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ส่วนที่ 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 
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 าบลบ้านเหล่า 
ซึ่งเป็นอาคารที่ท าการชั่วคราวบนที่ราชพัสดุ  และเม่ือวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๘  เป็นต้นมา  ได้เปิดใช้
อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หลังใหม่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๓ บ้านเหล่า
อุดม  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 
   ทิศตะวันตก  จรด ต าบลหนองแปน 
 
 ๑.2ลักษณะภูมิประเทศ 
  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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 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

อบต.ขนาดกลาง 
 

  
  
 
 
 
 

- ประธาน      - นายก อบต. 1  คน 
 - รองประธาน      - รองนายก2  คน 
 - เลขานุการ      - เลขานุการฯ1  คน 
 - สมาชิก  
 - มีวาระ  4  ป ี
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  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
  1.นายเรืองศิลป์  คะโยธา      ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  2.นายอ านวย    ผ่องแผ้ว ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  3.นายสมอน     พระลาโหน   ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 4.นายไสว        พิมจันนา      ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

อบต.บ้านเหล่า 

สภา  อบต. คณะผู้บริหาร 

ปลัด  อบต. 
 

  กองสวัสดิการสังคม กองช่าง 
 

       กองคลัง 
 

ส านักปลัด 
 -ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์

-ฝ่ายสวสัดิการภาพเด็ก
และเยาวชน 
-ฝ่ายสวสัดิการและ
พัฒนาชุมชน 

- ฝ่ายก่อสร้าง 
- ฝ่ายออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
- ฝ่ายประสานงาน 
- ฝ่ายผังเมือง 

- ฝ่ายบัญชี 
- ฝ่ายการเงิน 
- ฝ่ายทะเบียน 
ทรัพย์สินและพัสด ุ
- ฝ่ายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายกฎหมายและคด ี
- ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
- ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม 
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    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าเหล่า 
 
  1.นายสุวรรณ  นนทะคุณต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ 10 
  2. นายบุญห่วง  สินไชย ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2 
  3.นายโกวิทย์ทรานุกร ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   หมู่ 16 
  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. นายสุรพลพิมจันนา   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
  27.นายสุบิน  เมืองศรีมาตร ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 14 
  28.นายมานิตย์  พรมจารีย์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 15                                                                  
  29.นางนงคราญ  บุตะละ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 17 
  30.นายแดง  ชาประดิษฐ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ 17 
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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 
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3.ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  12,446 คน แยกเป็นชาย 6,315 คน หญิง  6,131 คน  
(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน2561) 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

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

1 บ้านเหล่า 208 211 419 135 
2 บ้านดงบัง 362 346 708 196 
3 บ้านถ่อน 543 501 1,044 283 
4 บ้านค าเม็ก 431 460 891 254 
5 บ้านหนองแวง 247 252 499 163 
6 บ้านดงบาก 483 495 978 242 
7 บ้านโพนบก 477 468 945 254 
8 บ้านหนองผือ 257 227 484 124 
9 บ้านค าเม็ก 274 239 513 142 

10 บ้านหนองแวง 599 594 1,193 321 
11 บ้านโพนใหม่ 411 401 812 213 
12 บ้านดงบากน้อย 345 361 706 182 
13 บ้านเหล่าอุดม 316 282 598 175 
14 บ้านดงบาก 405 345 750 170 
15 บ้านดงบัง 314 287 601 167 
16 บ้านหนองแวง 329 338 667 148 
17 บ้านเหล่าพัฒนา 314 324 638 170 

รวม 6,315 6,131 12,446 3,339 
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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 59 42 138 136 18 34 419 
2 99 68 231 250 32 28 708 
3 130 132 374 315 39 54 1,044 
4 104 97 297 309 30 54 891 
5 66 64 166 167 15 21 499 
6 135 138 304 313 44 44 978 
7 126 122 305 305 46 41 945 
8 61 59 181 150 15 18 484 
9 76 62 175 157 23 20 513 

10 153 141 401 389 45 64 1,193 
11 103 98 266 263 42 40 812 
12 79 104 234 223 32 34 706 
13 74 70 220 187 22 25 598 
14 89 88 275 227 41 30 750 
15 74 59 209 193 31 35 601 
16 80 68 213 233 36 37 667 
17 89 77 204 209 31 28 638 
รวม 1,589 1,489 4,193 4,026 542 607 12,446 

 
 
 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  1,247  ราย  จ านวน 17 หมู่บ้าน 
  2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน     437  ราย  จ านวน 17หมู่บ้าน 
  3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน       21ราย  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  3,339   ครัวเรือน 
 
 5.3 การประปา 
  จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้   จ านวน  ๑๗  หมู่บ้าน   3,000  ครัวเรือน 
 
 5.4 โทรศัพท์ 
  จ านวนครัวเรือนที่มโีทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้    จ านวน  ๑๗  หมู่บ้าน   3,339  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 
  มีการบริการwifi 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) 
 

6.6อุตสาหกรรม 
 มีลานรับซื้อยางพารา 2 แห่ง 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 1.กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายทอมือ 
 2.กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ 
 3.กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์และกลามะพร้าว 
 4.กลุ่มอาชีพจักรสานผู้สูงอายุ 
 
6.8 แรงงาน 
 ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรในการท าการเกษตร 

 
 7.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1การนับถือศาสนา 
  นับถือศาสนาพุทธ       99.88 % 
  นับถือศาสนาคริสต์        0.12 % 
 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

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

 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   มีผ้าย้อมครามธรรมชาติ 
  
 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   1.ผ้าฝ้ายทอมือ 
   2.ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ 
   3.กะลามะพร้าวแปรรูป 
           
 8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  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 
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8.2ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 

  มีระบบประปาผิวดินและระบบประปาบาดาล 
 
 8.3 ป่าไม้ 
  เป็นป่าเบญจพรรณ 
 
 8.4 ภูเขา 
  ไม่มี 
 
 8.5  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  

 

  

 

 

 

 

 

 



            11 
 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๘๐)     

ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย  คือ  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือ
เป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

 
ความม่ันคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปัจเจก
บุคคล  และมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และการเมือง  เช่น  
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  สถาบันชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต  มีการออมส าหรับวัยเกษียณ  ความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน  และน้ า  มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 
ความม่ังคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ

ยั่งยืน  จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ  เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  ทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต  การค้า  การลงทุนและ
การท าธุรกิจ  เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้  ได้แก่  ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอื้ออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม  รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 

เปูาหมายการพัฒนาประเทศ  คือ  “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ  สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
๑. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
 

คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐–๒๕๖๔)  ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  มีความครบถ้วนสมบูรณ์  สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และ
แนวทางการปฏิรูปประเทศ   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมา 
เป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๖  
ด้าน ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติใน
ช่วงเวลา  ๕  ปี  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง  ๕  ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เป็นส าคัญ 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
(พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๑)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คน
ไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย  ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม  การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

๒)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติ  เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม  การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร  แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ  เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร  
อุตสาหกรรม  บริการ  การลงทุน  การพัฒนา  SMEs  และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

๔)  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

๕)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

๖)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วม  
ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มีการกระจายอ านาจ  และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  
ภูมิภาค และท้องถิ่น  
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๗)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  พ้ืนที่เมือง  การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ 

๘)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ให้ความส าคัญกับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม   

๙)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ  ศักยภาพ  โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่  รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

๑๐)  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  ประสานและพัฒนาความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อ
ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก  ทั้งในเวทีระดับ
โลก  ระดับภูมิภาค  และระดับอนุภูมิภาค 
 

๑.๓  ไทยแลนด์  ๔.๐ 
รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  มุ่งม่ันในการน า  “โมเดลประเทศไทย  ๔.๐”  หรือ   

