริการ  พัฒนา 
      ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ 
      สุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
(๓)  พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  ได้แก่  พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ 
      ผู้ประกอบการไทย  พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถ 
      ในการแข่งขันของประเทศ  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  ยกระดับ 
     ศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  และ 
     พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
(๔)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน    
      พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความ 
      เจริญของประเทศ  และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการ 
      ขับเคลื่อนประเทศ  
(๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง  ความม่ันคงและพลังงาน  ระบบ

        เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  และการวิจัยและพัฒนา  
(๖)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ 
      ประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และนานาประเทศ  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐาน 
      ของการประกอบธุรกิจ  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความ 
      มั่นคงด้านพลังงาน  อาหาร  สิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติ  ส่งเสริม 
      บทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของ 
      ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพ่ิมบทบาทและการมี 
      สว่นร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและ 
      ภูมิภาค  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี  และสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อ 
      สว่นต่างๆ  และสาธารณชนไทย 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน  ประกอบด้วยกรอบแนวทางที่ส าคัญ  ดังนี้ 
(๑)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   
      โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  
(๒)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(๓)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(๔)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  ประกอบด้วยกรอบ 
     แนวทางท่ีส าคัญ  ดังนี้ 

(๑)  การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(๒)  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(๓)  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔)  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 
      ของชุมชน  
(๕)  การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑)  การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(๒)  การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบ    
      การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(๓)  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(๔)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖)  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑)  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
(๒)  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(๓)  การปรับปรุงบทบาท  ภารกิจ  และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่ 
      เหมาะสม  
(๔)  การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(๕)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(๖)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๗)  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับให้มีความชัดเจน  ทันสมัย  เป็น 
      ธรรม  และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนา 
      หนว่ยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐–๒๕๖๔)  ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  และให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รับความเห็นของส านักงบประมาณไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
มีความครบถ้วนสมบูรณ์  สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และแนวทางการปฏิรูปประเทศ   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมา 
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เป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  และน ายุทธศาสตร์การ

พัฒนาทั้ง  ๖  ด้าน ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ในลักษณะของการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา  ๕  ป ี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบท
การพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในช่วง  ๕  ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เป็นส าคัญ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒   
(พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๑.๑  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้      
       คนไทยเป็น คนดี  คนเก่ง  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยเฉพาะการ 
       พัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย  ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม   
       การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 
๑.๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  มุ่งเน้นการลดความ 
       เหลื่อมล้ าในทุกมิติ  เพื่อสร้างความปรองดองในสังคม  การสร้างโอกาสให้ทุกคนใน   
       สังคมไทยสามารถ เข้าถึงทรัพยากร  แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ  เพ่ือยกระดับ   
       รายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
๑.๓  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
       ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  รวมถึงการ 
       ปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ     
       การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ  การลงทุน   
       การพัฒนา  SMEs  และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
๑.๔  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์   
       ฟ้ืนฟู  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างสมดุล 
       ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  บริหารจัดการน้ าให้ 
       มีประสิทธิภาพ 
๑.๕  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ 
       ยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งมิติ 
       เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 
๑.๖  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  
       ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพื่อให้      
       การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและ 
       ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วม  ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มี   
       การกระจายอ านาจ  และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  ภูมิภาค   
       และท้องถิ่น  
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๑.๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการพัฒนา  
       กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม 
       และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ 
       พิเศษ  พ้ืนที่เมือง  การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
๑.๘  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ให้ความส าคัญ 
       กับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ต่อเนื่อง 
       จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัย 
       และพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   
       วิจัยและนวัตกรรม   
๑.๙  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ให้สอดคล้องกับทิศทางการ    
       พัฒนาประเทศ  ศักยภาพ  โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่  รวมทั้งความต้องการของ 
       ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม    
       เศรษฐกิจอาเซียน  
๑.๑๐  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  ประสานและพัฒนาความ    
         ร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นการดูแล 
         การด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ที่ไทยมีความ 
         เกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก  ทั้งในเวทีระดับโลก  ระดับภูมิภาค  และระดับอนุ  
         ภูมิภาค 

๑.3  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒  (สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร) 
 

วิสัยทัศน์   
“สังคมเข้มแข็ง  เกษตรกรรมน าการพัฒนา  เส้นทางการค้าการท่องเที่ยวสู่ประเทศ 
  เพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้” 
 
เป้าประสงค์รวม 
๑.  สังคมเข้มแข็ง 
๒.  เกษตรก้าวหน้า 
๓.  การค้ามั่งค่ัง 
๔.  การท่องเที่ยวยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒. การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ 
๔. การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ต าแหน่งการพัฒนา  (Positioning) 
๑. เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒. เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
๓. เมืองส่งเสริมการค้าชายแดน เพ่ือการค้าและการลงทุน 

            
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

        วิสัยทัศน์   
   “สกลนครถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ  AEC ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
  พันธกิจ 

1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก  ทางน้ าและไฟฟ้า 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมและเสริสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงาน

อ่ืน 
8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 
เป้าหมายการพัฒนา  
1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4. การค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรมและเกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
6. ทรัยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ 
7. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
8. ประชาชนรู้รักสามัคคีและประเทศชาติมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

   2.  การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
   3.  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า 
                                    เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
   4.  การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   
        
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

1. การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

1. การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2. การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
3. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง 

สมดุลและยั่งยืน 
1. การพัฒนาการจัดการ การนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
2. การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
3. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
4. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
5. ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุก

ระดับ 
6. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

          2.1  วิสัยทัศน์ 
  “  ประชาชนมีคุณภาพ    ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์  

    เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส        เศรษฐกิจราษฎร์พอเพียง   
    ศิลปวัฒนธรรมเฟ่ืองฟู    ต าบลน่าอยู่น่ามอง “  

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก                
                                   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

           สมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ 
                     มั่นคง 
 

         2.3 เป้าประสงค์ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบกทางน้ าและไฟฟ้า 

  2. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และหน่วยงานอื่น 

  5. การบริหารจัดการต้องยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
 
           2.4  ตัวชี้วัด 

1.   กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจ    
      รับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 
         2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
2. ชุมชนและหรือสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. การพัฒนาท้องถิ่นมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
5. เพ่ือการบริการที่เที่ยงธรรม  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
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                    2.6  กลยุทธ์ 
 ๑ การพัฒนาประบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
     ๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
     ๓ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ    
        เชื่อมโยงเครือข่าย 
     ๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

5 การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ 
              สร้างสรรค ์

                         6 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
                         7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

8 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   9 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 

10 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
๑1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืน 
1๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
๑3  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
14  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
15  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
16  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
17  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุก    
      ระดับ 
18  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 
                  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่า ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่า ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ และ 18 กลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก        
                      ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง  เข้มแข็ง  สามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตและสินค้าด้านการเกษตร และ
เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนมีการพัฒนาจัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
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กลยุทธ์ 
๑ การพัฒนาประบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง 
    เครือข่าย 
๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 

เพ่ือการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

กลยุทธ์ 
       ๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ 
          สร้างสรรค ์

                            ๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
                            ๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
ตลอดจนพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง  

               กลยุทธ์ 
   ๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   ๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 

 ๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

           สมดุลและยั่งยืน 
เพ่ือพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

และพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและชุมชน 
       กลยุทธ์ 

๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ 
                    มั่นคง 
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เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รักษาความสงบเรียบร้อย  พัฒนาองค์กรและบุคลากร  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเมืองการ
ปกครอง ส่งเสริมและท าความเข้าใจการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ทุกระดับ  ตลอดจนเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

     กลยุทธ ์ 
๑  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
๓  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๔  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
๕  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
๖  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

            
          2.8  ความเขื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

                     ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มุ่ง 
          พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
          เศรษฐกิจพอเพียง   ด้านการพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว  ด้านการพัฒนา 
          ทรัพย์ยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
          สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน   ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม 
          หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  โดยมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสกลนคร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก                
                                  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก                
                                  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

           สมดุลและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
           สมดุลและยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ 
                     มั่นคง 

  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ 
                     มั่นคง 

            
        ๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในและนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซ่ึง
เป็นการประเมินศักยภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  ( Strengths : S )   จุดอ่อน  (Weaknesses : W )  และปัจจัยภายนอกได้แก่  โอกาส  
(Opportunities : O )  และอุปสรรค (Threats : T )  เป็นเครื่องมือ  และการใช้  Demand  analysis 
 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องน ามาพิจารณา  ได้แก่  ด้านการ

บริหาร  ระเบียบกฎหมาย  บุคลากร  งบประมาณ  ระบบฐานข้อมูล  การประสานงาน  
ทรัพยากร  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน  การวิเคราะห์จุดแข็ง  ( Strengths : S )  
เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานมีส่วนดี  ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ  
ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จในการพิจารณาด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weaknesses : 
W )  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่า  มีส่วนเสยี  ความอ่อนแอ  ข้อจ ากัด  ความ
ไม่พร้อม  ดังนี้ 
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จุดแข็ง  ( Strengths : S )    จุดอ่อน  (Weaknesses : W )   Demand  
analysis 

๑.  โครงสร้างการบริหารงานของต าบล(อบต.) 
-  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ 
-  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน      
-  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
-  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

๑.  โครงสร้างการบริหารงานของต าบล (อบต.) 
-  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนใน
การด าเนินงาน 
-  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการ
พัฒนาได้ทั่วถึง 
-  ขาดบุคคลากรที่มคีวามรู้เฉพาะด้าน  มีผลท าให้
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เท่าท่ีควร 

 

๒.  ระบบข้อมูล 
-   มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
เอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์  
-   มีการติดตามประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

๒.  ระบบข้อมูล 
-  ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
-  ประชาชนบางส่วนไม่ตระหนักเห็นความส าคัญ
ของการจัดเก็บข้อมูล 

 

๓.  บุคลากร 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
-  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
-  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 

๓.  บุคลากร 
-  มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
-  บุคลากรได้รับมอบหมายงานไม่เหมาะสมสาย
งานและความรู้ความสามารถที่มี 

 

๔.  การเงิน/งบประมาณ 
-  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาจาก
หน่วยงานอื่น 

๔.  การเงิน/งบประมาณ      
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

 

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย  ด้านการเมือง  ด้านเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่   ด้าน
สังคม  ด้านเทคโนโลยี  การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunities : O )  เป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร  เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก  ของประเทศ  
ของจังหวัด  และของอ าเภอที่เกิดข้ึนส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร  หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats : T )  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจ ากัด  ดังนี้ 
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โอกาส  (Opportunities : O ) อุปสรรค  (Threats : T ) Demand  
analysis 

๑.  ด้านการเมือง / กฎหมาย / นโยบาย 
- นักการเมืองมีเอกภาพและศักยภาพในการสนับสนุน
การพัฒนา 
-  มีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างมีพลัง 

๑.  ด้านการเมือง / กฎหมาย / นโยบาย 
-  พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถบริการ
การพัฒนาได้ทั่วถึง 
-  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย 

 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
-  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่มออมทรัพย์  กลุ่ม
อาชีพ 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ภัยธรรมชาติ  คือน้ าท่วม 
-  ปัจจัยการผลิตสูง  ราคาสินค้าเกษตรมี
ราคาต่ า 
-  ประชาชนไม่ให้ความสนใจ  หรือท า
โครงการไม่ต่อเนื่อง 

 

๓.  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว 
-   หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความส าคัญให้ความร่วมมือดี 
-  ประชาชนมีประเพณี  วัฒนธรรมและวิธีชีวิตที่เรียบ
ง่าย 
-   ประชาชนชอบออกก าลังกาย  และเล่นกีฬา 
-  มีส านักสงฆ์เทพนิมิตสามัคคีธรรม  ซึ่งเป็นสถานที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน 

๓.  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
-   การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นไปอย่างล่าช้า  
ไม่สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น 
-  การเก็บรายได้ของท้องถิ่นยังต่ า 
-  ประชาชนบางส่วนไม่ค่อยสนใจ ยังขาดการ
ให้ความร่วมมือ 
-  หลักธรรมทางศาสนาและวิถีชีวิตที่ดีงามถูก
ละเลย 
-  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

 

๔.  ด้านเทคโนโลยี 
-  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
-  มีการบริการ  wifi  ฟรี  ส าหรับบริการประชาชน 

๔.  ด้านเทคโนโลยี 
-  ยังขาดความรู้ในการสืบค้นและน ามาใช้
ประโยชน์ 

 

 
และยังมีผลกระทบอ่ืนอีก ในด้านของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างไร  แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว  การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  
อปท. 
 

สรุป 
จากการวิเคราะห์  SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ควรใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีอยู่ 

และสภาพโอกาสที่เอ้ืออ านวย เพิ่มศักยภาพในการท างานของหน่วยงาน เกิดเป็นปริมาณและคุณภาพงานให้
สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาต าบลนาคู่ให้เต็มศักยภาพต่อไป 
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แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒน
าเศรษฐกิจ
ฯ ฉบับ ที่ 
12 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ความ
มั่นคง 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และ
ระบบโลจิ
สติกส์ 

วิทยาศา
สตร์ 
เทคโนโล
ยี วจิัย 
และ
นวัตกรร
ม 

การ
พัฒนา
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

การ
ต่างประเทศ
ประเทศ
เพื่อนบ้าน
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

เพิ่มมูลค่าผลผลิต
การเกษตรและการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 การพัฒนาและ
เช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาการค้า 
ความสัมพันธก์ับประเทศ
เพื่อนบ้านและจีนตอนใต ้

การพัฒนาสังคมให้
เข้มแข็งและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต
จังหวัด 
 

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การพัฒนาการค้า
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 
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แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.
บ้านเหล่า 
 

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดให้มีและบ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานทางบก
ทางน้ าและไฟฟ้า 

ส่งเสริมและเสริมสร้าง
กาจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ
ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น 

การบริหารจัดการต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิ
บาล 

1.การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2.การพัฒนาเกษตรกรและองค์การให้มคีวาม
เข้มแข็ง 
3.การพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรและเช่ืองโยงเครือข่าย 
4.การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 

1.การพัฒนาส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การท่องเท่ียว 
3.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

1.การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้ 
2.การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้
ทั่วถึง 
3.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
การให้บริการสุขภาพอยา่งทั่วถึง 

1.การพัฒนาการตัดการการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง
ยั่งยืน 
2.การพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

1.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
2.การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
4.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมือง
การปกครอง 
5.ก าหนดหลักการการศึกษาเกีย่วกับระบอบ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษาทกุระดับ 
6.เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติ 
 

การพัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 
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แผนงาน 
 งบกลาง 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านเหล่า 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการต าบล
บ้านเหล่า 

เงินส ารองจ่ายใน
กรณีที่จ าเป็น
ฉุกเฉิน เช่น
อุทกภยั วาตภยั 
ภัยแล้ง ภัยหนาว 

เงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ/
บ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

รายจ่ายตามขอ้
ผูกพัน 

เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์
ต าบลบ้านเหล่า 

แบบ ยท. 01 

เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า 



 
 
 
 
 
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 บริหารงานทั่วไป 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการส่งเสริม
การเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ เช่น  วันปิยะ 
วันแม่ ฯลฯ 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
การศึกษาดูงาน 

โครงการ
ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ปละปริญญาโท 

34 
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แผนงาน 
 บริหารงานทั่วไป 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

35 

ครุภัณฑ์อื่น 
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แผนงาน 
 บริหารงานทั่วไป 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการอุดหนุน
ส่วนราชการงาน
รัฐพิธีต่างๆให้กับ
อ าเภอเจริญศิลป์ 
เช่น วันปิยะ  วัน
แม่ ฯลฯ 

36 
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แผนงาน 
 บริหารงานคลัง 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

โครงการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

โครงการติดตั้งระบบ
บริการโครงข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในกอง
คลัง อบต.บ้านเหล่า 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 บริหารงานคลัง 

ผลผลิต/
โครงการ 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร ่ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 

รักษาความ
สงบภายใน 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

โครงการ
ฝึกอบรม
ประชาชน 
เยาวชนเกีย่วกับ
ยาเสพติด 

โครงการชุมนุมสวน
สนามเน่ืองในวัน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

โครงการแผน
ฝึกอบรมดับเพลิง
เบื้องต้น 

โครงการจัดตั้งศูนย์
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.) 

โครงการตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงปีใหม่ 
/วันสงกรานต์ 

โครงการ
ฝึกอบรมการให้
บริหารEMS และ 
OTOS 
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โครงการฝึกอบรม
ฟื้นฟูหน่วยกู้ชพีและ 
OTOS 



 
 
 
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 

รักษาความ
สงบภายใน 

ผลผลิต/
โครงการ 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 การศึกษา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
ส าหรับเด็กและผู้ปกครองภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.บ้านเหล่า 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

โครงการฝึกอบรมครู 
ครูผู้ดูแลเด็กและครู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์ฯค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์ฯ
ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน 

โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้
สู่อาเซียน 

โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม(นม)
ส าหรับ(สพฐ.)จ านวน 
6 แห่ง 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่โลกกวา้ง 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 การศึกษา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
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ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
และนาฎศิลป ์



 
 
 
 
 
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 การศึกษา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
ศูนย์ฯ 5 แห่ง 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
(สพฐ.) รร. 6 แห่ง 

โครงการอุดหนุ
โรงเรียนในเขต อบต.
บ้านเหล่า(สพฐ.) 6 
แห่ง ตามนโยบาย
ของรัฐฯ 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
 สาธารณสุข 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการเพื่อ
สุขภาพปั่น
จักรยาน 

โครงการ
ให้บริการหน่วย
แพทย์ฉกุเฉิน 

โครงการจัดซ้ือ
วัสดุทางการ
แพทย ์

โครงการป้องกันแล
ควบคุมการติดต่อ เช่น
โรคไข้เลือดออก โรค
หนอนพยาธ ิ โรคไข้
มาลาเรีย 
โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเช่น
โรคเบาหวาน 
โรคซึมเศร้า โรค
อ้วน ฯลฯ 

โครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหารและ
ยา 

โครงการเพื่อ
สุขภาพTo be 
number one 
ต าบลบ้านเหล่า 

แบบ ยท. 01 
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โครงการวิ่งทดสอบ
สมรรถภาพ 

โครงการส่งเสริม
เกลือไอโอดีน 

โครงการส่งเสริม
การตรวจสุขภาพ
ฟันดี 



 
 
 
 
 
 
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 สาธารณสุข 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
 สังคมสงเคราะห์ 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต WIFI 
ภายในกองสวัสดิการ 
 

แบบ ยท. 01 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 สังคมสงเคราะห์ 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
 สังคมสงเคราะห์ 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการอุดหนุนบริจาค
โลหิตให้กับสภากาชาด
จังหวัดสกลนครและ
อ าเภอเจริญศิลป ์
 

แบบ ยท. 01 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
 เคหะและชุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

แบบ ยท. 01 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ส ารวจ 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
 เคหะและชุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

แบบ ยท. 01 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรพร้อม
ติดต้ังหม้อแปลง หมู่ที่ 
1-17 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมูบ่้าน
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเพื่อการเกษตร
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-
17 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 1-17 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ เช่น กลุ่มจักร
สาน กลุ่มทอผา้ฝ้าย 
กลุ่มผ้าย้อมคราม 
ฯลฯล หมู่ที่ 1-17 

โครงการสืบสาน
ภูมปัญญาจักร
สานผู้สูงอายุ 
ต าบลบ้านเหล่า 

โครงการ
ฝึกอบรม
เกี่ยวกบัดนตรี 

โครงการฝึกอบรมอาชพี
ผู้พิการทางสายตา นวด
แผนไทย ต าบลบา้น
เหล่า 

โครงการเลี้ยงโค 
กระบือ หมู่ที่ 1-17 

โครงการขุดบ่อเล้ียง
ปลาหมู่ที่ 1-17 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการฝึกอบรมการ
เย็บผ้า หมู่ที ่1-17 

โครงการ
ฝึกอบรมดอกไม้
จันหอม หมู่ที่ 1-
17 

โครงการทอ
ผ้าขาวมา้และผา้
ห่ม 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครดูแลผู้พิการ
และผู้สูงอาย ุ

โครงการสานสายใยใส่
ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านเหล่า 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
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แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการฝึกอบรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหมู่บา้น
ต้นแบบต าบลบา้นเหล่า 
หมู่ที่ 2,3,13 

โครงการ
เสริมสร้างการ
ป้องกันและ
ปราบปารมการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ 

โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู ้

โครงการประชุม
เสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในชุมชน 

โครงการฝึกอบรม
กฎหมายแก่ผู้น าชุมชน
และประชาชนหมู่ที ่1-
17 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวพันธุ์ด ี

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์
มา 
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โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มเกษตรกร 
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แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 การศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน ต าบลบ้าน
เหล่า 

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด ต าบลบ้าน
เหล่า 

โครงการแข่งขัน
กีฬายุวชน 
เยาวชน ต าบล
บ้านเหล่า 

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

โครงการจัดงานประเพณี งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีบบุั้งไฟ 
วันส าคัญทางศาสนา เช่น วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา 
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โครงการแข่งขัน
กีฬา 



 
 
 
 
 
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 อุตสาหกรรมการและโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1-17 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเร็จรูปพร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 1-
17 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1-17 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมอุปกรณ์ออก
ก าลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 

โครงการเสียงตามสาย
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 
1-17 
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แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สนามกีฬาชุมชนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 

โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
เอนกประสงค์
ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าประจ า
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสวายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรหมู่
ที่ 1-17 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 1-17 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
17 

โครงการขยาย
เขตระบบประปา
ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 
1-17 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่
1-17 

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 
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แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคมประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 

โครงการก่อสร้าง
หอถังประปา
ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังเช่ือม
ระหว่างหมู่บา้น 
ในพื้นที่ต าบล
บ้านเหล่า หมู่ที่ 
1-17 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวน
สาธารณประโยชน์ หมู่
ที่ 1-17 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ที่
สาธารณประโยชน์ หมู่
ที่ 1-17 

โครงการก่อสร้างตลาด
สดในหมู่บ้าน หมู่ที ่1-
17 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 

โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่  
อบต.บ้านเหล่า
รับผิดชอบ 

โครงการขุดเจาะ
น้ าบาดาลภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
17 

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ า 

โครงการติดตั้งเสา
อากาศรับส่งสัญญาณ
วิทยุ VHF ขนาดไม่น้อย
กว้า 50วัตต์พรอ้ม
ติดต้ังวิทยุโมบาย
รถบรรทุกดับเพลิง 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงาน 

โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า 
เช่น สนามกีฬา สนามหญ้า 
สวนในบริเวณส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่า 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าส าหรับผู้พกิาร 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน 

โครงการก่อสร้างโดม/
หอประชุม
เอนกประสงค์ 
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แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการก่อสร้างป้าย
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้น
เหล่า 

โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมห้องน้ า
ส านักงาน 

โครงการก่อตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

โครงการให้บริการ
อินเตอร์เน็ต WIFI 
บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างป้อม
ยามประจ าองค์กร 
อบต.บ้านเหล่า 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการขุดลอก
ล าห้อยเพือ่
การเกษตร หมู่ที ่
1-17 

โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1-17 

โครงการก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์สล าห้วยเพือ่
การเกษตรหมู่ที่ 1-17 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมล าห้วยเพือ่
การเกษตร หมู่ที่1-17 

โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการขุดสระน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1-17 

โครงการขุดลอกสระน้ า
ที่สาธารณประโยชน์
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
1-17 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมฝายน้ าล้นเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1-17 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า 
หมู่ที่ 1-17 

โครงการขุดลอกคลอง
น้ าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
1-17 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมบล็อกคอน
เวิร์ส หมู่ที่ 1-17 
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แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางสายหนอง
แวงหมู่ที่ 10 – บ้านดง
บัง หมู่ที่2 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 7,468 
เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท) 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านเหนองแวงหมู่ที ่10 – 
บ้านดงบากหมู่ที ่6 กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 3,796 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาลูกรังข้างละ 
0.50 เมตรง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
ดงบัง – บ้านโพธิ์ทอง 
ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท) 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
ดงบัง – บ้านโพธิ์ทอง 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท) 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
ดงบัง ต าบลบ้านเหล่า 
– บ้านดงสง่า ต าบล
หนองแปน กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 3,950 
เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท) 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านโพน
บกหมู่ที่ 7 ต าบลบา้นเหล่า 
– สามแยกกุดนาขาม 
ต าบลทุ่งแก กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 8,323 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบท) 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
โพนบกหมู่ที ่7 ต าบล
บ้านเหล่า – บ้านโสกวัง
อ้อยหน ูต าบลทุ่งแก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
6,530 เมตร(ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท) 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านค าเม็กหมู่ที่ 9 – 
บ้านป่ารักษ์น้ า ต าบล
โคกสี กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,150 เมตร หนา 
0.15 เมตรพร้อมไหล่
ทางลูกรังช้างละ 0.50  
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โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองผือหมู่ที ่8 – 
บ้านท่าศรีไคร ต าบล
ธาตุ กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรพร้อมไหล่
ทางลูกรังช้างละ 0.50  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโพนบกหมู่ที่ 11 – 
บ้านโคกแสง ต าบลคูส
คาม กวา้ง 5 เมตร ยาว 
6,744.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรพร้อมไหล่
ทางลูกรังช้างละ 0.50  



 
 
 
 
 
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

แผนงาน 
 การเกษตร 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

โครงการโลกสดใสใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติรวม
พลังพลิฟื้นผืนป่า ..ป่า
ไม้มั่นคงประชาชนมั่ง
ค่ังอย่างยั่งยืน 
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map) 
 

                          
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

วิสัยทัศน ์ “  ประชาชนมีคุณภาพ    ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์     เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส   เศรษฐกิจราษฎร์พอเพียง     ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู      ต าบลน่าอยู่น่ามอง “ 
 
 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ 

อบต.บ้านเหล่า 
 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

การพัฒนาการค้าการลงทุน
และการทอ่งเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสรา้งศักยภาพในการ
แข่งขนั 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและย่ังยืน 

การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จัดให้มีและบ ารุงรกัษาโครงสร้าง
พื้นฐานทางบกทางน้ าและไฟฟ้า 

ส่งเสริมและเสริมสร้างการตดั
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

พัฒนาทอ้งถิน่รว่มกับภาค
ประชาชนองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาครัฐภาคเอกชนและ
หน่วยงานอืน่ 

การบริหารจัดการต้องยึด
มั่นในหลกัธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

1.การพัฒนากระบวนการผลิตสนิค้าเกษตรให้ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 
2.การพัฒนาเกษตรกรและองค์การให้มีความเข้มแข็ง 
3.การพัฒนาเพิม่มูลค่าเพือ่สร้างความเข้มแข็งด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรและเชื่องโยงเครอืข่าย 
4.การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 

 

1.การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีภมูิปัญญา 
ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
2.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว 
3.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมอาชีพ 

1.การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
2.การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้
ทั่วถึง 
3.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการสุขภาพอย่างทัว่ถึง 

1.การพัฒนาการตัดการการ
อนรุักษ์และฟื้นฟแูหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืน 
2.การพัฒนาการจดัการ
สิ่งแวดลอ้มที่ด ี
 

แผนงาน 
 
 

งบกลาง 
 

บริหารบริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน การศกึษา สาธารณสขุ สังคมสงเคราะห ์

1.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 
2.การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัรักษา
ความสงบเรียบรอ้ย 
การพัฒนาองคก์รและบุคลากร 
4.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
การเมืองการปกครอง 
5.ก าหนดหลักการการศกึษาเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยในสถานศกึษาทุกระดับ 
6.เสริมสร้างความรู้รกัสามัคคีและเสรมิสร้างความ
มั่นคงของชาต ิ
 

ประชาชนไดร้ับบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานอย่างทั่วถึง 

ชุมชนและหรอืสังคม
มีความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

การพัฒนาทอ้งถิน่มาจากความ
ต้องการของประชาชนอย่างแทจ้ริง 

เพื่อการบรกิารที่เที่ยงธรรม 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

67 



 
 

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map) 
 

                          
  
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

            
แบบ ยท.03 

แบบ ยท.02 

วิสัยทัศน ์         “  ประชาชนมีคุณภาพ    ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์     เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส   เศรษฐกิจราษฎร์พอเพียง     ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู      ต าบลน่าอยู่น่ามอง “  
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ 
อบต.บ้านเหล่า 
 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

การพัฒนาการค้าการลงทุน
และการทอ่งเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสรา้งศักยภาพในการ
แข่งขนั 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและย่ังยืน 

การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จัดให้มีและบ ารุงรกัษาโครงสร้าง
พื้นฐานทางบกทางน้ าและไฟฟ้า 

ส่งเสริมและเสริมสร้างการตดั
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

พัฒนาทอ้งถิน่รว่มกับภาค
ประชาชนองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาครัฐภาคเอกชนและ
หน่วยงานอืน่ 

การบริหารจัดการต้องยึด
มั่นในหลกัธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

1.การพัฒนากระบวนการผลิตสนิค้าเกษตรให้ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 
2.การพัฒนาเกษตรกรและองค์การให้มีความเข้มแข็ง 
3.การพัฒนาเพิม่มูลค่าเพือ่สร้างความเข้มแข็งด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรและเชื่องโยงเครอืข่าย 
4.การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 

 

1.การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีภมูิปัญญา 
ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
2.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว 
3.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมอาชีพ 

1.การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
2.การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้
ทั่วถึง 
3.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการสุขภาพอย่างทัว่ถึง 

1.การพัฒนาการตัดการการ
อนรุักษ์และฟื้นฟแูหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืน 
2.การพัฒนาการจดัการ
สิ่งแวดลอ้มที่ด ี
 

แผนงาน 
 
 

เคหะและชมุชน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

การเกษตร การพาณชิย์ 

1.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 
2.การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัรักษา
ความสงบเรียบรอ้ย 
การพัฒนาองคก์รและบุคลากร 
4.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
การเมืองการปกครอง 
5.ก าหนดหลักการการศกึษาเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยในสถานศกึษาทุกระดับ 
6.เสริมสร้างความรู้รกัสามัคคีและเสรมิสร้างความ
มั่นคงของชาต ิ
 

ประชาชนไดร้ับบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานอย่างทั่วถึง 

ชุมชนและหรอืสังคม
มีความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

การพัฒนาทอ้งถิน่มาจากความ
ต้องการของประชาชนอย่างแทจ้ริง 

เพื่อการบรกิารที่เที่ยงธรรม 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 68 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 
แบบ ยท.03

3.5  รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 75

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
การพฒันาทรัพยากร การพฒันาทรัพยากร ผู้มสิีทธไิด้รับเบี้ย จ านวนผู้รับเบี้ย 3 3 3 3 อย่างน้อยปีละ 3 การพฒันาส่งเสริม  -โครงการสงเคราะห์ กองสวสัดิการ กองสวสัดิการ

มนุษย์เพือ่สร้างศักย มนุษย์เพือ่สร้างศักย ในต าบลบ้านเหล่า โครงการ ให้ชุมชนสามารถ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

ภาพในการแข่งขัน ภาพในการแข่งขัน พึง่พาตนเองได้ เอดส์ต าบลบ้านเหล่า

 -โครงการสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ต าบลบ้านเหล่า

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ต าบลบ้านเหล่า

 -โครงการสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้พกิาร

ต าบลบ้านเหล่า

การพฒันาทรัพยากร การพฒันาทรัพยากร ศูนย์ฯ 5 แห่ง จ านวนเด็กเล็กท่ีศูนย์ 9 9 9 9 อย่างน้อยปีละ 3 การพฒันาจัดระบบ  -โครงการพฒันา ส านักปลัด ส านักปลัด

มนุษย์เพือ่สร้างศักย มนุษย์เพือ่สร้างศักย 5 ศูนย์ /ครูผู้ดูแล โครงการ การศึกษาให้ท่ัวถึง การเรียนรู้สู่อาเซียน

ภาพในการแข่งขัน ภาพในการแข่งขัน เด็ก/ครูผู้ช่วยผู้ดูแล  -โครงการประชุม

เด็ก/ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง

 /รร. 6 แห่ง (สพฐ.)  -โครงการทัศนศึกษา

นอกสถานท่ีส าหรับ

เด็กและผู้ปกครอง

ภายในศูนย์พฒันา

เด็กเล็กในสังกดั 

อบต.บ้านเหล่า

 -โครงการส่งเสริมกจิ

กรรมวนัเด็กแห่งชาติ

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
 -โครงการฝึกอบรม

ครูผู้ดูแลเด็กและครู

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุ

บาลและปฐมวยั

 -โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาศูนย์ฯ

ค่าจัดการเรียนการ

สอน (รายหัว)

 -โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาศูนย์ฯ

ค่าจ้างเหมาประกอบ

อาหารกลางวนั

 -โครงการจัดซ้ืออา

หารเสริม(นม)ส า

หรับ(สพฐ.)จ านวน

6 แห่ง

 -โครงการส่งเสริม

การเรียนรู้สู่โลกกวา้ง

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
การพฒันาทรัพยากร การพฒันาทรัพยากร ประชาชนต าบล จ านวนประชาชน 10 10 10 10 อย่างน้อยปีละ 3 การส้งเสริมและ  -โครงการเพือ่สุข ส านักปลัด ส านักปลัด

มนุษย์เพือ่สร้างศักย มนุษย์เพือ่สร้างศักย บ้านเหล่า ท่ีเข้าร่วมกจิกรรม โครงการ สนับสนุนการให้ ภาพ To be 

ภาพในการแข่งขัน ภาพในการแข่งขัน บริการสุขภาพ number one

อย่างท่ัวถึง  ต าบลบ้านเหล่า

 -โครงการเพือ่สุข ส านักปลัด ส านักปลัด

ภาพปั่นจักรยาน

 -โครงการให้บริการ ส านักปลัด ส านักปลัด

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

 -โครงการจัดซ้ือวสัดุ ส านักปลัด ส านักปลัด

ทางการแพทย์

 -โครงการป้องกนั ส านักปลัด ส านักปลัด

และควบคุมโรคติดต่อ

เช่นโรคไข้เลือกออก

โรคหนองพยาธิ

โรคไข้มาลาเรียน

โรคพษิสุนัขบ้าฯลฯ

 -โครงการป้องกนั ส านักปลัด ส านักปลัด

และควบคุมโรคไม่

ติดต่อ เช่นโรคอว้น

โรคซึมเศร้า ฯลฯ

 -โครงการคุ้มครอง ส านักปลัด ส านักปลัด

ผู้บริโภคด้านอาหาร

และยา

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
 -โครงการวิง่ทดสอบ ส านักปลัด ส านักปลัด

สมรรถภาพ

 - โครงการอาหาร ส านักปลัด ส านักปลัด

เสริมเกลือไอโอดีน

 -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด ส านักปลัด

การตรวจสุขภาพ

ฟนัดี

การพฒันาทรัพยากร การพฒันาทรัพยากร ประชาชนต าบล จ านวนผู้เข้าร่วม 6 6 6 6 อย่างน้อยปีละ 3 การส้งเสริมและ  -โครงการแข่งขัน ส านักปลัด ส านักปลัด