“ไทยแลนด์  ๔.๐”  มาใช้เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก  ๓  ประการ  ได้แก่  ๑)  กับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง  (Middle  Income  Trap)  ๒)  กับดักความเหลื่อมล้ า  (Inequality  Trap)  ๓)  กับดัก
ความไม่สมดุลของการพัฒนา  (Imbalance  Trap)  โดยมีเปูาหมายเพ่ือน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  
และยั่งยืน  อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งไทยแลนด์  ๔.๐   คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value-
Based  Economy”  หรือ  เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย  
๑) Productive  Growth  Engine  ซึ่งเปูาหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ 

ประเทศที่มีรายได้สูง  (High  Income  Country)  ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ปัญญา  เทคโนโลยี  และ
ความคิดสร้างสรรค์  กลไกดังกล่าวประกอบไปด้วย  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ  การ
บริหารจัดการสมัยใหม่  และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนา  การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาด
ใหญ่  รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี  เป็นต้น  ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
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๒)  Inclusive  Growth  Engine  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้  โอกาสและความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่ม
จังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เพ่ือตอบโจทย์ประเด็น
ปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ  การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  การ
สร้างงานใหม่ๆ  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  การยกระดับขีดความสามารถ  การเสริมสร้างทักษะ
และการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  และการจ่ายภาษีให้แก่
ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมีเงื่อนไข  (Negative  Income  Tax)  เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ า
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

๓)  Green  Growth  Engine  การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต  จะต้องค านึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย   การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน  การ
ปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน  (Cost  Advantage)  เป็นหลัก  มาสู่การค านึงถึง
ประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ  (Lost  Advantage)  หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลก
ด้วยในเวลาเดียวกัน 

กลไกขับเคลื่อน  ทั้ง  ๓  ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการ
ลงทุนต่างประเทศ  มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมาก  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้าง
การวิจัยและพัฒนา  โครงสร้างเศรษฐกิจ  ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่  ๒๑  ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะ
ถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ  เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมาและต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับ
หนึ่ง 
 

๑.๔  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย 
  ๑)  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน  และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒)  สร้างคนให้มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓)  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพ่ึงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  ๔)  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้
ให้ได้  ๑๕.๙  ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๒๕  ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า  พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบชลประทาน  ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็มและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ  โดยส่งเสริ มท า
เกษตรอินทรีย ์
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๑.๕  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
 
วิสัยทัศน์   

“สังคมเข้มแข็ง  เกษตรกรรมน าการพัฒนา  เส้นทางการค้าการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพ่ือน 
บ้านและจีนตอนใต้” 

เปูาประสงค์รวม 
๑)  สังคมเข้มแข็ง 
๒)  เกษตรก้าวหน้า 
๓)  การค้ามั่งคั่ง 
๔)  การท่องเที่ยวยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑)  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒)  การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
๓)  การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ 
๔)  การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     ต าแหน่งการพัฒนา  (Positioning) 
๑)  เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒)  เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
๓)  เมืองส่งเสริมการค้าชายแดน เพ่ือการค้าและการลงทุน 

 
1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

        วิสัยทัศน์   
   “สกลนครถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ  AEC ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
  พันธกิจ 

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

พ้ืนที่ 
7. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
8. ประชาชนรู้รักสามัคคีและประเทศชาติมั่นคง     

  
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 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
3. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
4. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
5. ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุก

ระดับ 
6. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 
 

๒.  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 าและไฟฟูา 

   2. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ  
    ภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน 

   5. การบริหารจัดการต้องยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
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           2.4  ตัวชี้วัด 

1.   กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงาน 
     จ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุก

ประการ 
 

         2.5 ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
2. ชุมชนและหรือสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. การพัฒนาท้องถิ่นมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
5. เพ่ือการบริการที่เที่ยงธรรม  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

 
                    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  การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
15  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
16  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
17  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุก    
      ระดับ 
18  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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                   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านเหล่า ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเหล่า ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ และ 18 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก        
                      ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง  เข้มแข็ง  สามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตและสินค้าด้านการเกษตร และ
เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนมีการพัฒนาจัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
       

กลยุทธ์ 
๑ การพัฒนาประบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง 
    เครือข่าย 
๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 

เพ่ือการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

กลยุทธ์ 
       ๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ 
          สร้างสรรค ์

                            ๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
                            ๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
ตลอดจนพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง  

               กลยุทธ์ 
   ๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   ๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 

 ๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

           สมดุลและยั่งยืน 
เพ่ือพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

และพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและชุมชน 
       กลยุทธ์ 

๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ 
                    มั่นคง   

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  พัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รักษาความสงบเรียบร้อย  พัฒนาองค์กรและบุคลากร  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเมืองการ
ปกครอง ส่งเสริมและท าความเข้าใจการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ทุกระดับ  ตลอดจนเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

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

          
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภาวะคุกคามหรือ

ข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในและนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดย
ใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  ( Strengths : S )   
จุดอ่อน  (Weaknesses : W )  และปัจจัยภายนอกได้แก่  โอกาส  (Opportunities : O )  
และอุปสรรค (Threats : T )  เป็นเครื่องมือ  และการใช้  Demand  analysis 
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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  มีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  ข้อจ ากัด  ความ
ไม่พร้อม  ดังนี้ 

 
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 
-  ขาดบุคคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน  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 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย  ด้านการเมือง  ด้านเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่   ด้าน

สังคม  ด้านเทคโนโลยี  การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunities : O )  เป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร  เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก  ของประเทศ  
ของจังหวัด  และของอ าเภอที่เกิดขึ้นส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร  หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats : T )  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจ ากัด  ดังนี้ 

        
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 

 

 
 
 
 
 



 
24 

 
 
 

และยังมีผลกระทบอ่ืนอีก ในด้านของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  
แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว  
การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

 
สรุป 

จากการวิเคราะห์  SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ควรใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งที่มีอยู่ และสภาพโอกาสที่เอ้ืออ านวย เพ่ิมศักยภาพในการท างานของหน่วยงาน 
เกิดเป็นปริมาณและคุณภาพงานให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนา
ต าบลบ้านเหล่าให้เต็มศักยภาพต่อไป 

 



                                  25 
  

ส่วนที่ 3   
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ค้า  การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชน
และสังคม 

-สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ 

กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

การด าเนินงาน
อ่ืน 
 

บริการชุมชน
และสังคม 
 

- งบกลาง 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
-สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ 

กองคลัง 
กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
สมดุลและยั่งยืน 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

บริหารทั่วไป 
 

บริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 

 -บริหารงาน
ทั่วไป 
-การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
-สังคม
สงเคราะห์ 
-เคหะและ
ชุมชน 
 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ 
กองช่าง 
 
 

กองคลัง 
กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ค้า  การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

    

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
สมดุลและยั่งยืน 

    

5 ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

บริการชุมชน
และสังคม 
 
บริหารทั่วไป 
 
 

  -สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
-บริหารงานคลัง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 4  หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 
 



 



แบบ ผ.01

2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 27

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1.ยทุธศาสตร์กานรพฒั

นาการเกษตรและอุตสา

หกรรมการเกษตรตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1.1แผนงานอุตสาห 306       56,660,000      306      56,660,000      306       56,660,000      306       56,660,000      306        56,660,000      1,530     283,300,000     

กรรมและการโยธา

รวม 306       56,660,000      306      56,660,000      306       56,660,000      306       56,660,000      306        56,660,000      1,530     283,300,000     

2.ยทุธศาสตร์การพฒั

นาการคา้การลงทุนและ

การท่องเท่ียว

2.1แผนงานสร้างความ 20         2,880,000        20        2,680,000        20         2,680,000        20         2,630,000        20          2,630,000        100        13,500,000       

เขม้แข็ง

2.2แผนงานการศาสนา 5           2,400,000        5          2,800,000        7           3,280,000        7           3,280,000        7            3,280,000        31          15,040,000       