มนุษย์เพือ่สร้างศักย มนุษย์เพือ่สร้างศักย บ้านเหล่า /เยาวชน กจิกรรม โครงการ สนับสนุนการให้ กฬีายุวชน เยาวชน กองสวสัดิการ กองสวสัดิการ

ภาพในการแข่งขัน ภาพในการแข่งขัน  /ยุวชน/ศูนย์ฯ บริการสุขภาพ ต าบลบ้านเหล่า

 /คณะผู้บริหาร/ อย่างท่ัวถึง  -โครงการแข่งขัน กองสวสัดิการ กองสวสัดิการ

ส.อบต. /พนง.ส่วน กฬีาประชาชนต าบล

ต าบล/พนง.จ้าง บ้านเหล่า

 -โครงการแข่งขัน กองสวสัดิการ กองสวสัดิการ

กฬีาต้านยาเสพติด

ต าบลบ้านเหล่า

 -โครงการแข่งขัน ส านักปลัด ส านักปลัด

กฬีาสีส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก

 -โครงการจัดงาน ส านักปลัด ส านักปลัด

ประเพณี งานศาสนา

วฒันธรรมท้องถิน่

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
โครงการแข่งขันกฬีา ส านักปลัด ส านักปลัด

การพฒันาทรัพยากร การพฒันาทรัพยากร ประชาชนต าบล จ านวนผู้เข้าร่วม 2 2 2 2 อย่างน้อยปีละ 1 การพฒันาจัดระ  -โครงการศึกษา ส านักปลัด ส านักปลัด

มนุษย์เพือ่สร้างศักย มนุษย์เพือ่สร้างศักย บ้านเหล่า /เยาวชน อบรม โครงการ บบการศึกษาให้ แหล่งเรียนรู้ สวสัดิการ สวสัดิการ

ภาพในการแข่งขัน ภาพในการแข่งขัน  /ยุวชน ท่ัวถึง  -โครงการฝึกอบรม

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

หมูบ่้านต้นแบบต า

บลบ้านเหล่า หมูท่ี่

2,3,13

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
การพฒันาทรัพยา การพฒันาทรัพยา ประชาชนในพืน้ จ านวนต้นไมท่ี้ 2 2 2 2 อย่างน้อยปีละ1 การพฒันาการจัด  -โครงการปลูกต้นไม้ ส านักปลัด ส านักปลัด

กรธรรมชาติและส่ิง กรธรรมชาติและส่ิง ท่ีต าบลบ้านเหล่า ปลูก โครงการ การอนุรักษ์ฟืน้ฟู เฉลิมพระเกยีรติ

แวดล้อมแบบบูรณา แวดล้อมแบบบูรณา แหล่งทรัพยากร รวมพลังพลิกฟืน้ผืน

การอย่างสมดุลและ การอย่างสมดุลและ ธรรมชาติอย่างย่ังยืน ป่า ..ป่าไมม้ัน่คงประ

ย่ังยืน ย่ังยืน ชาชนมัง่คังอย่างยัง

ยืน

 -โครงการโลกสดใสใส่ ส านักปลัด ส านักปลัด

ใจส่ิงแวดล้อม

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
การบริการกจิการ การบริการกจิการ คณะผู้บริหาร/ จ านวนผู้เข้าร่วม 4 4 4 4 ปีละ 2โครงการ การพฒันาองค์กร  -โครงการฝึกอบรม ส านักปลัด ส านักปลัด

บ้านเมอืงท่ีดีตาม บ้านเมอืงท่ีดีตาม ส.อบต./พนง.ส่วน โครงการ เป็นอย่างน้อย และบุคลากร และการศึกษาดูงาน

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล ต าบล/พนง.จ้าง   -โครงการทุนการศึก

และความมัน่คง และความมัน่คง ษาปริญญาตรี/

ปริญญาโท

 -โครงการฝึกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

การบริการกจิการ การบริการกจิการ เพือ่ให้คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร/ 4 4 4 4 ปีละ 2โครงการ เสริมสร้างความรู้ โครงการงานรัฐพพธิี ส านักปลัด ส านักปลัด

บ้านเมอืงท่ีดีตาม บ้านเมอืงท่ีดีตาม ส.อบต./พนง.ส่วน ส.อบต./พนง.ส่วน เป็นอย่างน้อย รักสามคัคีและ ต่างๆ เช่น วนัปิยะ

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล ต าบล/พนง.จ้าง/ ต าบล/พนง.จ้าง เสริมสร้างความ วนัแม ่ฯลฯ

และความมัน่คง และความมัน่คง ประชาชนต าบล มัง่คงของชาติ

บ้านเหล่าได้แสดง

ออกถึงความจงรัก

ภักดีต่อสถานบันฯ

การบริการกจิการ การบริการกจิการ ประชาชนต าบล จ านวนผู้สมคัรรับ 38 38 38 38 เมือ่คณะผู้บริหาร /การพฒันาส่งเสริม โครงการส่งเสริมการ ส านักปลัด ส านักปลัด

บ้านเมอืงท่ีดีตาม บ้านเมอืงท่ีดีตาม บ้านเหล่า เลือกต้ัง สมาชิกสภาฯ และสนับสนุนการ เลือกต้ังผู้บริหารท้อง

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล หมดวาระ เมอืงการปกครอง ถิน่และสมาชิกสภา

และความมัน่คง และความมัน่คง ท้องถิน่

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
การบริการกจิการ การบริการกจิการ จ านวนผู้อยู่ในท่ีต้อง จ านวนผู้เสียภาษี 3          3           3         3          ปีละ 2 โครงการ การพฒันาองค์กร  -โครงการติดค้ังระ กองคลัง กองคลัง

บ้านเมอืงท่ีดีตาม บ้านเมอืงท่ีดีตาม ช าระภาษีในเขตต า เป็นอย่างน้อย และบุคลากร บบบริการโครงข่าย

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล บลบ้านเหล่า คอมพวิเตอร์ภายใน

และความมัน่คง และความมัน่คง กองคลัง องต.บ้าน

เหล่า

 -โครงการเพิม่ประ กองคลัง กองคลัง

สิทธภิาพในการจัด

เกบ็ภาษี

 -โครงการจัดท าแผน กองคลัง กองคลัง

ท่ีภาษีและทะบียน

ทรัยพย์สิน

การบริการกจิการ การบริการกจิการ จ านวนประชาชน จ านวนผู้ได้รับการ 9 9 9 9 ปีละ 2 โครงการ การพฒันาการป้อง  -โครงการป้องกนั ส านักปลัด ส านักปลัด

บ้านเมอืงท่ีดีตาม บ้านเมอืงท่ีดีตาม ในพืน้ท่ีต าบลบ้าน ช่วยเหลือ / เป็นอย่างน้อย กนัและบรรเทาสา ลัลดอบุัติเหตุทาง

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล  /สมาชิก อปพร. จ านวนผู้เข้าร่วม ธารณภัย รักษา ถนนในช่วงปีใหม่

และความมัน่คง และความมัน่คง  /EMSและ OTOS โครงการ ความสงบเรียบ  /วนัสงกรานต์

ร้อย  -โครงการแผนฝึก

อบรมดับเพลิงเบื้อง

ต้น

 -โครงการจัดต้ังศูนย์ ส านักปลัด ส านักปลัด

อาสาสมคัรป้องกนั

ภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.)

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
 -โครงการฝึกทบทวน ส านักปลัด ส านักปลัด

อาสาสมคัรป้องกนั

ภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.)

 -โครงการฝึกอบรม ส านักปลัด ส านักปลัด

ประชาชน เยาวชน

เกีย่วกบัยาเสพติด

 -โครงการชุมนุมสวน ส านักปลัด ส านักปลัด

สนามเนื่องในวน้อาสา

สมคัรป้องกนัภัย

ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

 -โครงการฝึกอบรม ส านักปลัด ส านักปลัด

การให้บริการEMS

และOTOS

 -โครงการตาม ส านักปลัด ส านักปลัด

นโยบายของรัฐฯ

 -โครงการฝึกอบรม ส านักปลัด ส านักปลัด

ฟืน้ฟหูน่วยกูช้ีพและ

OTOS

การบริการกจิการ การบริการกจิการ เพือ่ให้ระบบในการ ผลส าเร็จของการ 1 1 1 1 อย่างน้อยปีละ 1 การพฒันาองค์กร  -โครงการติดต้ังระ กองสวสัดิการ กองสวสัดิการ

บ้านเมอืงท่ีดีตาม บ้านเมอืงท่ีดีตาม ปฏิบัติงานรวดเร็วขึน้ ปฏิบัติงาน โครงการ และบุคลากร บบอนิเตอร์เน็ตWIFI

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล ภายในกองสวสัดิการ

และความมัน่คง และความมัน่คง

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
การบริการกจิการ การบริการกจิการ ประชาชนต าบล จ านวนผู้เข้าร่วม 3 3 3 3 อย่างน้อยปีละ การพฒันาส่งเสริม  - โครงกาเสริมสร้าง ส านักปลัด ส านักปลัด

บ้านเมอืงท่ีดีตาม บ้านเมอืงท่ีดีตาม บ้านเหล่า /เยาวชน ฝึกอบรม 2 โครงการ และสนับสนุนการ การป้องกนัและปราบ

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล  /ยุวชน/ศูนย์ฯ เมอืงการปกครอง ปรามการทุจริตใน

และความมัน่คง และความมัน่คง  /คณะผู้บริหาร/ การปฏิบัติราชการ

ส.อบต. /พนง.ส่วน  - โครงการประชุม ส านักปลัด ส านักปลัด

ต าบล/พนง.จ้าง เสริมสร้างประชาธปิ

ไตยในชุมชน

 -โครงการฝึกอบรม ส านักปลัด ส านักปลัด

กฎหมายแกผู้่น าชุม

ชนและประชาชน 

หมูท่ี่ 1-17

การบริการกจิการ การบริการกจิการ ประชาชนในพืน้ท่ี จ านวนประชาชน 29 29 29 29 อย่างน้อยปีละ การพฒันาและ   -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

บ้านเมอืงท่ีดีตาม บ้านเมอืงท่ีดีตาม ต าบลบ้านเหล่า ในพืน้ท่ีต าบลบ้าน 10   โครงการ ปรับปรุงโครงสร้าง รางระบายน้ าส าเร็จรูป

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล เหล่าท่ีได้รับการ พืน้ฐาน พร้อมฝาปิดหมูท่ี่1-17

และความมัน่คง และความมัน่คง พฒันาด้านโครง  -โครงารกอ่สร้างถนน กองช่าง กองช่าง

สร้างพืน้ฐานต่าง คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพือ่การเกษตร ม.1-17

 -โครงารกอ่สร้างถนน กองช่าง กองช่าง

คสล.ภายในหมูบ่้าน

ม.1-17

 -โครงการปรับปรุง/ กองช่าง กองช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

เพือ่การเกษตร ม.1-17

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
 -โครงการกอ่สร้างลาน กองช่าง กองช่าง

กฬาพร้อมอปุกรณ์

ออกก าลังกายภายใน

หมูบ่้าน ม.1-17

 -โครงการเสียงตาม กองช่าง กองช่าง

สายภายในหมูบ่้าน

ม.1-17

 -โครกงารกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

ห้องน้ าประจ าศาลา

ประชาคม ม.1-17

 -โครงการติดต้ังไฟฟา้ กองช่าง กองช่าง

สนามกฬีาชุมชนภาย

ในหมูบ่้าน ม.1-17

 -โครงการกอ่สร้างลาน กองช่าง กองช่าง

กฬีาเอนกประสงภาย

ในหมูบ่้าน ม.1-17

 -โครงการปรับปรุง/ กองช่าง กองช่าง

ซ่อมแซมระบบเสียง

ตามสายภายในหมูบ่้าน

ม.1-17

 -โครงการกอ่สร้างถนน กองช่าง กองช่าง

ลูกรังเอการเกษตร

ม.1-17

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

ระบบประปาภายใน

หมูบ่้าน ม.1-17

 -โครงการขยายเขต กองช่าง กองช่าง

ระบบประปาภายใน

หมูบ่้าน ม.1-17

 -โครงการขยายเขต กองช่าง กองช่าง

เสียงตามสายภายใน

หมูบ่้าน ม.1-17

 -โครงการปรับปรุง/ กองช่าง กองช่าง

ซ่อมแซมถนน คสล.

ภายในหมูบ่้านม.1-17

 -โครงการปรับปรุง/ กองช่าง กองช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

ภายในหมูบ่้านม.1-17

 -โครงการวางท่อระ กองช่าง กองช่าง

บายน้ าภายในหมูบ่้าน

ม.1-17

 -โครงการต่อเติมศาลา กองช่าง กองช่าง

ประชาคมภายในหมู่

บ้าน ม.1-17

 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

ถนนลูกรังเชือ่มระ

หวา่งหมูบ่้านในพืน้ท่ี

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
ต าบลบ้านเหล่าม.1-17

 -โครงการปรับปรุง/ กองช่าง กองช่าง

ซ่อมแซมศาลาประ

ชาคมประจ าหมูบ่้าน

ม.1-17

 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

หอถังประปาหมูบ่้าน

ม.1-17

 -โครงการปรับปรุง กองช่าง กองช่าง

ภูมทัิศน์สวนสาธา

รณประโยชน์ม.1-17

 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

อาคารเอนกประสงค์

ท่ีสาธารณประโยชน์

ม.1-17

 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

ตลาดสดในหมูบ่้าน

ม.1-17

 -โครงการขุดเจาะน้ า กองช่าง กองช่าง

บาดาลพลังงานแสง

อาทิตย์ภายในหมูบ่้าน

ม.1-17

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
 -โครงการปรับปรุง/ กองช่าง กองช่าง

ซ่อมแซมศูนย์พฒันา

เด็กเล็กท่ี  อบต.

รับผิดชอบ

 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

สถานีสูบน้ า

 -โครงการติดต้ังเสา กองช่าง กองช่าง

อากาศรับส่งสัญญาณ

วทิยุVHF ขนาดไมน่้อย

กวา่50 วตัต์พร้อม

ติดต้ังวทิยุโมบายรถ

ดับเพลิง

การบริการกจิการ การบริการกจิการ อบต.บ้านเหล่า จ านวนผู้มาใช้บริ 11 11 11 11 อย่างน้อยปีละ การพฒันาองค์กร  -โครงการปรัปปรุง กองช่าง กองช่าง

บ้านเมอืงท่ีดีตาม บ้านเมอืงท่ีดีตาม การใน อบต. 4 โครงการ และบุคลากร ภูมทัิศน์ส านักงาน

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล บ้านเหล่า อบต.บ้านเหล่า

และความมัน่คง และความมัน่คง  -โครงการต่อเติม กองช่าง กองช่าง

อาคารส านักงาน

 -โครงการปรับปรุง/ กองช่าง กองช่าง

ซ่อมแซมอาคารส า

นักงาน

 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

ห้องน้ าส าหรับคนพกิาร

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความกา้วหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

อปท.ในเขต อบต.บา้นเหล่า ผลผลิต/ ของเปา้หมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวดั โครงการ หลัก
 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

อาคารส านักงาน

 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

โดม/หอประชุมเอนก

ประสงค์

 -โครงการปรับปรุง/ กองช่าง กองช่าง

ซ่อมแซมห้องน้ า

ส านักงาน

 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

ป้ายส านกงัาน

อบต.บ้านเหล่า

 -โครงการกอ่สต้ังศูนย์ กองช่าง กองช่าง

ข้อมลูข่าวสาร

 -โครกงารให้อบริการ กองช่าง กองช่าง

อนิเตอร์เน็ต Wifi 

บริการประชาชน

 -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง กองช่าง

ป้อมยามประจ า

อบต.บ้านเหล่า

เปา้หมาย

ค่าเปา้หมาย

กลยุทธ์
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        1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน

หน่วยงานรับ หน่วยงาน
ผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาการเกษตรและ การเศรษฐกิจ อุตสหกรรมและการโยธา กองช่าง กองช่าง
อุตสาหกรรมการเกษตรหลัก การเกษตร ส านกัปลัด ส านกัปลัด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและ บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านกัปลัด ส านกัปลัด/กองคลัง
การท่องเที่ยว บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านกัปลัด ส านกัปลัด

สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ ส านกัปลัด
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สวัสดิการ สวัสดิการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ ส านกัปลัด ส านกัปลัด
นนัทนาการ

3 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านกัปลัด ส านกัปลัด
เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน สาธารณสุข ส านกัปลัด ส านกัปลัด

สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ สวัสดิการ
การด าเนนิงานอื่น งบกลาง ส านกัปลัด ส านกัปลัด

4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การเศรษกิจ การเกษตร ส านกัปลัด ส านกัปลัด
และส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน

5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านกัปลัด ส านกัปลัด
ตามหลักธรรมาภิบาล การรักษาความสงบภายใน ส านกัปลัด ส านกัปลัด
และความมั่นคง การเศรษฐกิจ อุตสหกรรมและการโยธา กองช่าง กองช่าง

พาณิชย์ กองช่าง กองช่าง
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กองช่าง
การด าเนนิงานอื่น งบกลาง ส านกัปลัด ส านกัปลัด

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ดา้น 12 แผนงาน
90

                ส่วนที ่4 

1 ส านัก 3 กอง

                   การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปไีปสู่การปฏบิตัิ

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนคร ท่ี 1  การพฒันาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์ เพือ่ให้ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ใน 180,000     180,000     180,000     180,000     จ านวนผู้ ผู้ป่วยเอดส์ไม่ กองสวสัดิการ