วฒันธรรมและนนั

ทนาการ

รวม 25         5,280,000        25        5,480,000        27         5,960,000        27         5,910,000        27          5,910,000        131        28,540,000       

ปี 2565 รวม 5ปี 

บญัชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตร์

ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564



แบบ ผ.01

2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 28

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

3.ยทุธศาสตร์การพฒันา

ทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือ

สร้างศกัยภาพในการ

แข่งขนั

3.1แผนงานงบกลาง 8 17,770,000      8 22,470,000      8 28,170,000      8 32,170,000      8 36,270,000      40 136,850,000     

3.2การศึกษา 23 10,940,000      23        11,070,000      23         14,610,000      23         17,130,000      23          23,470,000      115        77,220,000       

3.3แผนงานสาธารณสุข 17 1,747,000        17        2,130,000        17         2,480,000        17         2,600,000        17          2,840,000        85          11,797,000       

3.4แผนงานการศาสนา 5           800,000           5          800,000           5           1,200,000        5           1,200,000        5            1,200,000        25          5,200,000         

วฒันธรรมและนนั

ทนาการ

รวม 53         31,257,000      53        36,470,000      53         46,460,000      53         53,100,000      53          63,780,000      265        231,067,000     

ปี 2565 รวม 5ปี 

บญัชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตร์

ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564



แบบ ผ.01

2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 29

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

4.ยทุธศาสตร์การพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มแบบ

บูรณาการสมดุลและ

ย ัง่ยนื

4.1แผนงานการเกษตร 2           60,000             2          60,000             2           60,000             2           60,000             2            60,000             10          300,000            

รวม 2           60,000             2          60,000             2           60,000             2           60,000             2            60,000             10          300,000            

5.ยทุธศาสตร์การบริ

หารกิจการบา้นเมือง

ท่ีดีตามหลกัธรรมาภิ

บาลและความมัน่คง

5.1แผนงานบริหารงาน 10 2,100,000        10 2,200,000        10 2,700,000        10 2,700,000        10 2,700,000        10 12,400,000       

ทัว่ไป

5.2แผนงานบริหาร 3           720,000           3          720,000           3           720,000           3           720,000           3            720,000           15          3,600,000         

งานคลงั

บญัชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ปี 2565 รวม 5ปี 

ยทุธศาสตร์

ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564



แบบ ผ.01

2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 30

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

5.ยทุธศาสตร์การบริ

หารกิจการบา้นเมือง

ท่ีดีตามหลกัธรรมาภิ

บาลและความมัน่คง

5.3แผนงานการรักษา 15 1,600,000        15        1,600,000        15         2,020,000        15         2,050,000        15          2,110,000        75          9,380,000         

ความสงบภายใน

5.4แผนงานสงัคมสง 1 200,000           1          200,000           1           200,000           1           200,000           1            200,000           5            1,000,000         

เคราะห์

5.5แผนงานเคหะและ 34 10,000,000      34        10,000,000      34         10,000,000      34         10,000,000      34          10,000,000      34          10,000,000       

ชุมชน

5.6แผนงานสร้างความ 7 360,000           7          460,000           7           1,660,000        7           1,660,000        7            1,660,000        35          5,800,000         

เขม้แข็งของชุมชน

5.7แผนงานอุตสา 1,149    680,038,000    1,149   789,860,000    1,149    190,760,000    1,149    790,460,000    1,149     790,460,000    5,745     3,241,578,000  

หกรรมและการโยธา

รวม 1,219    695,018,000    1,219   805,040,000    1,219    208,060,000    1,219    807,790,000    1,219     807,850,000    5,919     3,283,758,000  

รวมทั้งส้ิน 1,605    788,275,000    1,605   903,710,000    1,607    317,200,000    1,607    923,520,000    1,607     934,260,000    7,855     3,826,965,000  

ปี2562ปี 2561

ยทุธศาสตร์

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

บญัชีสรุปโครงการพฒันา

รวม 5ปี ปี 2565ปี 2564ปี 2563



แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 1  การพฒันาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 

แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือให้ผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยเอดส์ใน 300,000       300,000       300,000      300,000        300,000        จ านวนผู ้ ผูป่้วยเอดส์ไม่ กองสวสัดิการ

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ไม่เป็นภาระให้ พ้ืนท่ีต  าบลบา้น รับเบ้ีย เป็นภาระทาง

ต าบลบา้นเหล่า ครอบครัว เหล่า ครอบครัว

2 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือให้ผูสู้งอายไุม่ ผูสู้งอายท่ีุรับ 11,000,000  15,000,000  20,000,000 23,000,000   26,000,000   จ านวน ผูสู้งอายไุม่เป็น กองสวสัดิการ

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เป็นภาระทาง เบ้ียยงัชีพในต า ผูรั้บเบ้ีย ภาระแก่ครอบ

ต าบลบา้นเหล่า ครอบครัว บลบา้นเหล่า ครัว

วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ



แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 1  การพฒันาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 

แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

3 โครงการส่งเคราะห์ เพ่ือให้ผูพิ้การ ผูพิ้การใน 4,500,000    5,000,000    5,500,000   6,200,000     7,000,000     จ านวนผู ้ ผูพิ้การไม่ กองสวสัดิการ

เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ ไม่เป็นภาระให้ พ้ืนท่ีต  าบลบา้น รับเบ้ีย เป็นภาระทาง

ต าบลบา้นเหล่า ครอบครัว เหล่า ครอบครัว

วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ



แบบ ผ.02

33

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

4 เงินส ารองจ่ายในกรณี เพ่ือเป็นการช่วย ประชาชนในพ้ืน 1,000,000    1,000,000    1,000,000   1,000,000     1,000,000     จ านวนผูไ้ด้ ผูไ้ดรั้บความ ส านกัปลดั

ท่ีจ  าเป็นฉุกเฉิน เช่น เหลือประชาชน ท่ีต าบลบา้น รับการช่วย ช่วยเหลือมี

อุทกภยั  วาตภยั ในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ เหล่า เหลือ ความพึงพอใจ

ภยัแลง้ ภยัหนาว ความเดือดร้อน

ฯลฯ

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02

34

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

5 เงินสมทบกองทุนบ า เพ่ือสวสัดิการของ จ านวนขา้ราช 300,000       400,000       500,000      600,000        700,000        จ านวนขา้ ขา้ราชการ ส านกัปลดั

เหน็จ/บ านาญขา้ราช ขา้ราชการส่วน การส่วนทอ้งถ่ิน ราชการส่วน เกษียณอายมีุ

การส่วนทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ินท่ี ความพึงพอใจ

(กบท.) เกษียณอายุ

 ราชการ

6 รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั เพ่ือสมทบกอง บุคลากร อปท. 300,000       300,000       400,000      500,000        600,000        จ านวนบุคลา บุคลากรมีความ ส านกัปลดั

ทุนหลกัประกนั กร อปท. พึงพอใจในการ

สุขภาพ ให้บริการ

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)



แบบ ผ.02

35

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

7 เงินสมทบกองทุน เพ่ือสวสัดิการ จ านวนพนกังาน 300,000       400,000       400,000      500,000        600,000        จ านวนพนกั จ านวนพนกั ส านกัปลดั

ประกนัสงัคม ของพนกังานจา้ง จา้งและบุคลา งานจา้งและ งานจา้งและ

และบุคลากรถ่าย กรถ่ายโอน บุคลากรถ่าย บุคลากรถ่าย

โอน โอนท่ีได้ โอนมีความ

รับการประ พึงพอใจ

กนัสงัคม

8 เงินบ าเหน็จลูกจา้ง เพ่ือจ่ายเป็นสวสั ลูกจา้งประจ าท่ี 70,000          70,000          70,000         70,000          70,000          จ านวนลูก ลูกจา้งประจ า ส านกัปลดั