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไมเ่ป็นภาระให้ พืน้ท่ีต าบลบ้าน รับเบีย้ เป็นภาระทาง

ต าบลบ้านเหล่า ครอบครัว เหล่า ครอบครัว

2 โครงการสงเคราะห์ เพือ่ให้ผู้สูงอายุไม่ ผู้สูงอายุท่ีรับ 9,470,000   10,000,000 11,010,000 11,780,000  จ านวน ผู้สูงอายุไมเ่ป็น กองสวสัดิการ

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เป็นภาระทาง เบีย้ยังชีพในต า ผู้รับเบีย้ ภาระแกค่รอบ

ต าบลบ้านเหล่า ครอบครัว บลบ้านเหล่า ครัว
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนคร ท่ี 1  การพฒันาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการส่งเคราะห์ เพือ่ให้ผู้พกิาร ผู้พกิารใน 3,984,000   4,272,000   4,838,000   5,136,000   จ านวนผู้ ผู้พกิารไม่ กองสวสัดิการ

เบีย้ยังชีพผู้พกิาร ไมเ่ป็นภาระให้ พืน้ท่ีต าบลบ้าน รับเบีย้ เป็นภาระทาง

ต าบลบ้านเหล่า ครอบครัว เหล่า ครอบครัว
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แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนคร ท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เงินส ารองจ่ายในกรณี เพือ่เป็นการช่วย ประชาชนในพืน้ 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   จ านวนผู้ได้ ผู้ได้รับความ ส านักปลัด

ท่ีจ าเป็นฉุกเฉิน เช่น เหลือประชาชน ท่ีต าบลบ้าน รับการช่วย ช่วยเหลือมี

อทุกภัย  วาตภัย ในพืน้ท่ีท่ีได้รับ เหล่า เหลือ ความพงึพอใจ

ภัยแล้ง ภัยหนาว ความเดือดร้อน

ฯลฯ
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แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนคร ท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 เงินสมทบกองทุนบ า เพือ่สวสัดิการของ จ านวนข้าราช 300,000     400,000     500,000     500,000     จ านวนข้า ข้าราชการ ส านักปลัด

เหน็จ/บ านาญข้าราช ข้าราชการส่วน การส่วนท้องถิ่น ราชการส่วน เกษยีณอายุมี

การส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่นท่ี ความพงึพอใจ

(กบท.) เกษยีณอายุ

 ราชการ

6 รายจ่ายตามข้อผูกพนั เพือ่สมทบกอง บุคลากร อปท. 300,000     300,000     300,000     300,000     จ านวนบุคลา บุคลากรมคีวาม ส านักปลัด

ทุนหลักประกนั กร อปท. พงึพอใจในการ

สุขภาพ ให้บริการ
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แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



 

แบบ ผ.01

95

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนคร ท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 เงินสมทบกองทุน เพือ่สวสัดิการ จ านวนพนักงาน 300,000     400,000     400,000     500,000     จ านวนพนัก จ านวนพนัก ส านักปลัด

ประกนัสังคม ของพนักงานจ้าง จ้างและบุคลา งานจ้างและ งานจ้างและ

และบุคลากรถ่าย กรถ่ายโอน บุคลากรถ่าย บุคลากรถ่าย

โอน โอนท่ีได้ โอนมคีวาม

รับการประ พงึพอใจ

กนัสังคม

8 เงินบ าเหน็จลูกจ้าง เพือ่จ่ายเป็นสวสั ลูกจ้างประจ าท่ี 70,000       70,000       70,000       70,000       จ านวนลูก ลูกจ้างประจ า ส านักปลัด

ประจ า ดิการส าหรับลูก เกษยีณอายุ จ้างประจ าท่ี ได้รับสวสัดิ

จ้างประจ าท่ี เกษยีณอายุ การ

เกษยีณอายุ

15,604,000 16,622,000 18,298,000 19,466,000 รวมแผนงานงบกลาง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5 การบริการกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3 การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริการกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและการ เพือ่เพิม่ศักยภาพ คณะผู้บริหาร 500,000     500,000    500,000    500,000    จ านวนผู้ร่วม ผู้เข้าร่วมโครง ส านักปลัด

ศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร  /ส อบต./พนง. โครงการ การมไีด้ความ

 /ส อบต./พนง. ส่วนต าบล/พนง. รู้น ามาพฒันา

ส่วนต าบล/พนง. จ้าง องค์กร

จ้าง
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แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5 การบริการกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3 การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริการกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการส่งเสริมการเลือก เพือ่ส่งเสริมการ ประชาชนใน 900,000     1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ านวนผู้สมคัร ได้ผู้บริหารและ ส านักปลัด

ต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและ เลือกต้ังของท้อง ต าบลบ้านเหล่า รับเลือกต้ังฯ สมาชิกสภา เพือ่

สมาชิกสภาท้องถิ่น ถิ่นเป็นไปอย่างมี ท าหน้าท่ีบริหาร

ประสิทธภิาพ ต าบล

3 โครงการทุนการศึกษาระ เพือ่ส่งเสริมให้บุค บุคลากรท่ีได้ 200,000     200,000    200,000    200,000    จ านวนผู้ได้รับ บุคลากรท่ีได้รับ ส านักปลัด

ดับปริญญาตรีและปริญ ลากรขององค์กร ศึกษาต่อ ทุนการศึกษา การศึกษา

ญาโท ได้รับการศึกษา

ในระดับท่ีสูงขึ้น
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วตัถุประสงค์

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร



 
 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5 การบริการกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 6  เสริมสร้างความรู้รักสามคัคี และเสริมสร้างความมัง่คงของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริการกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการงานรัฐพธิต่ีางๆ เพือ่ให้คณะผู้บริ คณะผู้บริหาร 500,000     500,000    500,000    500,000    จ านวนผู้ร่วม ผู้เข้าร่วมโครง ส านักปลัด

เช่น วนัปิยะ วนัพอ่ วนัแม่ หาร /สอบต. /  /ส อบต./พนง. โครงการ การมคีวามภูมิ

ฯลฯ พนง.ส่วนต าบล ส่วนต าบล/พนง. ใจท่ีได้แสดงออก

 /พนง.จ้าง/ประ จ้าง ถึงความจงรัก

ชาชนต าบล ภักดีต่อสถาบัน

บ้านเหล่าได้ พระมหากษตัริย์

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ต่อสถาบันฯ

2,100,000  2,200,000  2,200,000 2,200,000 
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รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  บริหารงานคลัง

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังระบบบริ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ระบบ 200,000   200,000    200,000    200,000     ผลส าเร็จของการ การปฏิบัติงานมี กองคลัง

การโครงข่ายคอมพิวเตอร์ และภารกิจงานของ ในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน ประสิทธภิาพมากขึ้น

ภายในกองคลัง อบต. อบต.บ้านเหล่า งานรวดเร็ว

บ้านเหล่า ขึ้น

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการ จ านวนผู้อยู่ 20,000     20,000     20,000      20,000      จ านวนผู้เสียภาษี การจดัเก็บราย กองคลัง

ในการจดัเก็บภาษี จดัเก็บรายได้ของ ในที่ต้องช า ได้ของ อบต.บ้าน

อบต.บ้านเหล่า ระภาษีในเขต เหล่าเป็นไปอย่าง

ต าบลบ้าน ทั่วถึง

เหล่า
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รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  บริหารงานคลัง

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน จ านวนผู้อยู่ 500,000   500,000    500,000    500,000     จ านวนผู้เสียภาษี การจดัเก็บราย กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน การเพิ่มประสิทธิภาพใน ในที่ต้องช า ได้ของ อบต.บ้าน

การจดัเก็บรายได้ของ ระภาษีในเขต เหล่าเป็นไปอย่าง

อบต.บ้านเหล่า ต าบลบ้าน ทั่วถึง

เหล่า

720,000 720,000 720,000  720,000  
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รวมแผนงานบริหารงานคลงั

โครงการท่ี วตัถุประสงค์



 
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในต า 200,000      200,000      200,000       200,000      จ านวนประ ประชากรได้ ส านกัปลัด

ทางถนนในช่วงปีใหม/่วนัสงกรานต์ ประชาชนที่ประสบภัย บลบ้านเหล่า ชากรที่ขอรับ รับความช่วย

ทางท้องถนนได้ทัน ความช่วย เหลือทันที

เหตุการณ์ เหลือ และเกิดความ

พึงพอใจ

2 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้อง เพื่อเป็นการทบทวน สมาชิก อปพร. 200,000      200,000      200,000       200,000      จ านวนผู้เข้า อปพร. ส านกัปลัด

กันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ความรู้และการป้องกัน ร่วมโครงการ สามารถปฏิ

ภัยของอาสาสมัคร บัติงานได้

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อย่างมีประ

(อปพร.) สิทธิภาพ 101

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการฝึกอบรมประชาชน เยาวชน เพื่อให้ประชาชน เยาว ประชาชน 200,000      200,000      200,000       200,000      จ านวนผู้เข้า ประชาชน ส านกัปลัด

เกีย่วกบัยาเสพติด ชนมีความรู้และห่างไกล เยาวชน ในพื้น ร่วมโครงการ เยาวชนมี

ยาเสพติด ที่ต าบลบ้าน ความรู้และ

เหล่า ห่างไกลยา

เสพติด

4 โครงการชุมนมุสวนสนามเนือ่งในวัน เพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจ อปพร. ในต าบล 50,000        50,000        50,000         50,000        จ านวนผู้เข้า อปพร.ได้ร่วม ส านกัปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมกับหนว่ยงานอื่น บ้านเหล่า ร่วมกิจกรรม กิจกรรมกับ

(อปพร.) เนือ่งในวันอาสาสมัคร หนว่ยงาน

อื่น
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โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร



 
 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการแผนฝึกอบรมดับเพลิงเบือ้ง เพื่อช่วยเหลือประชา ประชาชนใน 400,000      400,000      400,000       400,000      จ านวนประ ประชาชน ส านกัปลัด

ต้น ชนในพื้นที่ที่ประสบ พื้นที่ต าบล ชาชนที่ได้รับ ได้รับการ

อัคคีภัย  บ้านเหล่า การช่วยเหลือ ช่วยเหลือ

โดยเร็ว

6 โครงการจดัต้ังศูนย์อาสาสมัครป้องกัน เพื่อช่วยเหลือและประ ประชาชนใน 100,000      100,000      100,000       100,000      จ านวนประ ประชาชน ส านกัปลัด

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สานงานด้านการป้อง พื้นที่ต าบล ชาชนที่ได้รับ ได้รับการ

กันภัยในต าบลบ้าน บ้านเหล่า การช่วยเหลือ ช่วยเหลือ

เหล่า โดยเร็ว

103

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ



 
 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 6  เสริมสร้างความรู้รักสามคัคี  และเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการท าตาม ด าเนนิการตาม 100,000      100,000      100,000       100,000      จ านวนผู้เข้า องค์กรได้ด า ส านกัปลัด

นโยบายของรัฐ โครงการของรัฐ ร่วมโครงการ เนนิการตาม

นโยบายของ

รัฐ

8 โครงการฝึกอบรมการให้บริการ เพื่อเป็นการพัฒนาบุค EMS และ 50,000        50,000        50,000         50,000        จ านวนประ ประชาชนได้รับ ส านกัปลัด

EMS และ OTOS ลากรและเพิ่มคุณ OTOS ชาชนที่ใช้ การที่ดีขึ้น

ภาพการให้บริการ อบต.บ้านเหล่า บริการ

104

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 6  เสริมสร้างความรู้รักสามคัคี  และเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการฝึกอบรมฟืน้ฟหูน่วยกูช้ีพ เพื่อให้ประชาชนต าบล ประชาชนต าบล 100,000      100,000      100,000       100,000      พนง.ได้รับการ ประชาชนมี ส านกัปลัด

และ OTOS บ้านเหล่าได้รับความ บ้านเหล่า ฝึกพร้อมให้ ความพึงพอใจ

ช่วยเหลือทันที บริการ ในการให้บริ

การ

1,400,000 1,400,000 1,400,000  1,400,000 
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ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน



 
 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ เพื่อให้เด็กได้เรียน ศูนย์ฯ 5 แห่ง 50,000         50,000         50,000        50,000        จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็กได้รู้จกัวัฒน ส านกัปลัด

อาเซียน รู้วัฒนธรรม ประเพ ที่อยู่ศูนย์ฯ ธรรม ประเพณี ของ

ณีของประเทศที่เข้า กลุ่มอาเซียน

ร่วมกลุ่มอาเซียน

2 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกได้เข้า ศูนย์ฯ 5 แห่ง 30,000         30,000         30,000        30,000        จ านวนเด็กเล็ก ผู้ปกครองมีความ ส านกัปลัด

เกี่ยวกับการเรียน ที่อยู่ศูนย์ฯ พึงพอใจกับครูผู้ดู

การสอนและพบ แลเด็ก

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับครูผู้ดู

แลเด็ก 106

              แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

                  รายละเอยีดโครงการพฒันา

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการทัศนศึกษานอกสถาน เพื่อให้เด็กได้เรียน ศูนย์ฯ 5 แห่ง 100,000       100,000       100,000      100,000      จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็กได้เรียนรู้ประ ส านกัปลัด

ท่ีส าหรับเด็กและผู้ปกครอง รู้ส่ิงใหม่นอกศูนย์ ที่อยู่ศูนย์ฯ สบการณ์ใหม่นอก

ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน และพัฒนาการใน ห้องเรียน

สังกดั อบต.บ้านเหล่า การอยู่ในสังคม

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้นกัเรียนได้ ศูนย์ 5 แห่ง 70,000         70,000         70,000        70,000        จ านวนเด็กที่เข้า เด็กเล้กได้แสดงออก ส านกัปลัด

วันเด็กแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมวัน และรร. 6 แห่ง ร่วมกิจกรรม ถึงพัฒนาการ

เด็กแห่งชาติและ ที่สมวัย

ได้แสดงความสามา

รถของตนเอง 107

                  รายละเอยีดโครงการพฒันา

              แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการฝึกอบรมครู ครูผู้ดูแล เพื่อให้ครู ครูผู้ดูแล ศูนย์ฯ 5 ศูนย์ 70,000         70,000         70,000        70,000        จ านวนผู้เข้ารับ ครูผู้ดูแลเด็ก และ ส านกัปลัด

เด็กและครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เด็กได้มีความรู้และ การฝึกอบรม ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

อนบุาลและปฐมวัย สามารถน าความรู้ ได้เพิ่มศัยกาพในการ

ไปใช้กับเด็กได้ เรียนการสอนเด็กเล็ก

อย่างเหมาะสม

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเด็กๆจะได้มีส่ือ ศูนย์ฯ 5 แห่ง 700,000       700,000       700,000      700,000      จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็กได้มีการพัฒ ส านกัปลัด

การบริหารสถานศึกษาศูนย์ฯ ในการเรียนการสอน ในศูนย์ฯ นาสมกับวัยและมี

ค่าจัดการเรียนการสอน ได้อย่างเหมาะสม พัฒนาการที่เหมาสม

(รายหัว) กับวัย 108

                  รายละเอยีดโครงการพฒันา

              แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้นกัเรียนได้ ศูนย์ฯ 5แห่ง 2,000,000    2,000,000    3,000,000    3,000,000    จ านวนโรงเรียน เด็กนกัเรียนได้รับ ส านกัปลัด

การบริหารสถานศึกษาศูนย์ฯ รับอาหารกลางวัน ที่ได้รับอาหาร อาหารกลางวัน

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อย่างเพียงพอและ กลางวัน อย่างเพียงพอต่อ

กลางวนั พัฒนาการด้านร่าง พัฒนาการของเด็ก

กาย จติใจ สติ 

ปัญญาให้อยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี

109

                  รายละเอยีดโครงการพฒันา

              แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม เพื่อให้นกัเรียนได้ รร.6  แห่ง 3,000,000    3,000,000    4,000,000    4,000,000    จ านวนโรงเรียน เด็กนกัเรียนได้รับ ส านกัปลัด

(นม) ส าหรับ (สพฐ.) จ านวน รับอาหารเสริม(นม) ที่ได้รับอาหาร อาหารกลางวัน

6 แห่ง อย่างเพียงพอและ กลางวัน อย่างเพียงพอต่อ

พัฒนาการด้านร่าง พัฒนาการของเด็ก

กาย จติใจ สติ 

ปัญญาให้อยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี
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                  รายละเอยีดโครงการพฒันา

              แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก จ านวนเด็กเล็ก 60,000         60,000         60,000        60,000        จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กได้ความรู้และ ส านกัปลัด

สู่โลกกวา้ง ได้เรียนรู้ สถานที่ ในศูนย์ฯและ โครงการ การปรับตัวให้เข้ากับ

ต่างๆที่อยู่นอกสถาน ผู้ปกครองเด็ก ส่ิงแวดล้อมนอก

ศึกษา เล็กและรร.6 ศูนย์ฯ

แห่ง

6,080,000  6,080,000  8,080,000 8,080,000 
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                  รายละเอยีดโครงการพฒันา

              แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

รวมแผนงานการศึกษา

 



 
 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ ประชาชน 50,000        50,000        50,000        50,000         จ านวนประชาชกร ประชาชนมีสุขภาพ ส านกัปลัด

To be number one ออกก าลังกายมีสุข ต าบลบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่างกายที่แข็งแรง

ต าบลบ้านเหล่า ภาพร่างกายแข็งแรง เหล่า

2 โครงการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ ประชาชน 50,000        50,000        50,000        50,000         จ านวนประชาชกร ประชาชนมีสุขภาพ ส านกัปลัด