ประจ า ดิการส าหรับลูก เกษียณอายุ จา้งประจ าท่ี ไดรั้บสวสัดิ

จา้งประจ าท่ี เกษียณอายุ การ

เกษียณอายุ

17,770,000  22,470,000  28,170,000 32,170,000   36,270,000   

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

รวมแผนงานงบกลาง

วตัถุประสงค์ท่ี โครงการ

งบประมาณ













แบบ ผ.02

36

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5 การบริการกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3 การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การบริการกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการฝึกอบรมและการ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ คณะผูบ้ริหาร 500,000      500,000    1,000,000  1,000,000    1,000,000 จ านวนผูร่้วม ผูเ้ขา้ร่วมโครง ส านกัปลดั

ศึกษาดูงาน คณะผูบ้ริหาร  /ส อบต./พนง. โครงการ การมีไดค้วาม

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

ของกรมส่งเสริมการปก ส่วนต าบล/พนง. จา้ง องคก์ร

ครองทอ้งถ่ิน หรือ หน่วย จา้ง

งานของรัฐฯ สถาบนัต่างๆ

ท่ีจดัฝึกอบรม ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

37

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5 การบริการกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3 การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การบริการกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

2 โครงการส่งเสริมการเลือก เพ่ือส่งเสริมการ ประชาชนใน 900,000      1,000,000 1,000,000  1,000,000    1,000,000 จ านวนผูส้มคัร ไดผู้บ้ริหารและ ส านกัปลดั

ตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและ เลือกตั้งของทอ้ง ต าบลบา้นเหล่า รับเลือกตั้งฯ สมาชิกสภา เพ่ือ

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ถ่ินเป็นไปอยา่งมี ท าหนา้ท่ีบริหาร

ประสิทธิภาพ ต าบล

3 โครงการทุนการศึกษาระ เพ่ือส่งเสริมให้บุค บุคลากรท่ีได้ 200,000      200,000    200,000     200,000       200,000    จ านวนผูไ้ดรั้บ บุคลากรท่ีไดรั้บ ส านกัปลดั

ดบัปริญญาตรีและปริญ ลากรขององคก์ร ศึกษาต่อ ทุนการศึกษา การศึกษา

ญาโท ไดรั้บการศึกษา

ในระดบัท่ีสูงข้ึน

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพฒันา

วตัถุประสงค์

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

38

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5 การบริการกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 6  เสริมสร้างความรู้รักสามคัคี และเสริมสร้างความมัง่คงของชาติ

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การบริการกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

4 โครงการงานรัฐพิธีต่างๆ เพ่ือให้คณะผูบ้ริ คณะผูบ้ริหาร 500,000      500,000    500,000     500,000       500,000    จ านวนผูร่้วม ผูเ้ขา้ร่วมโครง ส านกัปลดั

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

ฯลฯ พนง.ส่วนต าบล ส่วนต าบล/พนง. ใจท่ีไดแ้สดงออก

 /พนง.จา้ง/ประ จา้ง ถึงความจงรัก

ชาชนต าบล ภกัดีต่อสถาบนั

บา้นเหล่าได้ พระมหากษตัริย์

แสดงออกถึง

ความจงรักภกัดี

ต่อสถาบนัฯ

2,100,000   2,200,000 2,700,000  2,700,000    2,700,000 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

39

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  บริหารงานคลงั

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการติดตั้งระบบบริ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือให้ระบบ 200,000      200,000     200,000      200,000     200,000       ผลส าเร็จของการ การปฏิบติังานมี กองคลงั

การโครงข่ายคอมพิวเตอร์ และภารกิจงานของ ในการปฏิบติั ปฏิบติังาน ประสิทธิภาพ

ภายในกองคลงั อบต. อบต.บา้นเหล่า งานรวดเร็ว มากข้ึน

บา้นเหล่า ข้ึน

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ จ านวนผูอ้ยู่ 20,000        20,000       20,000        20,000       20,000          จ านวนผูเ้สียภาษี การจดัเก็บราย กองคลงั

ในการจดัเก็บภาษี จดัเก็บรายไดข้อง ในท่ีตอ้งช า ไดข้อง อบต.บา้น

อบต.บา้นเหล่า ระภาษีในเขต เหล่าเป็นไปอยา่ง

ต าบลบา้น ทัว่ถึง

เหล่า

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

                               รายละเอียดโครงการพฒันา

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

40

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  บริหารงานคลงั

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

3 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน จ านวนผูอ้ยู่ 500,000      500,000     500,000      500,000     500,000       จ านวนผูเ้สียภาษี การจดัเก็บราย กองคลงั

และทะเบียนทรัพยสิ์น การเพ่ิมประสิทธิภาพใน ในท่ีตอ้งช า ไดข้อง อบต.บา้น

การจดัเก็บรายไดข้อง ระภาษีในเขต เหล่าเป็นไปอยา่ง

อบต.บา้นเหล่า ต าบลบา้น ทัว่ถึง

เหล่า

720,000      720,000     720,000      720,000     720,000       รวมแผนงานบริหารงานคลัง

โครงการท่ี วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

41

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการป้องกนัและ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในต า 200,000     200,000     200,000     200,000      200,000       จ านวนประ ประชากรได้ ส านกัปลดั

อุบติัเหตุทางถนนใน ประชาชนท่ีประสบภยั บลบา้นเหล่า ชากรท่ีขอรับ รับความช่วย

ช่วงปีใหม/่วนัสงกรานต์ ทางทอ้งถนนไดท้นั ความช่วย เหลือทนัที

เหตุการณ์ เหลือ และเกิดความ

พึงพอใจ

2 โครงการฝึกทบทวน เพ่ือเป็นการทบทวน สมาชิก อปพร. 200,000     200,000     200,000     200,000      200,000       จ านวนผูเ้ขา้ อปพร. ส านกัปลดั

อาสาสมคัรป้องกนั ความรู้และการป้องกนั ร่วมโครงการ สามารถปฏิ

ภยัฝ่ายพลเรือน ภยัของอาสาสมคัร บติังานได้

(อปพร.รายเก่า) ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน อยา่งมีประ

(อปพร.) สิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

                             องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

42

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

3 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ประชาชน เยาว ประชาชน 200,000     200,000     200,000     200,000      200,000       จ านวนผูเ้ขา้ ประชาชน ส านกัปลดั

ประชาชน เยาวชน ชนมีความรู้และห่างไกล เยาวชน ในพ้ืน ร่วมโครงการ เยาวชนมี

เก่ียวกบัยาเสพติด ยาเสพติด ท่ีต  าบลบา้น ความรู้และ

เหล่า ห่างไกลยา

เสพติด

4 โครงการชุมนุมสวนสนาม เพ่ือเป็นการเขา้ร่วมกิจ อปพร. ในต าบล 50,000       50,000        50,000       50,000        50,000          จ านวนผูเ้ขา้ อปพร.ไดร่้วม ส านกัปลดั

เน่ืองในวนัอาสาสมคัร กรรมกบัหน่วยงานอ่ืน บา้นเหล่า ร่วมกิจกรรม กิจกรรมกบั

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เน่ืองในวนัอาสาสมคัร หน่วยงาน

(อปพร.) อ่ืน

รายละเอียดโครงการพฒันา

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณ

                             องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

43

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

5 โครงการแผนฝึกอบ เพ่ือช่วยเหลือประชา ประชาชนใน 400,000     400,000     400,000     400,000      400,000       จ านวนประ ประชาชน ส านกัปลดั

รมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบ พ้ืนท่ีต าบล ชาชนท่ีไดรั้บ ไดรั้บการ

อคัคีภยั  บา้นเหล่า การช่วยเหลือ ช่วยเหลือ

โดยเร็ว

6 โครงการจดัตั้งศูนย์ เพ่ือช่วยเหลือและประ ประชาชนใน 100,000     100,000     100,000     100,000      100,000       จ านวนประ ประชาชน ส านกัปลดั