ปั่นจกัรยาน ออกก าลังกายมีสุข ต าบลบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่างกายที่แข็งแรง

ภาพร่างกายแข็งแรง เหล่า
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทัว่ถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการให้บริการหนว่ยเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง ประชาชน 300,000       300,000      300,000       300,000       จ านวนประชากรที่ ผู้ป่วยได้รับการให้ ส านกัปลัด

แพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอย่าง ต าบลบ้าน ได้รับบริการ บริการอย่างรวด

รวดเร็วและปลอดภัย เหล่า เร็วและปลอดภัย

4 โครงการจดัซ้ือวัสดุทาง เพื่อให้ประชาชน ประชาชน 300,000       400,000      500,000       500,000       จ านวนประชากรที่ ประชาชนมีความ ส านกัปลัด

การแพทย์ มีความปลอดภัยจาก ต าบลบ้าน ได้รับบริการ ปลอดภัยจากโรค

โรคต่างๆ เหล่า ต่างๆ
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ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการป้องกันและ เพื่อป้องกันและควบ ประชาชน 200,000       200,000      300,000       300,000       จ านวนประชากรที่ ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

ควบคุมโรคติดต่อ เช่น คุมโรคติดต่อ ต าบลบ้าน ได้รับบริการช ดูแลเร่ืองสุขภาพ

โรคไข้เลือดออก เหล่า ที่ดี

โรคหนอนพยาธิ

โรคไข้มาลาเรีย

โรคพิษสุนขับ้า ฯลฯ
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการป้องกันและ เพื่อป้องกันและควบ ประชาชน 50,000        50,000        50,000        50,000         จ านวนประชาชน ประชานได้รับการ ส านกัปลัด

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ คุมโรคไม่ติดต่อ ต าบลบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ดูแลเร่ืองสุขภาพ

เช่นโรคเบาหวาน เหล่า

โรคซึมเศร้า โรคอ้วน ฯลฯ

7 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้มี ประชาชน 30,000        30,000        30,000        30,000         จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านกัปลัด

ด้านอาหารและยา ความรู้เร่ืองอาหารและ ต าบลบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม เร่ืองยาและสามารถ

ยาอย่างถูกต้องและ เหล่า ใช้ยาอย่างถูกวิธี

ปลอดภัย
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ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการวิ่งทอสอบสมรรถเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 50,000        50,000        50,000        50,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

ภาพ สมาชิกสภา,พนกังาน สมาชิกฯ, โครงการ ดูแลเร่ืองสุขภาพ

ส่วนต าบล,พนกังาน พนกังานส่วน ที่ดี

จา้ง,ประชาชนต าบล ต าบล,พนกั

บ้านเหล่า งานจา้ง,ประ

ชาชนต าบล

บ้านเหล่า
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ
วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01

117

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทัว่ถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการส่งเสริมอาหาร เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัย 50,000        50,000        50,000        50,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

เสริมเกลือไอโอดีน ยุวชน  เยาวชน ประ เรียน ยุวชน โครงการ ดูแลเร่ืองสุขภาพ

ชาชนต าบลบ้านเหล่า เยาวชน ที่ดี

ได้รับสารอาหารที่ดีขึ้น ประชาชนต า

บลบ้านเหล่า

10 โครงการส่งเสริมตรวจสุขเพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์ฯ 5 ศูนย์ 50,000        50,000        50,000        50,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

ภาพฟันดี ยุวชน  เยาวชน รร.6 แห่ง โครงการ ดูแลเร่ืองสุขภาพ

ที่ดี

1,130,000  1,230,000 1,430,000  1,430,000  รวม

ท่ี โครงการ
วตัถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ



 

แบบ ผ.01

118

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังระบบอิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ระบบ 200,000    200,000   200,000    200,000   ผลส าเร็จของการ การปฏิบัติงานมี กองสวัสดิการ

เตอร์เนต็ WiFi ภายใน และภารกิจงานของ ในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองสวัสดิการ อบต.บ้านเหล่า งานรวดเร็ว

ขึ้น

200,000 200,000 200,000 200,000 รวม แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 1 การพฒันาส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ เพื่อให้นกัเรียน เยาวชน นกัเรียน 200,000     300,000     200,000     300,000     จ านวนผู้เข้ารับการนกัเรียน เยาวชน ส านกัปลัด

ดนตรี ยุวชน ได้ความรู้ด้าน ยุวชน ฝึกอบรม ยุวชนมีความรู้

ดนตรีเพิ่มขึ้น เยาวชน ด้านดนตรีมากขึ้น

ในพื้นที่ต าบล

บ้านเหล่า
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

วตัถุประสงค์ท่ี โครงการ

 



 

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพ 800,000     700,000     800,000     800,000     จ านวนกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆ กองสวัสดิการ

 ม.1-17 เช่น กลุ่มกลุ่มจกัรสานต่างๆในต าบลบ้านหล่า ต่างๆ หมู่ที่ ที่ได้ด าเนนิการฝึกในต าบลมีการ

กลุ่มทอผ้าฝ้าย กลุ่มผ้าย้อมครามได้มีรายได้เพิ่มขึ้น  1 - 17 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือและ

 ฯลฯ เช่นโครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์เป็นสิน

ส าหรับคนตาบอด ฯลฯ ค้า OTOP ได้

110

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

วตัถุประสงค์โครงการท่ี

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสืบสานภูมิปัญญาจกัสานเพื่อฝึกอบรมสืบสาน ผู้สูงอายุใน 600,000     700,000     800,000     800,000     ผู้สูงอายุใน ผู้สูงอายุต าบล กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ ต าบลบ้านเหล่า ภูมิปัญญาการจกัสาน ต าบลบ้าน ต าบลบ้าน บ้านเหล่าถ่ายทอด

ผู้สูงอายุ ต าบลบ้าน เหล่า เหล่า งานจกัสานได้

เหล่า

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้พิการทาง 500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวนผู้พิการทีผู้่พิการทางสายตา กองสวัสดิการ

ทางสายตา  นวดแผนไทย แก่ผู้พิการทางสายตา สายตาต าบล ผ่านการฝึกอบรมมีอาชีพและมีราย

ต าบลบ้านเหล่า ต าบลบ้านหล่า บ้านเหล่า และสามารถน าไปได้เพิ่มขึ้น

ประกอบอาชีพได้

111

วตัถุประสงค์โครงการท่ี

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการเล้ียงโคกระบือ เพื่อส่งเสริมอาชีพ ประชาชน 200,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนผู้เข้ารับการประชาชนมีอาชีพ ส านกัปลัด

หมู่ที่ 1-17 ต่างๆในต าบลบ้านหล่า ต าบลบ้าน ฝึกอบรมฯ เสริม

ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เหล่า

6 โครงการขุดบ่อเล้ียงปลา เพื่อส่งเสริมอาชีพ ประชาชน 100,000     150,000     100,000     100,000     จ านวนผู้เข้ารับการประชาชนมีอาชีพ ส านกัปลัด

หมู่ที่ 1-17 ต่างๆในต าบลบ้านหล่า ต าบลบ้าน ฝึกอบรมฯ เสริม

ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เหล่า

112

วตัถุประสงค์ท่ี โครงการ

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการเล้ียงปลาในกระชังเพื่อส่งเสริมอาชีพ ประชาชน 150,000     100,000     150,000     100,000     จ านวนผู้เข้ารับการประชาชนมีอาชีพ ส านกัปลัด

หมู่ที่ 1-17 ต่างๆในต าบลบ้านหล่า ต าบลบ้าน ฝึกอบรมฯ เสริม

ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เหล่า

8 โครงการทอผ้าขาวม้าและผ้าห่มเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ประชาชน 200,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆ ส านกัปลัด

หมู่ที่ 1-17 แก่กลุ่มอาชีพต่างๆใน ต าบลบ้าน ที่ได้ด าเนนิการฝึกในต าบลมีการ

ต าบลบ้านหล่าได้มีราย เหล่า อบรมฯ พัฒนาฝีมือและ

ได้เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์
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โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการฝึกอบรมการเย็บผ้าเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประชาชน 200,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆ กองสวัสดิการ

หมู่ที่ 1-17 ต่างๆในต าบลบ้านหล่า ต าบลบ้าน ที่ได้ด าเนนิการฝึกในต าบลมีการ

ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เหล่า อบรมฯ พัฒนาฝีมือและ

10 โครงการฝึกอบรมดอกไม้จนัหอมเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ประชาชน 100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆ กองสวัสดิการ

หมู่ที่ 1-17 แก่กลุ่มอาชีพต่างๆใน ต าบลบ้าน ที่ได้ด าเนนิการฝึกในต าบลมีการ

ต าบลบ้านหล่าได้มีราย เหล่า อบรมฯ พัฒนาฝีมือและ

ได้เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์

114

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูเพื่อให้ความรู้แกอาสา ประชาชน 30,000       20,000      30,000      20,000      จ านวนผู้เข้ารับการผู้พิการ ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

แลผู้พิการ และผู้สูงอายุ สมัครผู้ดูแลคนพิการ ต าบลบ้าน ฝึกอบรม ได้รับการดูแลอย่าง

ผู้สูงอายุ เหล่า ถูกวิธี

12 โครงการสานสายใย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ ผู้สูงอายุในพื้น 100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนผู้เข้า ผู้สูงอายุได้รับ กองสวัสดิการ

ใส่ใจสุขภาพกาย รับการตรวจสุข ที่ต าบลบ้าน รวมโครงการ การตรวจสุข

สุขภาพใจผู้สูงอายุ ภาพ เหล่า ภาพและมีสุข

ต าบลบ้านเหล่า แข็งแรง

115

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 116

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องเพื่อให้ประชาชนได้แสดง ประชาชน 30,000       30,000      30,000      30,000      จ านวนประชาชนประชาชนมีความ ส านกัปลัด

ถิ่นส่ีปี ความคิดเห็น ความต้อง ต าบลบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจที่ได้มีส่วน

การ เหล่า ร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น

14 โครงการแกไ้ขปัญหาความเพื่อเป็นการลดปัญหาให้ ประชาชน 200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวนประชาชนประชาชนมีความ ส านกัปลัด

ยากจน กับประชาชนต าบลบ้าน ต าบลบ้าน ที่ได้รับการช่วยพึงพอใจที่ได้รับ

เหล่า เหล่า เหลือ การช่วยเหลือ

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 117

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้เกษตรกรต าบล เกษตรกรใน 100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนเกษตรกรเกษตรกรต าบลบ้าน ส านกัปลัด

การผลิตข้าวพันธุ์ดี บ้านเหล่ามีข้าวพันธุ์ดีใช้ ต าบลบ้าน ที่เข้าร่วมโครงการเหล่ามีพันธุ์ข้าวที่ดี

ในการบริโภคและจ าหนา่ยเหล่า

16 โครงการส่งเสริมการผลิตเชื้อราเพื่อให้เกษตรกรต าบลบ้านเกษตรกรใน 100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนเกษตรกรเกษตรกรต าบลบ้าน ส านกัปลัด

ไตรโคเดอร์มา เหล่าได้มีเชื้อราไตรโค ต าบลบ้าน ที่เข้าร่วมโครงการเหล่ามีเชื้อราไตรโค

เดอร์มาไว้ใช้ในการท าการเหล่า เดอร์มาใช้ในการ

เกษตร เกษตร

วตัถุประสงค์ท่ี โครงการ

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 118

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรต าบล เกษตรกรใน 100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนเกษตรกรเกษตรกรได้รับความ ส านกัปลัด

เกษตรกร หมู่ที่ 1-17 เช่น การบ้านเหล่าได้พัฒนาคุณ ต าบลบ้าน ที่เข้าร่วมโครงการรู้ในการท าการ

ปลูกมนั  การปลูกถั่ว ฯลฯภาพทางการเกษตร เหล่า เกษตรมากขึ้น

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 119

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2 การพฒันาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นกัเรียน ยุวชน นกัเรียน 50,000       50,000      50,000      50,000      จ านวนผู้เข้า นกัเรียน เยาวชน ส านกัปลัด

เยาวชน ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆยุวชน เยาวชน ร่วมฝึกอบรม ยุวชนได้มีความรู้

ในพื้นที่ต าบล และมีพัฒนาการ

บ้านเหล่า สมวัย

19 โครงการฝึกอบรมตามหลัก เพื่อใป้ประชาชนได้มี ประชาชน 400,000     300,000     200,000     300,000     จ านวนผู้เข้ารับการประชาชนสามารถ กองสวัสดิการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านความรู้ด้านเศรษฐกิจ ต าบลบ้าน ฝึกอบรม น าความรู้ที่ได้มา

ต้นแบบต าบลบ้านเหล่า หมู2่,3พอเพียง เหล่า ปรับใช้ในชีวิตประ

,13 จ าวัน

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 120

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 4  การพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการเมอืงการปกครอง

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการเสริมสร้างการป้องกันเพื่อให้เจา้หนา้ที่ปฏิบัติ คณะผู้บริหาร 30,000       30,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้ารับการประชาชนสามารถ ส านกัปลัด

และปราบปรามการทุจริตในงานด้วยความซ่ือสัตย์ สมาชิก อบต. ฝึกอบรม น าความรู้ที่ได้มา

การปฏิบัติราชการ เจา้หนา้ที่ ปรับใช้ในชีวิตประ

พนกังานจา้ง จ าวัน

อบต.บ้าน

เหล่า

21 โครงการประชุมเสริมสร้างประชาเพื่อให้ประชาชนมีความ ประชาชน 30,000       30,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้ารับการประชาชนสามารถ ส านกัปลัด

ธิปไตยในชุมชน รู้ความเข้าใจการปกครอง ต าบลบ้าน ฝึกอบรม น าความรู้ที่ได้มา

ในระบอบประชาธิปไตย เหล่า ปรับใช้ในชีวิตประ

จ าวัน

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 4  การพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการเมอืงการปกครอง

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการฝึกอบรมกฎหมายแก่ผู้เพื่อให้ผู้น าและประชา ประชาชน 30,000       30,000      20,000      30,000      จ านวนผู้เข้ารับการผู้น าชุมชนและ ส านกัปลัด

น าชุมชน และประชาชน ชนมีความรู้ความเข้าใจ ต าบลบ้าน ฝึกอบรม ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 1-17 เกี่ยวกับกฎหมายเบื่อง เหล่า รู้เกี่ยวกับกฎหมาย

ต้นและกฎหมายที่บัญ เบื่องต้น

ญติัเพิ่มเติม

121

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.01

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 122

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา คณะผู้บริหาร 30,000       30,000      30,000      30,000      จ านวนผู้เข้ารับ ผู้เข้ารับการฝึกอบ ส านกัปลัด

จริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  /สมาชิก การฝึกอบรม รมได้มีการเสริม

ในองค์กร อบต./พนกั สร้างและพัฒนาคุณ

งานส่วนต า ธรรม จริยธรรมใน

บล/พนกังาน องค์กร

จา้งประชาชน

ในพื้นที่ต าบล

บ้านเหล่า

###### ###### ###### ######รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

 



 

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนคร ท่ี 3 การพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างท่ัวภึง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงาน  การศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันกฬีา เพือ่ให้ยุวชน เยาวชน ยุวชน เยาวชน 200,000   200,000    200,000   200,000   จ านวนผู้เข้า ยุวชน ยาวชน กองสวสัดิการ

ยุวชน เยาวชน ต าบล ได้ออกก าลังกาย ต าบลบ้านเหล่า ร่วมกจิกรรม มสุีขภาพร่าง

บ้านเหล่า ให้ร่างกายแข็งแรง กายแข็งแรง

2 โครงการแข่งขันกฬีา เพือ่ให้ประชาฃน ประชาชนใน 200,000   200,000    200,000   200,000   จ านวนผู้เข้า ประชาชน กองสวสัดิการ

ประชาชน ต าบล ได้ออกก าลังกาย ต าบลบ้านเหล่า ร่วมกจิกรรม มสุีขภาพร่าง

บ้านเหล่า ให้ร่างกายแข็งแรง กายแข็งแรง

3 โครงการแข่งขันกฬีา เพือ่ให้ประชาฃน ประชาชนต าบล 100,000   100,000    100,000   100,000   จ านวนผู้เข้า ประชาชนต าบลบ้าน ส านักปลัด

ได้ออกก าลังกาย บ้านเหล่า ร่วมกจิกรรม เหล่าและบุคลากร กองสวสัดิการ

ให้ร่างกายแข็งแรง อบต.บ้านเหล่า ในองค์กรมร่ีางกาย

แข็งแรง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



 
 

แบบ ผ.01

124

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนคร ท่ี 3 การพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างท่ัวภึง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงาน  การศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการแข่งขันกฬีา เพือ่ให้ยุวชน เยาวชน ยุวชน เยาวชน 200,000   200,000    200,000   200,000   จ านวนผู้เข้า ยุวชน ยาวชน กองสวสัดิการ

ต้านยาเสพติด ต าบล ประชาชน ประชาชน ร่วมกจิกรรม ประชาชน

บ้านเหล่า ได้ออกก าลังกาย ต าบลบ้านเหล่า มสุีขภาพร่าง

ให้ร่างกายแข็งแรง กายแข็งแรง

5 โครงการแข่งขัน เพื่อให้เด็กเล็กได้มี ศูนย์ฯ 5 ศูนย์ 100,000      100,000      100,000      100,000      จ านวนเด็กเล็กที่ เด็กเล็กได้แสดง ส านกัปลัด

กฬีาสีส าหรับ พัฒนาเหมาะสมกับ เข้าร่วมกิจกรรม ออกถึงความสามารถ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก วัยและมีสุขภาพ และภาคภูมิใจที่ได้

ร่างกายแข็งแรง ร่วมกิจกรรม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี วตัถุประสงค์โครงการ

 
 



 

แบบ ผ.01

125

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนคร ท่ี 3 การพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างท่ัวภึง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงาน  การศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดงานประ เพือ่ให้ประชาชนได้ ประชาชนต าบล 100,000   200,000    300,000   300,000   จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนต าบล ส านักปลัด

เพณี งานศาสนา มกีจิกรรมร่วมกนั บ้านเหล่า กจิกรรม บ้านเหล่าได้รักษา

วฒันธรรมท้องถิ่น และได้รักษาขนบ ประเพณี วฒันธรรม

เช่น ประเพณีสงกรานต์ ธรรมเนียม ประเพณี อนัดีสืบไป

ประเพณีลอยกระทง วฒันธรรม อนัดีของ

ประเพณีบุญปัง้ไฟ ชาวพุทธ

วนัส าคัญทางศาสนา

เช่น วนัเข้าพรรษา

วนัออกพรรษา

900,000   1,000,000 1,100,000 1,100,000 รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

วตัถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างรางระ เพื่อให้การระบายน้ าในหมู่ ประชาชน 1,000,000      1,000,000     1,000,000      1,000,000     จ านวนหมู่บ้านที่ ประชาชนมีราง กองช่าง

บายน้ าส าเร็จรูปพร้อม บ้านเป็นไปอย่างสะดวก ต าบลบ้าน ก่อสร้างระบบระบายระบายน้ าและลด

ฝาปิดหมู่ที่ 1-17 และป้องกันน้ าท่วมขังที่ เหล่า น้ าภายในหมู่บ้าน ปัญหาโรคติดต่อ

อยู่อาศัย

2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 800,000        800,000        800,000        800,000       จ านวนหมู่บ้านที่ ประชาชนมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ ใช้ในการสัญจรไปมาได้ ต าบลบ้าน ได้รับการปรับปรุง ถนนที่สามารถ

การเกษตร หมู่ที่ 1-17 สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน สัญจรไป -มา

ภัยในการเดินทาง หมู่บ้าน ความสะดวก

และปลอดภัย

ที่ โครงการ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

วัตถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 1,000,000      1,000,000     1,000,000      1,000,000     จ านวนหมู่บ้านที่ ประชาชนมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กภาย ใช้ในการสัญจรไปมาได้ ต าบลบ้าน ได้รับการปรับปรุง ถนนที่สามารถ

ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน สัญจรไป -มา

ภัยในการเดินทาง หมู่บ้าน ความสะดวก

และปลอดภัย

4 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 800,000        800,000        1,000,000      1,000,000     จ านวนหมู่บ้านที่ ประชาชนมี กองช่าง

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรใช้ในการสัญจรไปมาได้ ต าบลบ้าน ได้รับการปรับปรุง ถนนที่สามารถ

หมู่ที่ 1-17 สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน สัญจรไป -มา

ภัยในการเดินทาง หมู่บ้าน ความสะดวก

และปลอดภัย

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

128

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้มีลาน ประชาชน 1,000,000      1,000,000     1,000,000      1,000,000     จ านวนประชาชน ประชาชนมีสามกีฬา กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ออกก าลัง กีฬาประจ าหมู่บ้านเพื่อ ต าบลบ้าน ที่ใช้ประโยชน์ ในหมู่บ้านเพื่อออก

กายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ออกก าลังกายและท า เหล่า ลานกีฬา ก าลังกายเพื่อ

หมู่ที่ 1-17 กิจกรรมภายในหมู่บ้าน ส่งเสริมสุขภาพ

6 โครงการเสียงตามสาย เพื่อเพิ่มช่องทางในการ ประชาชน 800,000        800,000        800,000        800,000       จ านวนประชากร ประชาชนได้รับข้อ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 1-17รับฟังข่าวสารอีก1ช่อง ต าบลบ้าน ที่ได้รับข้อมูลข่าว มูลข่าวสารที่รวด

ทาง เหล่า เร็วและทันเหตุ

การณ์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

129

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพื่อให้ประชาชนได้มีห้อง ประชาชน 50,000          50,000         50,000          50,000         จ านวนประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง

ประจ าศาลาประชาคม น้ าใช้ในที่สาธารณประ ต าบลบ้าน ที่มาใช้บริการห้อง พึงพอใจในการใช้

หมู่ที่1-17 โยชน์ เหล่า น้ าสาธารณประ บริการ

โยชน์

8 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสนามเพือ่ให้ประได้ออกก าลัง ประชาชน 400,000        400,000        400,000        400,000       จ านวนประชา ประชาชนมีความ กองช่าง

กีฬาชุมชนภายในหมู่บ้าน กายและปลอดภัยแก่ ต าบลบ้าน ชนท่ีมาใช้บริการ พึงพอใจในการใช้

หมู่ที่ 1-17 ทรัพย์สิน เหล่า บริการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้มี ประชาชน 700,000        700,000        700,000        700,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีสามกีฬา กองช่าง

เอนกประสงค์ภายในหมู่ ลานเอนกประสงค์ ต าบลบ้าน ที่ใช้ประโยชน์ ในหมู่บ้านเพื่อออก

บ้าน หมู่ที่ 1-17 ประจ าหมู่บ้าน  เพื่อออก เหล่า ลานกีฬาเอนกประ ก าลังกายเพื่อ

ก าลังกายและท ากิจกรรม สงค์ ส่งเสริมสุขภาพ

ภายในหมู่บ้าน

10 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนได้รับ ประชาชน 800,000        800,000        800,000        800,000       จ านวนประชากร ประชาชนได้รับข้อ กองช่าง

ระบบเสียงตามสายภายในรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ชัด ต าบลบ้าน ที่ได้รับข้อมูลข่าว มูลข่าวสารที่รวด

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 เจน เหล่า สาร เร็วและทันเหตุ

การณ์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างถนนลูก เพื่อให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 1,000,000      1,000,000     1,000,000      1,000,000     จ านวนหมู่บ้านที่ ประชาชนมีถนน กองช่าง

รังเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 1-17ใช้ในการสัญจรไปมาได้ ต าบลบ้าน ได้รับการปรับปรุง ที่สามารถสัญจร

สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน ไป -มาด้วยความ

ภัยในการเดินทาง หมู่บ้าน สะดวกและปลอด

ภัย

12 โครงการก่อสร้างระบบประเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า ประชาชน 800,000        800,000        800,000        800,000       จ านวนหมู่บ้านที่ ประชาชนระบบน้ า กองช่าง

ปาภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านในการอุปโภค-บริโภค ต าบลบ้าน ก่อสร้างและปรับ ประปาใช้ในชีวิต

หมู่ที่ 1-17 อย่างพอเพียงต่อความ เหล่า ปรุง ซ่อมแซมระ ประจ าวัน

ต้องการของประชาชน บบประปาหมู่บ้าน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการขยายเขตระบบ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า ประชาชน 800,000        800,000        800,000        800,000       จ านวนหมู่บ้านที่ ประชาชนระบบน้ า กองช่าง

ประปาภายในหมู่บ้าน ในการอุปโภค-บริโภค ต าบลบ้าน ก่อสร้างและปรับ ประปาใช้ในชีวิต

หมู่ที่ 1-17 อย่างพอเพียงต่อความ เหล่า ปรุง ซ่อมแซมระ ประจ าวัน

ต้องการของประชาชน บบประปาหมู่บ้าน

14 โครงการขยายเขตเสียง เพื่อให้ประชาชนได้รับ ประชาชน 200,000        200,000        200,000        200,000       จ านวนประชากร ประชาชนได้รับข้อ กองช่าง

ตามสายภายในหมู่บ้าน รับฟังข้อมูลข่าวสารที่ชัด ต าบลบ้าน ที่ได้รับข้อมูลข่าว มูลข่าวสารที่รวด

หมู่ที่ 1- 17 เจนและทั่วถึงทุกครัวเรือน เหล่า สาร เร็วและทันเหตุ

การณ์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพื่อให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 800,000        800,000        800,000        800,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีถนนที่ กองช่าง

แซมถนนคสล.ภายในหมู่ ใช้ในการสัญจรไปมาได้ ต าบลบ้าน ที่ใช้ประโยชน์ สามารถสัญจรไปมา

บ้านหมู่ที่ 1- 17 สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ด้วยความสะดวกและ

ภัยในการเดินทาง

16 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพื่อให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 1,000,000      1,000,000     1,000,000      1,000,000     จ านวนหมู่บ้านที่ ประชาชนมีถนน กองช่าง

แซมถนนลูกรังภายใน ใช้ในการสัญจรไปมาได้ ต าบลบ้าน ได้รับการปรับปรุง ที่สามารถสัญจร

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน ไป -มาด้วยความ

ภัยในการเดินทาง หมู่บ้าน สะดวกและปลอด

ภัย

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01

134

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการวางท่อระบาย เพื่อเป็นการระบายทาง ประชาชน 400,000        300,000        200,000        100,000       จ านวนประชาชน บริเวณภายในหมู่บ้าน กองช่าง

น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ เดินน้ าและลดปัญหาน้ า ต าบลบ้าน ที่ใช้ประโยชน์ มีการระบายน้ าได้

 1 -17 ท่วมขังภายในหมู่บ้าน เหล่า อย่างมีประสิทธิภาพ

หมู่ที่ 1 - 17

18 โครงการต่อเติมศาลา เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ส า ประชาชน 400,000        300,000        300,000        300,000       จ านวนประชาชนที่ ประชาชนมีที่ใช้ กองช่าง

ประชาคมภายในหมู่บ้านหรับประชุม พบปะ ต าบลบ้าน ใช้ประโยชนจ์าก ประโยชนใ์นการจดั

หมู่ที่ 1- 17 แลกเปล่ียนความคิดเห็น เหล่า ศาลาประชาคม งานในชุมชนเพิ่มขึ้น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

135

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 800,000        500,000        700,000        600,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่ ใช้ในการสัญจรไปมาได้ ต าบลบ้าน ที่ได้รับการบริการ ที่สามารถสัญจร

บ้านในพื้นที่ต าบลบ้าน สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน ไป -มาด้วยความ

เหล่า หมู่ที่ 1-17 ภัยในการเดินทาง หมู่บ้าน สะดวกและปลอด

ภัย

20 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ส า ประชาชน 400,000        300,000        300,000        300,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีที่ใช้ กองช่าง

แซมศาลาประชาคมประ หรับประชุม พบปะ ต าบลบ้าน ที่ใช้ประโยชนจ์าก ประโยชนใ์นการจดั

จ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 แลกเปล่ียนความคิดเห็น เหล่า ศาลาประชาคม งานในชุมชนเพิ่มขึ้น

และมีท ากิจกรรมร่วมกัน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก่อสร้างหอถัง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า ประชาชน 700,000        500,000        600,000        400,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองช่าง

ประปาภายในหมู่บ้าน ในการ สาธารณูปโภค ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ การสาธารณูปโภค

หมู่ที่ 1-17 อย่างพอเพียง เหล่า อย่างพอเพียง

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเ์พื่อให้ประชาชนได้มีที่สา ประชาชน 400,000        300,000        200,000        300,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีที่ใช้ท ากิจ กองช่าง

สวนสาธารณประโยชน์ ธารณประโยชน์ท่ีพร้อม ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ กรรมภายในหมูบ่้าน

หมูที่ 1-17 ใช้กจิกรรมภายในหมูบ่้าน เหล่า

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01

137

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ประชาชนได้มี ประชาชน 200,000        100,000        100,000        200,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีที่ใช้ท ากิจ กองช่าง

อเนกประสงค์ที่สาธาณ อาคารอเนกประสงค์ใช้ ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ กรรมภายในหมู่บ้าน

ประโยชน ์หมู่ที่ 1- 17 ในกิจกรรมต่างๆภายในหมู่ เหล่า เพิ่มขึ้น

บ้าน

24 โครงการก่อสร้างตลาดสดเพื่อให้เกษตรกรมีที่จ า ประชาชน 600,000        700,000        500,000        400,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีสินค้า กองช่าง

ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 หนา่ยสินค้าและ ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ จ าหนา่ยและผู้บริโภค

เหล่า ได้สินค้าราคาถูก

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการขุดเจาะน้ า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน ประชาชน 600,000        300,000        400,000        400,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองช่าง

บาดาลภายในหมู่บ้าน การอุปโภค บริโคภ และ ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ การสาธารณูปโภค

หมู่ที่ 1-17 สาธารณูปโภค อย่างพอ เหล่า อย่างพอเพียง

เพียง

26 โครงการขุดเจาะน้ าบา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน ประชาชน 300,000        300,000        200,000        400,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองช่าง

ดาลพลังงานแสงอาทิตย์ การอุปโภค บริโคภ และ ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ การสาธารณูปโภค

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1-17สาธารณูปโภค อย่างพอ เหล่า อย่างพอเพียง

เพียง

วัตถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ

 



 

แบบ ผ.01

139

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคาร จ านวน 600,000        500,000        600,000        400,000       จ านวนศูนย์พัฒฯ เด้กเล็กได้มีสถานที่ กองช่าง

แซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียนที่เหมาะสมและ เด็กเล็ก ที่ได้รับการปรับปรุงศึกษาที่เหมาะสม

ที่ อบต.รับผิดชอบ ปลอดภัย ที่เรียน  /ซ่อมแซม

28 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคาร จ านวน 1,000,000      900,000        1,000,000      900,000       จ านวนศูนย์พัฒฯ เด้กเล็กได้มีสถานที่ กองช่าง

พัฒนาเด็กเล็ก เรียนที่เหมาะสมและ เด็กเล็ก ที่ได้รับการปรับปรุงศึกษาที่เหมาะสม

ปลอดภัย ที่เรียน  /ซ่อมแซม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

140

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการก่อสร้างสถานี เพื่อให้ประชาชนได้รับ ประชาชน 150,000        150,000        150,000        จ านวนประชากร ประชาชนมีความพึง กองช่าง

สูบน้ า น้ าส าหรับการสาธารณู ต าบลบ้าน ที่ขอรับบริการ พอใจในการให้บริการ

ปโภค เหล่า

30 โครงการติดต้ังเสาอากาศเพื่อติดต่อประสานงาน อบต.บ้าน 500,000        500,000        500,000        500,000       จ านวนประชากร ประชาชนมีความพึง กองคลัง

รับส่งสัญญาณวิทยุVHF ในงานป้องกันสาธารณ เหล่า ที่ขอรับบริการ พอใจในการให้บริการ

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 50วัตต์ภัยและหนว่ยต่างๆเพื่อ

พร้อมติดต้ังวิทยุโมบายรถการช่วยเหลือประชา

บรรทุกดับเพลิง ชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ

 



 
 

แบบ ผ.01

141

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเ์พื่อให้องค์กรมีการปรับ อบต.บ้าน 500,000        400,000        300,000        400,000       จ านวนผู้มารับบริ ผู้มารับบริการมีความ กองช่าง

บริเวณส านกังานองค์การปรุงให้องค์กรนา่อยู่ เหล่า การเมื่อมีการปรับ พึงพอใจและกลับมาใช้

บริหารส่วนต าบลบ้าน นา่มอง และประชาชน ปรุงองค์กร บริการใหม่

เหล่า เช่น สนามกีฬา อยากเข้ามาติดต่อราชการ

สนามหญา้  ส่วนในบริ

เวณส านกังานองค์การบริ

หารส่วนต าบลบ้านเหล่า

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

 



 

แบบ ผ.01

142

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการต่อเติมอาคาร เพื่อให้องค์กรมีการปรับ อบต.บ้าน 700,000        400,000        700,000        400,000       จ านวนผู้มารับบริ ผู้มารับบริการมีความ กองช่าง

ส านกังาน ปรุงให้องค์กรนา่อยู่ เหล่า การเมื่อมีการต่อ พึงพอใจและกลับมาใช้

นา่มอง และประชาชน เติมองค์กร บริการใหม่

อยากเข้ามาติดต่อราชการ

33 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเพื่อให้องค์กรมีการปรับ อบต.บ้าน 700,000        400,000        700,000        400,000       จ านวนผู้มารับบริ ผู้มารับบริการมีความ กองช่าง

อาคารส านกังาน ปรุงให้องค์กรนา่อยู่ เหล่า การเมื่อมีการปรับ พึงพอใจและกลับมาใช้

นา่มอง และประชาชน ปรุงองค์กร บริการใหม่

อยากเข้ามาติดต่อราชการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ



 
 



 

แบบ ผ.01

143

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพื่ออ านวยความสะดวกให้ ผู้พิการที่มา 150,000        150,000        150,000        150,000       จ านวนผู้มาใช้บริ ผู้มารับบริการมีความ กองช่าง

ส าหรับผู้พิการ กับผู้พิการที่มาติดต่อราช ติดต่อราช การ พึงพอใจและกลับมาใช้

การ การ บริการใหม่

35 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้มีสถานที่ท างาน อบต.บ้าน 800,000        900,000        800,000        900,000       จ านวนประชาชน ส่วนราชการมีสถานที่ กองช่าง

ส านกังาน ให้พร้อมในการบริการ เหล่า ที่มารับบริการ พร้อมให้บริการประ

ประชาชน ชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)



 
 



 

แบบ ผ.01

144

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการก่อสร้างโดม/หอเพื่อให้มีโดม/หอประชุม อบต.บ้าน 1,000,000      900,000        1,000,000      1,000,000     จ านวนประชาชน ส่วนราชการมีสถานที่ กองช่าง

ประชุมเอนกประสงค์ เอนกประสงค์เพื่อบริ เหล่า ทีม่ารับบริการ พร้อมให้บริการประ

การประชาชนอย่างเพียง ชาชน

พอ

37 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเพื่อให้บริการประชา อบต.บ้าน 400,000        300,000        200,000        300,000       จ านวนประชาชน ส่วนราชการมีสถานที่ กองช่าง