อาสาสมคัรป้องกนั สานงานดา้นการป้อง พ้ืนท่ีต  าบล ชาชนท่ีไดรั้บ ไดรั้บการ

ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กนัภยัในต าบลบา้น บา้นเหล่า การช่วยเหลือ ช่วยเหลือ

เหล่า โดยเร็ว

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณ

                             องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

44

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

7 โครงการฝึกอบรมการให้ เพ่ือเป็นการพฒันาบุค EMS และ 50,000       50,000        50,000       50,000        50,000          จ านวนประ ประชาชนไดรั้บ ส านกัปลดั

บริการEMS และ OTOS ลากรและเพ่ิมคุณ OTOS ชาชนท่ีใช้ การท่ีดีข้ึน

ภาพการให้บริการ อบต.บา้นเหล่า บริการ

8 โครงการฝึกอบรมอาสา เพ่ือเป็นการฝึกอบรมให้ สมชิก อปพร. 200,000     200,000     200,000     200,000      200,000       จ านวนผูเ้ขา้ อปพร.สามารถ ส านกัปลดั

สมคัรป้องกนัภยัฝ่าย ความรู้และการป้องกนัภยั ร่วมโครงการ ปฏิบติังานได้

พลเรือน (อปพร.รายใหม่) ของอาสาสมคัรป้องกนัภยั อยา่งมีประสิทธิ

ฝ่ายพลเรือน ภาพ

โครงการ วตัถุประสงค์

                                       แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                            องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

ท่ี



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง 45

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

9 โครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติั เพ่ือเป็ศุนยป์ระสานงาน ประชาชนในพ้ืน 200,000     200,000     200,000     200,000      200,000       จ านวนผูข้อรับ ประชาชนไดรั้บ ส านกัปลดั

การร่วมในการช่วยเหลือ เพ่ือป้องกนัและบรรเทา ท่ีต  าบลบา้นเหล่า การช่วยเหลือ การช่วยเหลือ

ประชาชนขององคก์รปก สาธารณภยัในพ้ืนท่ีต าบล เยีย่วยาอยา่ง

ครองส่วนทอ้งถ่ิน บา้นเหล่า รวดเร็ว

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

                                                                            องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

                                         แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2565)



แบบ ผ.02

46

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 6  เสริมสร้างความรู้รักสามคัคี  และเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย งบประมาณ ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

10 โครงการต่างๆตามนโยบาย เพ่ือให้นโยบายของรัฐฯ ด าเนินการตาม 100,000     100,000     100,000     100,000      100,000       จ านวนผูเ้ขา้ องคก์รไดด้ า ส านกัปลดั

ของรัฐบาล บรรลุวฒัถุประสงคต์าม โครงการของรัฐ ร่วมโครงการ เนินการตาม

หนงัสือสั่งการ นโยบายของ

รัฐ

11 เงินอุดหนุนโครงการต่างๆ เพ่ือให้นโยบายของรัฐฯ ด าเนินการตาม 100,000     100,000     100,000     100,000      100,000       จ านวนผูเ้ขา้ องคก์รไดด้ า ส านกัปลดั

ตามนโยบายของรัฐฯ บรรลุวฒัถุประสงคต์าม โครงการของรัฐ ร่วมโครงการ เนินการตาม

หนงัสือสั่งการ นโยบายของ

รัฐ

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี



แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  รักษาความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย งบประมาณ ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

12 โครงการซอ้มแผนป้องกนัภยัประจ าเพ่ือให้สมาชิก อปพร.มี สมาชิก อปพร. 120,000     120,000     120,000     130,000      150,000       จ านวนผูเ้ขา้ สมาชิก อปพร. ส านกัปลดั

ปีงบประมาณ การฝึกซอ้มแผนสาธารณ ให้ทบทวนการ ร่วมโครงการ ไดป้ฏิบติัถูก

ภยัต่างๆ ซอ้มแผน ตอ้งตามขั้นตอน

ท่ีไดฝึ้ก

13 โครงการฝึกซอ้มแผนอุบติัเหตุประเพ่ือให้สมาชิก อปพร. สมชิก อปพร. 50,000       50,000        50,000       60,000        80,000          จ านวนผูเ้ขา้ สมาชิก อปพร. ส านกัปลดั

จ าปีงบประมาณ และพนกังาน EMS มี และพนกังาน ร่วมโครงการ และพนง.EMS

การฝึกซอ้มแผนอุบติัเหตุ EMS ไดป้ฏิบติัถูก

ตอ้งตามขั้นตอน

ท่ีไดฝึ้ก

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  รักษาความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย งบประมาณ ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

14 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ เพ่ือให้สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. 50,000       50,000        50,000       60,000        80,000          จ านวนผูเ้ขา้ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ส านกัปลดั

พฒันาศกัยภาพงานป้องกนัและ และพนกังานEMS พนง.ดบัเพลิง ร่วมโครงการ ไดป้ฏิบติัถูก

บรรเทาสาธารณภยั พนกังานดบัเพลิง พนง.EMS ตอ้งตามขั้นตอน

และพนกังานEMSมีการ ท่ีไดฝึ้ก

ฝึกซอ้มแผนอุบติัเหตุ

2,020,000  2,020,000  2,020,000  2,050,000   2,110,000    

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

รวมแผนงานการรักษาควาสงบภายใน
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการพฒันาการ เพ่ือให้เด็กไดเ้รียน ศูนยพ์ฒัฯ 50,000         50,000         50,000         50,000        50,000        จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็กไดรู้้จกัวฒัน ส านกัปลดั

เรียนรู้สู่อาเซียน รู้วฒันธรรมประเพณี ท่ีอยูใ่นการปก ท่ีอยูศู่นยฯ์ ธรรม ประเพณี ของ

ของประเทศท่ีเขา้ ครองของ อปท. กลุ่มอาเซียน

ร่วมกลุ่มอาเซียน

2 โครงการประชุม เพ่ือให้ผูป้กไดเ้ขา้ ศูนยพ์ฒัฯ 30,000         30,000         30,000         30,000        30,000        จ านวนเด็กเล็ก ผูป้กครองมีความ ส านกัปลดั

ผูป้กครอง เก่ียวกบัการเรียน ท่ีอยูใ่นการปก ท่ีอยูศู่นยฯ์ พึงพอใจกบัครูผูดู้

การสอนและพบ ครองของ อปท. แลเด็ก

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกบัครูผูดู้

แลเด็ก

                                         แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                   รายละเอียดโครงการพฒันา

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

50

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

3 โครงการทศันศึกษานอก เพ่ือให้เด็กไดเ้รียน ศูนยพ์ฒัฯ 100,000       100,000       100,000      100,000      100,000      จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็กไดเ้รียนรู้ประ ส านกัปลดั

สถานท่ีส าหรับเด็ก รู้ส่ิงใหม่นอกศูนย์ ท่ีอยูใ่นการปก ท่ีอยูศู่นยฯ์ สบการณ์ใหม่นอก

และผูป้กครองภาย และพฒันาการใน ครองของ อปท. ห้องเรียน

ในศูนยพ์ฒันาเด็ก การอยูใ่นสงัคม

เล็กในสงักดั อบต.