ห้องน้ าส านกังาน ชนที่มาติดต่อราชการ เหล่า ที่มารับบริการ พร้อมให้บริการประ

ชาชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.01

145

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการก่อสร้างป้ายส า เพือ่ให้บริการประชา อบต.บ้าน 400,000        300,000        200,000        300,000       จ านวนประชาชน ส่วนราชการมีสถานที่ กองช่าง

นกังานองค์การบริหาร ชนท่ีมาติดต่อราชการ เหล่า ท่ีมารับบริการ พร้อมให้บริการประ

ส่วนต าบลบ้านเหล่า ชาชน

39 โครงการก่อต้ังศูนย์ข้อมูลเพื่อเป็นการให้ข้อมูล ส่วนราชการ 60,000          60,000         60,000          60,000         จ านวนหนว่ยงงาน การปฏิบัติงานเป็นไป ทุกส่วนราชการ

ข่าวสาร ข่าวสารเกี่ยวกับการ อื่น ราชการท่ีเข้าร่วม อย่างมปีระสิทธภิาพ

ปฏิบัติราชการ เพิม่ขึ้น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

146

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 3  การพฒันาองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการให้บริการอินเตอร์เพื่อให้การปฺฎิบัติงาน ส่วนราชการ 400,000        400,000        400,000        400,000       จ านวนส่วนราช การปฏิบัติงานเป็นไป กองการคลัง

เนต็ wifi บริการประชาชนรวดเร็วและมีประสิทธิ ประชาชน การและประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ ที่ใช้บริการ เพิม่ขึ้น

41 โครงการก่อสร้างป้อมยามเพื่อให้มีการรักษาทรัพย์ อบต.บ้าน 500,000        500,000        500,000        500,000       ทรัพย์สินทางราช เจา้หนา้ที่สามารถ ทุกส่วน

ประจ าองค์กร อบต.บ้าน สินของทางราชการ เหล่า การไม่ถูกท าลาย ปฏิบัติงานอย่างมี

เหล่า หรือสูญหาย ประสิทธิภาพ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

147

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 4  การพฒันาจัดหาและพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการขุดลอกล าห้วย เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อการ ประชาชน 3,000,000      2,000,000     3,000,000      3,000,000     จ านวนหมู่บ้านที่ เกษตรกรมีน้ าเพื่อ กองช่าง

เพื่อการเกษตร หมู่ที่1-17เกษตรและการอุปโภค ต าบลบ้าน ด าเนนิการขุดล า การเกษตรที่พอเพียง

เหล่า ห้วย

43 โครงการก่อสร้างฝายน้ า เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อการ ประชาชน 1,000,000      1,000,000     2,000,000      1,000,000     จ านวนหมู่บ้านที่ เกษตรกรมีน้ าเพื่อ กองช่าง

ล้นเพื่อการเกษตร เกษตรและการอุปโภค ต าบลบ้าน ด าเนนิการก่อสร้าง การเกษตรที่พอเพียง

หมู่ที่ 1-17 เหล่า ฝายน้ าล้น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

148

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 4  การพฒันาจัดหาและพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการขุดเจาะน้ าบา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน ประชาชน 900,000        700,000        700,000        600,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองช่าง

ดาลพลังงานแสงอาทิตย์ การเกษตร สาธารณูปโภค ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ การเกษตรและสาธาร

เพื่อการเกษตร หมู่ที่1-17 อย่างพอเพียง เหล่า ณูปโภคอย่างพอเพียง

45 โครงการก่อสร้างบล็อค เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้น ประชาชน 600,000        300,000        400,000        400,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีถนนที่สา กองช่าง

คอนเวิร์สล าห้วยเพื่อการทางคมนาคมขนส่งท่ี ต าบลบ้าน ที่ใช้ประโยชน์ มารถสัญจรไป - มา

เกษตร  หมู่ที่ 1-17 สะดวกรวดเร็ว แข็งแรง เหล่า ด้วยความสะดวกและ

ปลอดภัย ปลอดภัย

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

149

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 4  การพฒันาจัดหาและพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน ประชาชน 1,000,000      900,000        1,000,000      600,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองช่าง

แซมล าห้วยเพื่อการ การเกษตร สาธารณูปโภค ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ การเกษตรและสาธาร

เกษตร หมู่ที่ 1-17  อย่างพอเพียง เหล่า ณูปโภคอย่างพอเพียง

47 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน ประชาชน 500,000        600,000        500,000        600,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองช่าง

แซมฝายน้ าล้นเพื่อการ การเกษตร สาธารณูปโภค ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ การเกษตรและสาธาร

เกษตร หมู่ที่ 1-17  อย่างพอเพียง เหล่า ณูปโภคอย่างพอเพียง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

150

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 4  การพฒันาจัดหาและพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการขุดสระน้ าที่สา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน ประชาชน 3,000,000      2,000,000     3,000,000      3,000,000     จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองช่าง

ธารณประโยชนเ์พื่อการ การเกษตร สาธารณูปโภค ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ การเกษตรและสาธาร

เกษตร หมู่ที่ 1-17  อย่างพอเพียง เหล่า ณูปโภคอย่างพอเพียง

49 โครงการขุดสระน้ า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน ประชาชน 3,000,000      2,000,000     3,000,000      3,000,000     จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองช่าง

เพื่อการเกษตร หมู่ที่1-17การเกษตร สาธารณูปโภค ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ การเกษตรและสาธาร

 อย่างพอเพียง เหล่า ณูปโภคอย่างพอเพียง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

 



 

แบบ ผ.01

151

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 4  การพฒันาจัดหาและพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน ประชาชน 3,000,000      2,000,000     3,000,000      3,000,000     จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองช่าง

น้ าเพื่อการเกษตร การเกษตร สาธารณูปโภค ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ การเกษตรและสาธาร

หมู่ที่ 1-17  อย่างพอเพียง เหล่า ณูปโภคอย่างพอเพียง

51 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน ประชาชน 3,000,000      2,000,000     3,000,000      3,000,000     จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองช่าง

แซมอ่างเก็บน้ าหมู่ที่1-17การเกษตร สาธารณูปโภค ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ การเกษตรและสาธาร

 อย่างพอเพียง เหล่า ณูปโภคอย่างพอเพียง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.01

152

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 4  การพฒันาจัดหาและพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน ประชาชน 3,000,000      2,000,000     3,000,000      3,000,000     จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองช่าง

น้ าเพื่อการเกษตร การเกษตร สาธารณูปโภค ต าบลบ้าน ที่ใช้บริการ การเกษตรและสาธาร

หมู่ที่ 1-17  อย่างพอเพียง เหล่า ณูปโภคอย่างพอเพียง

53 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้น ประชาชน 600,000        300,000        400,000        400,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีถนนที่สา กองช่าง

แซมบล็อคคอนเวิร์ส ทางคมนาคมขนส่งท่ี ต าบลบ้าน ที่ใช้ประโยชน์ มารถสัญจรไป - มา

หมู่ที่ 1-17 สะดวกรวดเร็ว แข็งแรง เหล่า ด้วยความสะดวกและ

ปลอดภัย ปลอดภัย

47,210,000 38,110,000 45,910,000 43,760,000 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 

แบบ ผ.01

153

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาการจัดการ การอนุรักษฟ์ืน้ฟแูหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 

แผนงาน  การเกษตร

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกต้นไม้ เพือ่อนุรักษพ์นัธไ์ม้ ประชาขนใน 20,000   20,000  20,000   20,000    จ านวนต้นไม้ ต าบลบ้านเหล่า ส านักปลัด

เฉลิมพระเกยีรติ และลดภาวะโลกร้อน พืน้ท่ีต าบลบ้าน ท่ีปลูก มพีืน้ท่ีป่าไมเ้พมีขึ้น

รวมพลังพลิกฟืน้ผืนป่า เหล่า

..ป่าไมม้ัน่คงประชาชน

มัง่ค่ังอย่างอย่ังยืน

โครงการโลกสดใสใส่ เพือ่ปลูกจิตส านึกท่ี ประชาขนใน 20,000   20,000  20,000   20,000    จ านวนผู้เข้า ต าบลบ้านเหล่า ส านักปลัด

ใจส่ิงแวดล้อม ดีในการรักษาส่ิง พืน้ท่ีต าบลบ้าน ร่วมโครการ มพีืน้ท่ีป่าไมเ้พมีขึ้น

แวดล้อม เหล่า

40,000   40,000  40,000   40,000   รวม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.02
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      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนคร ท่ี 6 เสริมสร้างความรู้รักสามคัคี และเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อดุหนุน

1 อดุหนุนงานรัฐพธิต่ีางๆ เพือ่สนับสนุน คณะผู้บริหาร 60,000   60,000  60,000   60,000   จ านวนผู้เข้า ผู้เข้าร่วม ส านักปลัด อ าเภอเจริญ

ให้กบัอ าเภอเจริญศิลป์ การจัดงานรัฐ ส.อบต. /พนง. ร่วมกจิกรรม กจิกรรมได้ ศิลป์

เช่น วนัปิยะ วนัแม ่ฯลฯ พธิต่ีางๆ ส่วนต าบล/ แสดงออกถึง

พนง.จ้าง ความจงรัก

ประชาชนต า ภักดีต่อสถา

ต าบลบ้านเหล่า บันพระมหา

กษตัริย์

60,000   60,000  60,000   60,000   

รายละอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

           ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน

รวมเงินอดุหนุนส่วนราชการ

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.02
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      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

1 โครงการอาหารกลาง เพื่อให้นกัเรียนได้ รร. 6 แห่ง 3,000,000  3,000,000  4,000,000   4,000,000   จ านวนโรงเรียน เด็กนกัเรียนได้รับ ส านกัปลัด รร.บ้านค าเม็ก

วันส าหรับเด็ก(สพฐ.) รับอาหารกลางวัน ที่ได้รับอาหาร อาหารกลางวัน รร.บ้านหนองแวง

รร. 6 แห่ง อย่างเพียงพอและ กลางวัน อย่างเพียงพอต่อ รร.บ้านดงบาก

พัฒนาการด้านร่าง พัฒนาการของเด็ก รร.บ้านโพนบก -

กาย จติใจ สติ หนองผือ

ปัญญาให้อยู่ใน รร.บ้านดงบัง(คุรุ

เกณฑ์ที่ดี ราษฎร์อุทิศ)

ที่ โครงการ

รายละอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน

วัตถุประสงค์

 
 



 

แบบ ผ.02
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      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

2 โครงการอาหารกลาง เพื่อให้นกัเรียนได้ ศูนย์ฯ 5แห่ง 700,000    700,000     800,000     800,000      จ านวนโรงเรียน เด็กนกัเรียนได้รับ ส านกัปลัด ศูนย์ฯบ้านดงบัง

วันส าหรับศูนย์ฯ 5 แห่ง รับอาหารกลางวัน ที่ได้รับอาหาร อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ บ้านดงบาก

อย่างเพียงพอและ กลางวัน อย่างเพียงพอต่อ ศูนย์ฯ บ้านเหล่า

พัฒนาการด้านร่าง พัฒนาการของเด็ก ศูนย์ฯ บ้านหนอง

กาย จติใจ สติ  - แวง

ปัญญาให้อยู่ใน ศูนย์ฯ บ้านโพน

เกณฑ์ที่ดี บก  - หนองผือ

รายละอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.02
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      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัท่ี 2  การพฒันาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัยพยากรมนุษย์เพือ่ศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

3 โครงการอุดหนนุโรง เพื่อเป็นการด าเนนิ ประชาชน 60,000      90,000      90,000       90,000       จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านกัปลัด รร.บ้านค าเม็ก

เรียนในเขต อบต.บ้าน งานตามหนงัสือ ต าบลบ้าน โครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้น รร.บ้านหนองแวง

เหล่า (สพฐ.) 6 แห่ง ส่ังการของรัฐฯ เหล่า รร.บ้านดงบาก

ตามนโยบายของรัฐฯ รร.บ้านโพนบก -

(โครงการเพื่อควบคุม หนองผือ

และป้องกันภัยยาเสพ รร.บ้านดงบัง(คุรุ

ติดในสถานศึกษา)  ราษฎร์อุทิศ)

3,760,000  3,790,000  4,890,000   4,890,000   รวมเงินอุดหนนุส่วนราชการ

รายละอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.02

      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนคร ท่ี 3 การพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อดุหนุน

1 อดุหนุนงานบริจาคโลหิต เพือ่สนับสนุน คณะผู้บริหาร 60,000  60,000  60,000  60,000 จ านวนผู้เข้า ผู้เข้าร่วม สวสัดิการ กาชาดจัง

ให้กบัสภากาชาดจังหวดั การจัดงาน ส.อบต. /พนง. ร่วมกจิกรรม กจิกรรมได้ หวดัสกลนคร

สกลนครและท่ีวา่การอ า บริจาคโลหิต ส่วนต าบล/ แสดงออกถึง อ าเภอเจริญ

เภอเจริญศิลป์ พนง.จ้าง ความจงรัก ศิลป์

ประชาชนต า ภักดีต่อสถา

ต าบลบ้านเหล่า บันพระมหา

กษตัริย์

60,000  60,000 60,000  60,000 

158          

รวมเงินอุดหนุนสว่นราชการ

ท่ี โครงการ

รายละอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

           ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน

วตัถุประสงค์



 
 

แบบ ผ.02

159

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี  1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้เกษตรกรได้มี ประชาชน 1,200,000   1,200,000    1,200,000    1,000,000    จ านวนครัว เกษตรกรมีความ กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

เพื่อการเกษตรพร้อมติด ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ต าบลบ้าน เรือนที่ขอติดต้ัง ปลอดภัยใน ภูมิภาคอ าเภอ

ต้ังหม้อแปลง หมู่ที่ 1-17 และมีชีวิตความเป็น เหล่า หม้อแปลงเพื่อ ทรัพย์สินและ สว่างแดนดิน

อยู่ที่ดีขึ้น การเกษตร ชีวิต

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้ ประชาชน 1,000,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีความ กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน รับความสะดวกใน ต าบลบ้าน ที่มีไฟฟ้าใช้ได้ ปลอดภัยในการ ภูมิภาคอ าเภอ

หมู่ที่ 1-17 สัญจรไป-มาช่วง เหล่า ประโยชนจ์าก สัญจรไป - มา สว่างแดนดิน

กลางคืนและปลอด การขยายเขต

ภัยในทรัพย์สิน ไฟฟ้า

รายละอยีดโครงการพฒันา

ที่ โครงการ

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

วัตถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.02

160

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี  1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้ ประชาชน 1,200,000   1,200,000    1,200,000    1,000,000    จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีความ กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

แรงต่ าภายในหมู่บ้าน รับความสะดวกใน ต าบลบ้าน ที่มีไฟฟ้าที่ขอติด ปลอดภัยในการ ภูมิภาคอ าเภอ

พร้อมติดต้ังหม้อแปลง สัญจรไป-มาช่วง เหล่า ต้ังหมอแปลง สัญจรไป - มา สว่างแดนดิน

หมู่ที่ 1-17 กลางคืนและปลอด

ภัยในทรัพย์สิน

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้เกษตรกรมี ประชาชน 1,000,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนครัว เกษตรกรมีความ กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

แรงต่ าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ต าบลบ้าน เรือนที่ขอติดต้ัง ปลอดภัยใน ภูมิภาคอ าเภอ

พร้อมติดต้ังหม้อแปลง และมีชีวิตความเป็น เหล่า หม้อแปลงเพื่อ ทรัพย์สินและ สว่างแดนดิน

หมู่ที่ 1-17 อยู่ที่ดีขึ้น การเกษตร ชีวิต

รายละอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 
 



 

แบบ ผ.02

161

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี  1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้ ประชาชน 1,000,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีความ กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน รับความสะดวกใน ต าบลบ้าน ที่ขอติดต้ังหม้อ ปลอดภัยในการ ภูมิภาคอ าเภอ

พร้อมติดต้ังหม้อแปลง สัญจรไป-มาช่วง เหล่า แปลง สัญจรไป - มา สว่างแดนดิน

หมู่ที่ 1-17 กลางคืนและปลอด

ภัยในทรัพย์สิน

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมี ประชาชน 1,000,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนครัว จ านวนประทีมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

เพื่อการเกษตร หมู่ที่1-17 ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ต าบลบ้าน ประชากรที่ขอ ไฟฟ้าใช้และ ภูมิภาคอ าเภอ

และมีชีวิตความเป็น เหล่า ขยายเขตไฟฟ้า ปลอดภัยแก่ชีวิต สว่างแดนดิน

อยู่ที่ดีขึ้น และทรัพย์สิน

รายละอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ.02

162

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี  1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้ ประชาชน 1,200,000   1,200,000    1,200,000    1,000,000    จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีความ กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

แรงต่ าภายในหมู่บ้าน รับความสะดวกใน ต าบลบ้าน ที่มีไฟฟ้าใช้ ปลอดภัยในการ ภูมิภาคอ าเภอ

หมู่ที่ 1-17 สัญจรไป-มาช่วง เหล่า สัญจรไป - มา สว่างแดนดิน

กลางคืนและปลอด

ภัยในทรัพย์สิน

7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,000,000 

รายละอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ

รวมเงนิอุดหนุนส่วนราชการ

วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ.03

163

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ประชาชนต าบล 8,323,000   8,323,000   8,323,000   8,323,000   จ านวนประชา ประชาชนได้รับ อบจ. สกลนคร /

ลาดยางสายบ้านโพน มถีนนใช้ในการ บ้านเหล่าและ ชนท่ีใช้ถนนใน ความสะดวก อบต.บ้านเหล่า

บก ม.7 ต าบลบ้านเหล่า สัญจรไป - มา ประชาชนต าบล การสัญจรไป - และปลอดภัย

 - สามแยกกดุนาขาม ได้สะดวก รวด ทุ่งแก มา ในการใช้ถนน

ต าบลทุ่งแก กวา้ง6.00 เร็ว และปลอดภัย ท้ัง 2 ต าบล

เมตร ยาว 8,323 เมตร

(ตามแบบมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.03

164

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ประชาชนต าบล 6,530,000   6,530,000   6,530,000   6,530,000   จ านวนประชา ประชาชนได้รับ อบจ. สกลนคร /

ลาดยางสายบ้านดงบัง มถีนนใช้ในการ บ้านเหล่าและ ชนท่ีใช้ถนนใน ความสะดวก อบต.บ้านเหล่า

ต าบลบ้านเหล่า - บ้าน สัญจรไป - มา ประชาชนต าบล การสัญจรไป - และปลอดภัย

ดงสง่า ต าบลหนองแปน ได้สะดวก รวด หนองแปน มา ในการใช้ถนน

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว เร็ว และปลอดภัย ท้ัง 2 ต าบล

3,950 เมตร(ตามแบบ

มาตรฐานกรมทางหลวง

ชนบท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.03

165

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ประชาชนต าบล 6,530,000   6,530,000   6,530,000   6,530,000   จ านวนประชา ประชาชนได้รับ อบจ. สกลนคร /

ลาดยางสายบ้านโพนบก มถีนนใช้ในการ บ้านเหล่าและ ชนท่ีใช้ถนนใน ความสะดวก อบต.บ้านเหล่า

ม.7 ต าบลบ้านเหล่า สัญจรไป - มา ประชาชนต าบล การสัญจรไป - และปลอดภัย

 - บ้านโสกวงัออ้ยหนู ได้สะดวก รวด ทุ่งแก มา ในการใช้ถนน

ต าบลทุ่งแก กวา้ง 6.00 เร็ว และปลอดภัย ท้ัง 2 ต าบล

เมตร ยาว 6,530 เมตร

(ตามแบบมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



 

แบบ ผ.03

166

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ประชาชนต าบล 5,912,500   5,912,500   5,912,500   5,912,500   จ านวนประชา ประชาชนได้รับ อบจ. สกลนคร /

กอนกรีตเสริมเหล็ก มถีนนใช้ในการ บ้านเหล่าและ ชนท่ีใช้ถนนใน ความสะดวก อบต.บ้านเหล่า

บ้านค าเมก็ ม.9 ต าบล สัญจรไป - มา ประชาชนต าบล การสัญจรไป - และปลอดภัย

บ้านเหล่า - บ้านป่ารัก ได้สะดวก รวด โครกสี มา ในการใช้ถนน

น้ า ต าบลโคกสี กวา้ง เร็ว และปลอดภัย ท้ัง 2 ต าบล

5 เมตร ยาว2,150 

เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง

ละ 0.50 เมตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.03

167

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ประชาชนต าบล 6,000,000   6,000,000   6,000,000   6,000,000   จ านวนประชา ประชาชนได้รับ อบจ. สกลนคร /

กอนกรีตเสริมเหล็ก มถีนนใช้ในการ บ้านเหล่าและ ชนท่ีใช้ถนนใน ความสะดวก อบต.บ้านเหล่า

บ้านหนองผือ ม.8 ต าบล สัญจรไป - มา ประชาชนต าบล การสัญจรไป - และปลอดภัย

บ้านเหล่า-บ้านท่าศรีไคร ได้สะดวก รวด ธาตุ มา ในการใช้ถนน

 ต าบลธาตุ กวา้ง เร็ว และปลอดภัย ท้ัง 2 ต าบล

5 เมตร ยาว2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง

ละ 0.50 เมตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.03

168

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ประชาชนต าบล 20,232,000 20,232,000 20,232,000 20,232,000 จ านวนประชา ประชาชนได้รับ อบจ. สกลนคร /

กอนกรีตเสริมเหล็ก มถีนนใช้ในการ บ้านเหล่าและ ชนท่ีใช้ถนนใน ความสะดวก อบต.บ้านเหล่า

บ้านโพนบก ม.11 ต าบล สัญจรไป - มา ประชาชนต าบล การสัญจรไป - และปลอดภัย

บ้านเหล่า-บ้านโคกแสง ได้สะดวก รวด คูสะคาม มา ในการใช้ถนน

 ต าบลคูสะคาม กวา้ง เร็ว และปลอดภัย ท้ัง 2 ต าบล

5 เมตร ยาว 6,744

เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง

ละ 0.50 เมตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



 
 

แบบ ผ.05

169

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ประชาชนต าบล 7,468,000   7,468,000  7,468,000   7,468,000   จ านวนประชา ประชาชนได้รับ อบจ. สกลนคร /

ลาดยางสายหนองแวง มถีนนใช้ในการ บ้านเหล่า ชนท่ีใช้ถนนใน ความสะดวก อบต.บ้านเหล่า

ม.10 - บ้านดงบัง ม.2 สัญจรไป - มา การสัญจรไป - และปลอดภัย

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว ได้สะดวก รวด มา ในการใช้ถนน

7,468 เมตร (ตามแบบ เร็ว และปลอดภัย

มาตรฐานกรมทางหลวง

ชนบท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาจังหวดั

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 
 



 

แบบ ผ.05

170

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ประชาชนต าบล 10,439,000 10,439,000 10,439,000  10,439,000  จ านวนประชา ประชาชนได้รับ อบจ. สกลนคร /

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย มถีนนใช้ในการ บ้านเหล่า ชนท่ีใช้ถนนใน ความสะดวก อบต.บ้านเหล่า

บ้านหนองแวงหมูท่ี่ 10 สัญจรไป - มา การสัญจรไป - และปลอดภัย

 - บ้านดงบากหมูท่ี่ 6 ได้สะดวก รวด มา ในการใช้ถนน

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว เร็ว และปลอดภัย

3,796 เมตร หนา 0.15

เมตร พร้อมไหล่ทางลูก

รังข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาจังหวดั

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



 
 

แบบ ผ.05

171

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ประชาชนต าบล 1,500,000   1,500,000  1,500,000   1,500,000   จ านวนประชา ประชาชนได้รับ อบจ. สกลนคร /

ลาดยางสายบ้านดงบัง - มถีนนใช้ในการ บ้านเหล่า ชนท่ีใช้ถนนใน ความสะดวก อบต.บ้านเหล่า

บ้านโพธิ์ทอง ช่วงท่ี 1 สัญจรไป - มา การสัญจรไป - และปลอดภัย

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว ได้สะดวก รวด มา ในการใช้ถนน

1,500 เมตร (ตามแบบ เร็ว และปลอดภัย

มาตรฐานกรมทางหลวง

ชนบท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาจังหวดั

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.05

172

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 5  การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ประชาชนต าบล 3,000,000   3,000,000  3,000,000   3,000,000   จ านวนประชา ประชาชนได้รับ อบจ. สกลนคร /

ลาดยางสายบ้านดงบัง มถีนนใช้ในการ บ้านเหล่า ชนท่ีใช้ถนนใน ความสะดวก อบต.บ้านเหล่า

 - บ้านโพธิ์ทองช่วงท่ี2 สัญจรไป - มา การสัญจรไป - และปลอดภัย

กวา้ง6.00 เมตร ยาว ได้สะดวก รวด มา ในการใช้ถนน

3,000 เมตร (ตามแบบ เร็ว และปลอดภัย

มาตรฐกรมทางหลวง

ชนบท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาจังหวดั

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

 



 

แบบ ผ.07

173

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.การพฒันาการเกษตรและ

อตุสาหกรรมการเกษตรหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

 - แผนงานอตุสหกรรมและ 12 22,600,000   12                15,800,000    12               23,000,000    12               17,600,000   48                79,000,000    

การโยธา

รวม 12 22,600,000   12 15,800,000    12 23,000,000    12 17,600,000   48 79,000,000    

2.การพฒันาการค้า การลง

ทุนและการท่องเท่ียว

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 19 4,160,000     19                3,800,000      19               3,860,000      19               4,000,000    76                15,820,000    

ของชมุชน

 -แผนงานเคหะและชมุชน 7 7,600,000     7                  7,600,000      7                 7,600,000      7                 7,600,000    28                30,400,000    

รวม 26 11,760,000   26 11,400,000    26 11,460,000    26 11,600,000   104 46,220,000    

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ

 



 

แบบ ผ.07

174

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.การพฒันาทรัพยากรมนุษย์

เพิอ่สร้างศักยภาพในการ

แขง่ขนั

 - แผนงานงบกลาง 3 13,634,000   3                  14,452,000    3                 16,028,000    3                 17,096,000   12                61,210,000    

 -แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 60,000         3                  60,000          3                 60,000          3                 60,000         12                240,000         

 -แผนงานการศึกษา 12 9,840,000     12                9,840,000      12               12,970,000    12               12,970,000   48                45,620,000    

 -แผนงานสาธารณสุข 7 1,180,000     7                  1,280,000      7                 1,480,000      7                 1,480,000    28                5,420,000      

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 60,000         1                  60,000          1                 60,000          1                 60,000         4                  240,000         

 -แผนงานการศาสนา 7 900,000       7                  900,000         7                 1,000,000      7                 1,000,000    28                3,800,000      

วฒันธรรมและนันทนาการ

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ



 

แบบ ผ.07

175

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 2 450,000       2                  350,000         2                 250,000        2                 350,000       8                  1,400,000      

ของชมุชน

รวม 35 26,124,000   35                26,942,000    35               31,848,000    35               33,016,000   140              117,930,000   

4.การพฒันาทรัพยากรธรรม

ชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณา

การอย่างสมดุลและย่ังยืน

 - แผนนการเกษตร 2 40,000         2                  40,000          2                 40,000          2                 40,000         8                  160,000         

รวม 2 40,000         2 40,000          2 40,000          2 40,000         8 160,000         

5.การบริหารกจิการบา้นเมือง

ท่ีดีตามหลักธรรมาภบิาลและ

ความมั่นคง

 -แผนงานงบกลาง 5 2,600,000     5                  2,800,000      5                 2,900,000      5                 3,000,000    20                11,300,000    

 -แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 2,100,000     4                  2,200,000      4                 2,200,000      4                 2,200,000    16                8,700,000      

 -แผนงานบริหารงานคลัง 3 720,000       3                  720,000         3                 720,000        3                 720,000       12                2,880,000      

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ



 

แบบ ผ.07

176

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -แผนงานรักษาความสงบ 9 1,400,000     9                  1,400,000      9                 1,400,000      9                 1,400,000    36                5,600,000      

ภายใน

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 200,000       1                  200,000         1                 200,000        1                 200,000       4                  800,000         

 -แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 4 120,000       4                  120,000         4                 120,000        4                 120,000       16                480,000         

ของชมุชน

 -แผนงานอตุสาหกรรมและ 42 28,160,000   42                25,310,000    42               27,910,000    42               26,160,000   168              107,540,000   

การโยธา

 - แผนงานเคหะและชมุชน 7 7,600,000     7                  7,600,000      7                 7,600,000      7                 7,000,000    28                29,800,000    

รวม 75                42,900,000   65                32,030,000    65               34,730,000    65               33,080,000  260              134,420,000   

รวมทัง่สิ้น 150              103,424,000 140              86,212,000    140             101,078,000  140              95,336,000   560              377,730,000   

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ

 



 

แบบ ผ 08

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 198

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านัก เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เกา้อที างาน 10,000      10,000      10,000     10,000      กองช่าง

งาน งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ โต๊ะท างาน 20,000      20,000      20,000     20,000      กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

เพือ่ใช้เกบ็เอกสาร ตู้เกบ็เอกสารชนิด 2 25,000      25,000      25,000     25,000      กองช่าง

ทางราชการและ บาน  

สดวกในการให้บริ

การประชาชน

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา

 



 

แบบ ผ 08

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 199

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพือ่ใช้ติดต้ังตัวอาคาร เคร่ืองปรับอากาศ 40,000      40,000      40,000     40,000      กองช่าง

ส านักงาน

เพือ่ให้ใช้ในการเกบ็ ถังน้ าแบบไฟเบอร์ 80,000      80,000      80,000     80,000      กองช่าง

น้ าในอาคารส านัก กลาส ขนาดความจุ

งาน 2,500 ลิตร 

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ บันไดอลูมเินียม 5,000        5,000       5,000       5,000        กองช่าง

งานในองค์กรและการ

ให้บริการประชาชน

ท่ีมาใช้บริการ

180,000     180,000    180,000    180,000     รวม ครุภัณฑ์ส านักงาน

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา

 
 



 

แบบ ผ 08

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 200

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ์คอมพวิ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 45,000      45,000      45,000     45,000      กองช่าง

เตอร์ งานในองค์กรและการ

ให้บริการประชาชน

ท่ีมาใช้บริการ

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เคร่ืองพมิพ์ 30,000      30,000      30,000     30,000      กองช่าง

งานในองค์กรและการ

ให้บริการประชาชน

ท่ีมาใช้บริการ

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ โปรแกรมคอมพวิ 30,000      30,000      30,000     30,000      กองช่าง

งานในองค์กรและการ เตอร์หรือซอฟต์แวร์

ให้บริการประชาชน ท่ีมรีาคาหน่วยหนึ่ง

ท่ีมาใช้บริการ เกนิ20,000บาท

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา

 
 



 

แบบ ผ 08

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 201

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 10,000      10,000      10,000     10,000      กองช่าง

งานในองค์กรและการ

ให้บริการประชาชน

ท่ีมาใช้บริการ

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ คอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 25,000      25,000      25,000     25,000      กองช่าง

งานในองค์กรและการ

ให้บริการประชาชน

ท่ีมาใช้บริการ

140,000     140,000    140,000    140,000     รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

 
 



 

แบบ ผ 08

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 202

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ์โฆษณา เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ กล้องถ่ายภาพนิ่ง 9,000        9,000       9,000       9,000        กองช่าง

และเผยแพร่ งานและภารกจิงาน ระบบดิจิตอล ความละ

ของอบต.บ้านเหล่า เอยีด 16 ล้านพกิเซล

9,000        9,000       9,000       9,000        รวม  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ์ไฟฟา้ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เคร่ืองบรรจุไฟแบบ 10,000      10,000      10,000     10,000      กองช่าง

และวทิยุ งานและภารกจิงาน ชาร์ทแบต

ของอบต.บ้านเหล่า

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เข็มขัดนิรภัย 20,000      20,000      20,000     20,000      กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

30,000      30,000     30,000     30,000      รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้และวิทยุ

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ์กอ่สร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ แมแ่รงตะเข้ 10,000      10,000      10,000     10,000      กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เคร่ืองผสมคอนกรีต 55,000      55,000      55,000     55,000      กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เคร่ืองตบดิน 25,000      25,000      25,000     25,000      กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ แมแ่รงตะเข้ 10,000      10,000      10,000     10,000      กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เคร่ืองผสมคอนกรีต 55,000      55,000      55,000     55,000      กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เคร่ืองตบดิน 25,000      25,000      25,000     25,000      กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ รถขุดตีนตะขาบ 450,000     450,000    450,000    450,000     กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ รถตักหน้าขุดหลัง 2,800,000   2,800,000  2,800,000  2,800,000   กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ รถบดล้อเหล็ก 3,000,000   3,000,000  3,000,000  3,000,000   กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เคร่ืองเจาะสกดั 55,000      55,000      55,000     55,000      กองช่าง

งานและภารกจิงาน คอนกรีต

ของอบต.บ้านเหล่า

6,485,000  6,485,000 6,485,000 6,485,000  รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ์ส ารวจ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ กล่องส่องทางไกล 2,000        2,000       2,000       2,000        กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ กล้องระดับ 34,000      34,000      34,000     34,000      กองช่าง

งานและภารกจิงาน ขนาดก าลังขยาย

ของอบต.บ้านเหล่า 30 เท่า

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ กล้องวดัมมุ 85,000      85,000      85,000     85,000      กองช่าง

งานและภารกจิงาน ชนิดอา่นค่ามมุได้

ของอบต.บ้านเหล่า ละเอยีด 10 พลิิปดา

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ ไมส้ตาฟฟ์ 3,500        3,500       3,500       3,500        กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ เทปวดัระยะ 4,000        4,000       4,000       4,000        กองช่าง

งานและภารกจิงาน

ของอบต.บ้านเหล่า

128,500     128,500    128,500    128,500     

6,972,500  6,972,500 6,972,500 6,972,500  รวมครุภัณฑ์แผนงานเคหะและชุมชน

รวมครุภัณฑ์ส ารวจ

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา
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ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
- การติดตามและประเมินผลโครงการ  

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
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(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ   

  พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผล
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
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(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving    
Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น   
แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป    
ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา 
เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
 
 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา 
เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมือง

ระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ 
อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง มีอิทธิพลต่อ
การเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติ
เพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่
เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วน
หนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐ
ที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจาย
อ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของ
นโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความ
เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะ
การเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควร
พยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริง
ตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆที่

กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. 
เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขต
การตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  
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อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพ่ือ

ปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความ
ยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็น
นี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้อง

เผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคน
คริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชน
เผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไป
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่
รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความ
ขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไข
ความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็น

ประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรม
ส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุก
วัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญ
ในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่
ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็น
ต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ
อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
            215 
      
 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว 

เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบ
คล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติ
ในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท า
ให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

 