บา้นเหล่า

4 โครงการส่งเสริมกิจ เพ่ือให้นกัเรียนได้ ศูนยพ์ฒัฯ 70,000         70,000         300,000      300,000      300,000      จ านวนเด็กท่ีเขา้ เด็กเลก้ไดแ้สดงออก ส านกัปลดั

กรรมวนัเด็กแห่งชาติ เขา้ร่วมกิจกรรมวนั ท่ีอยูใ่นการปก ร่วมกิจกรรม ถึงพฒันาการ

เด็กแห่งชาติและ ครองของ อปท. ท่ีสมวยั

ไดแ้สดงความสามา

รถของตนเอง

                           รายละเอียดโครงการพฒันา

                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

                             องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ



แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

5 โครงการฝึกอบรมครู เพ่ือให้ครู ครูผูดู้แล ศูนยพ์ฒัฯ 70,000         70,000         70,000         70,000        70,000        จ านวนผูเ้ขา้รับ ครูผูดู้แลเด็ก และ ส านกัปลดั

ครูผูดู้เด็กและครูผูช่้วย เด็กไดมี้ความรู้และ ท่ีอยูใ่นการปก การฝึกอบรม ครูผูช่้วยผูดู้แลเด็ก

ครูผูดู้แลเด็กอนุบาล สามารถน าความรู้ ครองของ อปท. ไดเ้พ่ิมศยักาพใน

และปฐมวยั ไปใชก้บัเด็กได้ การเรียนการสอน

อยา่งเหมาะสม เด็กเล็ก

6 โครงการสนบัสนุนค่า เพ่ือเด็กๆจะไดมี้ส่ือ ศูนยพ์ฒัฯ 700,000       700,000       800,000      900,000      1,000,000   จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็กไดมี้การพฒั ส านกัปลดั

ใชจ่้ายการบริหารสถาน ในการเรียนการสอน ท่ีอยูใ่นการปก ในศูนยฯ์ นาสมกบัวยัและมี

ศึกษาศูนยฯ์ค่าจดัการ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ครองของ อปท. พฒันาการท่ีเหมาสม

เรียนการสอน(รายหวั) กบัวยั

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

                                            องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ

                   รายละเอียดโครงการพฒันา

                แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)



แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

7 โครงการสนนัสนุน เพ่ือให้นกัเรียนได้ ศูนยพ์ฒัฯ 2,000,000    2,000,000    3,000,000   3,000,000   4,000,000   จ านวนโรงเรียน เด็กนกัเรียนไดรั้บ ส านกัปลดั

ค่าใชจ่้ายการบริหาร รับอาหารกลางวนั ท่ีอยูใ่นการปก ท่ีไดรั้บอาหาร อาหารกลางวนั

สถานศึกษาศูนยฯ์ อยา่งเพียงพอและ ครองของ อปท. กลางวนั อยา่งเพียงพอต่อ

ค่าจา้งเหมาประกอบ พฒันาการดา้นร่าง พฒันาการของเด็ก

กอบอาหารกลางวนั กาย จิตใจ สติ 

ปัญญาให้อยูใ่น

เกณฑท่ี์ดี

                  รายละเอียดโครงการพฒันา

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

                             องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

8 โครงการจดัซ้ืออา เพ่ือให้นกัเรียนได้ รร.สพฐ. 3,000,000    3,000,000    4,000,000   5,000,000   6,000,000   จ านวนโรงเรียน เด็กนกัเรียนไดรั้บ ส านกัปลดั

หารเสริม(นม)ส า รับอาหารเสริม(นม) ในต าบล ท่ีไดรั้บอาหาร อาหารกลางวนั

หรับ 6 แห่ง อยา่งเพียงพอและ บา้นเหล่า กลางวนั อยา่งเพียงพอต่อ

พฒันาการดา้นร่าง พฒันาการของเด็ก

กาย จิตใจ สติ 

ปัญญาให้อยูใ่น

เกณฑท่ี์ดี

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

54

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

9 โครงการส่งเสริมการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก จ านวนเด็กเล็ก 60,000         60,000         60,000         60,000        60,000        จ านวนผูเ้ขา้ร่วม เด็กไดค้วามรู้และ ส านกัปลดั

เรียนรู้สู่โลกกวา้ง ไดเ้รียนรู้ สถานท่ี ในศูนยฯ์และ โครงการ การปรับตวัให้เขา้กบั

ต่างๆท่ีอยูน่อกสถาน ผูป้กครองเด็ก ส่ิงแวดลอ้มนอก

ศึกษา เล็กและรร.6 ศูนยฯ์

แห่ง

                  รายละเอียดโครงการพฒันา

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

                             องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

55

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

10 โครงการอาหารกลาง เพ่ือให้นกัเรียนได้ รร.สพฐ. 3,000,000    3,000,000    6,000,000   7,000,000   8,000,000   จ านวนโรงเรียน เด็กนกัเรียนไดรั้บ ส านกัปลดั

วนัส าหรับเด็ก(สพฐ.) รับอาหารกลางวนั ในต าบล ท่ีไดรั้บอาหาร อาหารกลางวนั

รร. 6 แห่ง อยา่งเพียงพอและ บา้นเหล่า กลางวนั อยา่งเพียงพอต่อ

พฒันาการดา้นร่าง พฒันาการของเด็ก

กาย จิตใจ สติ 

ปัญญาให้อยูใ่น

เกณฑท่ี์ดี

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

56

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

11 โครงการอาหารกลาง เพ่ือให้นกัเรียนได้ ศูนยพ์ฒัฯ 700,000       700,000       800,000      900,000      1,000,000   จ านวนโรงเรียน เด็กนกัเรียนไดรั้บ ส านกัปลดั

วนัส าหรับศูนยพ์ฒันา รับอาหารกลางวนั ท่ีอยูใ่นการปก ท่ีไดรั้บอาหาร อาหารกลางวนั

เด็กเล็กขององคก์าร อยา่งเพียงพอและ ครองของ อปท. กลางวนั อยา่งเพียงพอต่อ

บริหารส่วนต าบลบา้น พฒันาการดา้นร่าง พฒันาการของเด็ก

เหล่า กาย จิตใจ สติ 

ปัญญาให้อยูใ่น

เกณฑท่ี์ดี

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

57

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

12 โครงการอุดหนุนโรง เพ่ือเป็นการด าเนิน รร.สพฐ. 60,000       90,000       100,000     100,000    100,000    จ านวนผูเ้ขา้ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ส านกัปลดั

เรียนในเขต อบต.บา้น งานตามหนงัสือ ในต าบล ร่วมโครงการ มีความรู้เพ่ิมข้ึน
เหล่า (สพฐ.) 6 แห่ง สัง่การของรัฐฯ บา้นเหล่า

ตามนโยบายของรัฐฯ
(โครงการเพ่ือควบคุม
และป้องกนัภยัยาเสพ
ติดในสถานศึกษา)

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

58

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

13 โครงการจดัซ้ืออาหาร เพ่ือให้เด็กเล็กได้ ศูนยพ์ฒัฯ 700,000       700,000       800,000      900,000      1,000,000   จ านวนนกัเรียน เด็กนกัเรียนไดรั้บ ส านกัปลดั

เสริม(นม)ส าหรับศูนย์ รับประทานอาหาร ท่ีอยูใ่นการปก ท่ีไดรั้บอาหาร อาหารเสริม(นม)

พฒันาเด็กเล็กขององค์ เสริม(นม)อยา่งพอ ครองของ อปท. เสริม(นม) อยา่งเพียงพอต่อ

การบริหารส่วนต าบล เพียงและมีพฒันา พฒันาการของเด็ก

บา้นเหล่า การท่ีเหมาะสมตาม

วยั

14 โครงการปฐมนิเทศผูป้ก เพ่ือสร้างความสมั ผูป้กครอง  -  - 60,000         60,000        60,000        จ านวนโครง ผูป้กครอง ครูฯ ส านกัปลดั

ครองเด็กและคณะกรรม พนัธ์ท่ีดีระหวา่งผู ้ ครูฯ  คณะกรรม การท่ีด าเนินการ คณะกรรมการฯ

การศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ปกครองและครูฯ การศูนยฯ์ เด็ก มีความสมัพนัธ์

ของ อบต.บา้นเหล่า พร้อมช้ีแจงระ ท่ีดีและปฏิบติัตาม

เบียบฯ ระเบียบ

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

59

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

15 โครงการสนบัสนุนค่า เพ่ือให้เด็กนกัเรียน ศูนยพ์ฒัฯ  - 250,000       280,000      400,000      500,000      จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็กไดรั้บการ ส านกัปลดั

ใชจ่้ายการบริหารสถาน ไดรั้บการเสริมประ ท่ีอยูใ่นการปก ท่ีไดรั้บเงิน เสริมประสบการณ์

ศึกษา ค่าหนงัสือเรียน สบการณ์ความตอ้ง ครองของ อปท. สนบัสนุน ความตอ้งการและ

ค่าอุปกรณ์การเรียน การและส่งเสริม ส่งเสริมการพฒันา

ค่ากิจกรรมพฒันาผู ้ การพฒันาอยา่ง อยา่งเต็มศกัยภาพ

เรียน เต็มศกัยภาพท่ี

เหมาะสมเพียงพอ

ตามวยั

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

60

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

16 เงินอุดหนุนตามโครง เพ่ือให้เด็ก เยาวชน จ านวนหน่วย 400,000       500,000       500,000      600,000      600,000      จ านวน เด็ก เด็ก ยวุชน เยาวชน ส านกัปลดั

การต่างของรัฐฯ ยวุชน ไดรั้บการ งานท่ีไดรั้บการ เยาวชน ยวุชน ไดรั้บโอกาสในการ

ตามหนงัสือสั่งการตาม ส่งเสริมในดา้นต่างๆ อุดหนุน ท่ีไดรั้บการจดั ส่งเสริมและพฒันา

นโยบายของรัฐฯ สรร การ

17 โครงการติดตั้งสญัญาณ เพ่ือพฒันาเทคโน ศูนยฯ์ของ  -  - 60,000         60,000         - จ านวนศูนย์ เด็กเล็กไดรั้บรู้ขอ้ ส านกัปลดั

อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึก โลยดีา้นการศึกษา อบต.บา้นเหล่า เด็กเล็กท่ีติดฯ มูลข่าวสารท่ีเป็น

ษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และไดรั้บขอ้มูล ประโยชน์

ของ อบต.บา้นเหล่า ข่าวสารท่ีเป็นประ

โยชน์ในดา้นต่างๆ

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

61

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

18 โครงการส่งเสริมการประ เพ่ือด าเนินการ ครูผูดู้แลเด็กเล็ก  -  - 100,000      100,000      100,000      จ านวนศูนยฯ์ ครูผูดู้แลเด็กเล็ก ส านกัปลดั

กนัคุณภาพในสถานศึก และจดัท าแบบ บุคลากรทาง ท่ีไดรั้บการ บุคลากรทาง

ษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การประเมินคุณ การศึกษาศูนยฯ์ ประเมิน การศึกษาศูนยฯ์

ของ อบต.บา้นเหล่า ภาพภายในให้มี เด็กล็ก  ศูนยฯ์ เด็กล็ก  ศูนยฯ์

ความสอดคลอ้ง ของ อบต. ของ อบต.บา้นเหล่า

มาตรฐาน บา้นเหล่า มีการประเมินคุณ

ภาพภายใน

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

62

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

19 โครงการส่งเสริมการเรียน เพ่ือขบัเคล่ือนศูนย์ ครูผูดู้แลเด็กเล็ก  -  - 100,000      100,000      100,000      จ านวนผูเ้ขา้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส านกัปลดั

รู้เปิดบา้นการศึกษาสู่โลก พฒันาฯไปสู่มาตร บุคลากรทาง ร่วมโครงการ มีมาตรฐานการบริ

กวา้ง ฐานการบริหาร การศึกษาศูนยฯ์ หารแบบมีส่วนร่วม

แบบมีส่วนร่วม เด็กล็ก  ศูนยฯ์

ของ อบต.

บา้นเหล่า

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

63

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

20 โครงการพฒันาขา้ราชการ เพ่ือจดัโครงการ ขา้ราชการครู  -  - 100,000      100,000      100,000      ขา้ราชการครู ผูเ้ขา้รีบการฝึกอบ ส านกัปลดั

ครูบุคลากรทางการศึกษา พฒันาขา้ราชการ บุคลากรทาง บุคลากรทาง รมไดมี้การพฒันา

และคณะกรรมการสถาน ครูบุคลากรทาง การศึกษาและ การศึกษาและ อยา่งต่อเน่ือง

ศึกษา การศึกษาและคณะ คณะกรรมการ คณะกรรมการ

กรรมการสถาน สถานศึกษา สถานศึกษา

ศึกษา ไดพ้ฒันา

21 โครงการศึกษาดูงานศูนย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ครูผูดู้แลเด็กขา้  -  - 100,000      100,000      100,000      จ านวนผูเ้ขา้ ครูฯ ขา้ราชการครู ส านกัปลดั

พฒันาเด็กเล็กตน้แบบ ภาพแก่ผูดู้แลเด็ก ราชการครูบุค ร่วมกิจกรรม มีทกัษะและประสบ

และคณะกรรมการฯ ลากรทางการ การณ์มากข้ึน

ศึกษา เด็กเล็ก

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

64

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

22 โครงการจดัส่งบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรทาง ครูฯ ขา้ราชการ  -  - 200,000      200,000      200,000      จ านวนผูเ้ขา้รับ บุคลากรทางการศึก ส านกัปลดั

ทางการศึกษาเขา้รับการ การศึกษามีความรู้ ครู บุคลากรทาง การฝึกอบรม ษามีความรู้เขา้ใจ

อบรมดา้นการศึกษาอยา่ง ความเขา้ใจ ในการ การศึกษา ในการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง จดัการศึกษาอยา่ง ต่อเน่ือง

ต่อเน่ือง

10,940,000  11,070,000  14,610,000 17,130,000 23,470,000 

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รวมแผนงานการศึกษา



















แบบ ผ.02

65

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้ ประชาชน 50,000        50,000      50,000        50,000        50,000       จ านวนประชาชกร ประชาชนมีสุขภาพ ส านกัปลดั

To be number one ออกก าลงักายมีสุข ต าบลบา้น ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ร่างกายท่ีแข็งแรง

ต าบลบา้นเหล่า ภาพร่างกายแข็งแรง เหล่า

2 โครงการป่ันจกัร เพ่ือให้ประชาชนได้ ประชาชน 50,000        50,000      50,000        50,000        50,000       จ านวนประชาชกร ประชาชนมีสุขภาพ ส านกัปลดั

ยานเพ่ือสุขภาพ ออกก าลงักายมีสุข ต าบลบา้น ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ร่างกายท่ีแข็งแรง

ภาพร่างกายแข็งแรง เหล่า

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

66

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

3 โครงการให้บริการ เพ่ือให้ผูป่้วยเขา้ถึง ประชาชน 300,000      300,000    300,000      300,000     300,000     จ านวนประชากรท่ี ผูป่้วยไดรั้บการให้ ส านกัปลดั

หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลอยา่ง ต าบลบา้น ไดรั้บบริการ บริการอยา่งรวด

รวดเร็วและปลอดภยั เหล่า เร็วและปลอดภยั

4 โครงการจดัซ้ือวสัดุ เพ่ือให้ประชาชน ประชาชน 300,000      400,000    500,000      500,000     500,000     จ านวนประชากรท่ี ประชาชนมีความ ส านกัปลดั

ทางการแพทย์ มีความปลอดภยัจาก ต าบลบา้น ไดรั้บบริการ ปลอดภยัจากโรค

โรคต่างๆ เหล่า ต่างๆ

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)



แบบ ผ.02

67

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

5 โครงการป้องกนัและ เพ่ือป้องกนัและควบ ประชาชน 200,000      200,000    300,000      300,000     400,000     จ านวนประชากร ประชาชนไดรั้บการ ส านกัปลดั

ควบคุมโรคติดต่อ เช่น คุมโรคติดต่อ ต าบลบา้น ท่ีไดรั้บบริการ ดูแลเร่ืองสุขภาพ

โรคไขเ้ลือดออก เหล่า ท่ีดี

โรคหนอนพยาธิ

โรคไขม้าลาเรีย

โรคพิษสุนขับา้ ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

68

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

6 โครงการป้องกนัและ เพ่ือป้องกนัและควบ ประชาชน 50,000        50,000      50,000        50,000        50,000       จ านวนประชาชน ประชานไดรั้บการ ส านกัปลดั

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ คุมโรคไม่ติดต่อ ต าบลบา้น ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ดูแลเร่ืองสุขภาพ

เช่นโรคเบาหวาน เหล่า

โรคซึมเศร้า โรคอว้น 

ฯลฯ

7 โครงการคุม้ครอง เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ ประชาชน 50,000        50,000      50,000        50,000        50,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านกัปลดั

ผูบ้ริโภคดา้น ความรู้เร่ืองอาหารและ ต าบลบา้น ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม เร่ืองยาและสามารถ

อาหารและยา ยาอยา่งถูกตอ้งและ เหล่า ใชย้าอยา่งถูกวิธี

ปลอดภยั

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

69

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

8 โครงการว่ิงทดสอบ เพ่ือให้คณะผูบ้ริหาร คณะผูบ้ริหาร 50,000        50,000      50,000        50,000        50,000       จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ประชาชนไดรั้บการ ส านกัปลดั

สมรรถภาพ สมาชิกสภา,พนกังาน สมาชิกฯ, โครงการ ดูแลเร่ืองสุขภาพ

ส่วนต าบล,พนกังาน พนกังานส่วน ท่ีดี

จา้ง,ประชาชนต าบล ต าบล,พนกั

บา้นเหล่า งานจา้ง,ประ

ชาชนต าบล

บา้นเหล่า

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ
วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

70

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

9 โครงการส่งเสริมอาหาร เพ่ือให้เด็กก่อนวยัเรียน เด็กก่อนวยั 50,000        50,000      50,000        50,000        50,000       จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ประชาชนไดรั้บการ ส านกัปลดั

เสริมเกลือไอโอดีน ยวุชน  เยาวชน ประ เรียน ยวุชน โครงการ ดูแลเร่ืองสุขภาพ

ชาชนต าบลบา้นเหล่า เยาวชน ท่ีดี

ไดรั้บสารอาหารท่ีดีข้ึน ประชาชนต า

บลบา้นเหล่า

10 โครงการส่งเสริมตรวจ เพ่ือให้เด็กก่อนวยัเรียน ศูนยฯ์ของ 50,000        50,000      50,000        50,000        50,000       จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ประชาชนไดรั้บการ ส านกัปลดั

สุขภาพฟันดี ยวุชน  เยาวชน อปท.และ โครงการ ดูแลเร่ืองสุขภาพ

รร.สพฐ.ใน ท่ีดี

ต  าบลบา้น

เหล่า

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ท่ี โครงการ
วตัถุประสงค์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

71

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

11 โครงการให้ความรู้การ เพ่ือให้ตวัแทนและ ประชาขน 100,000      100,000    100,000      100,000     100,000     จ านวนประชากร ประชาชนต าบลบา้น ส านกัปลดั

คดัแยกขยะต าบลบา้น แระชาชนต าบลบา้น และนกัเรียน และนกัเรียน เหล่าและเด็กนกั

เหล่า เหล่ามีความรู้ในการ ในพ้ืนท่ีต าบล ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม เรียนมีการคดัแยก

คดัแยกขยะ บา้นเหล่า ขยะอยา่งถูกวิธี

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

72

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

12 เงินอุดหนุนส าหรับการด า เพ่ือเป็นการให้บริการ ประชาชน 340,000      340,000    340,000      340,000     340,000     จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ส านกัปลดั

เนินงานตามแนวทางโครง ดา้นสาธารณสุขแก่ ต าบลบา้น โครงการ มีคุณภาพชวิัตท่ีดีข้ึน

การพระราชด าริดา้น ประชาชนและให้ เหล่าหมู 1-17

สาธารณสุข ความรู้เก่ีวกบัการป้อง

เช่น โครงการอบรมหมอ กนัโรคต่างๆและเป็น

หมู่บา้นในพระราช การสนบัสนุน ส่งเสริม

ประสงค ์ -โครงการการ คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน

สืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา่ดา้นภยัมะเร็ง

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

73

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

เตา้นม  -โครงการควบคุม ส านกัปลดั

โรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาสยามบรมราชกุมารี

 -โครงการปรับปรุงภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ

เด็กของสมเด็กพระเทพ

รัตนะราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี -โครงการส่ง

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

74

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

เสริมโภชนาการและสุข ส านกัปลดั

ภาพอนามยัแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนะ

ราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี -โครงการควบคุม

โรคหนอนพยาธิของ

สมเด็จพระเทพรัตนะราช

สุดาสยามบรมราชกุมารี

 -โครงการควบคุมโรคมาลา

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

75

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

เรียของสมเด็จพระเทพ ส านกัปลดั

รัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี   - โครงการพฒั

นาระบบสุขาภิบาลในโรง

เรียนและชุมชนของสม

เด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี

 -โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ีสมเด็จพระเจา้

ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

76

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

วลยัลกัษณ์อคัราชกุมารี ส านกัปลดั

 -โครงการช่วยลดการติด

เอดส์จากแม่สู่ลูกสภากา

ชาดไทย พระองคเ์จา้โสม

สวลีพระวรราชาทินดัดา

มาตุ - โครงการรณรงคแ์ละ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

To Benumber one

(ศูนยเ์พ่ือนใจวยัรุ่นในชุม

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

77

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

ชน/หมู่บา้น)ทูลกระหม่อม ส านกัปลดั

หญิงอุบลรัตนราชกญัญา

สิริวฒันาพรรณวดีหรือ

 -โครงการตามพระราชด า

ริดา้นสาธารณสุขอ่ืนๆ

และโครงการต่างๆ ฯลฯ

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

78

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

13 เงินอุดหนุนส าหรับขบั เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือ จ านวนสุนขั 87,000        110,000    120,000      130,000     150,000     จ านวนสุนขั - ต าบลบา้นเหล่า ส านกัปลดั

เคล่ือนโครงการสตัว์ วคัซีนป้องกนัและควบ  - แมวในต า แมวท่ีไดรั้บการ ปลอดภยัโรคพิษ

ปลอดโรคคนปลอดภยั คุมโรคพิษสุนขับา้ บลบา้นเหล่า ฉีดวคัซีน สุนขับา้ฯ

จากโรคพิษสุนขับา้และ ตามจ านวนประชากร

โครงการต่างๆฯลฯ สุนขั -แมวทั้งท่ีมีเจา้

ของและไม่มีเจา้ของ

จากการส ารวจของ

อปท.

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

79

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

14 เงินอุดหนุนส าหรับส า เพ่ือส ารวจขอ้มูล จ านวนสุนขั 20,000        30,000      40,000        50,000        70,000       จ านวนสุนขั - จ านวนสุนขั -แมว ส านกัปลดั

รวจขอ้มูลจ านวนสตัว์ จ  านวนสตัวแ์ละข้ึน  - แมวในต า แมว ท่ีไดรั้บการ มีขอ้มูลเป็นปัจจุบนั

และข้ึนทะเบียนสตัวต์าม ทะเบียนสตัวต์าม บลบา้นเหล่า ส ารวจขอ้มูล

โครงการสตัวป์ลอดภยั โครงการสตัวป์ลอด

จากโรคพิษสุนขับา้ฯและ โรคคนปลอดภยัจาก

โครงการต่างๆ ฯลฯ โรคพิษสุนขับา้ฯ

โดยจดัท าค  าสั่ง

มอบหมายผูรั้บผิด

ชอบของ อปท.

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

80

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

15 เงินอุดหนุนโครงการ เพ่ือด าเนินการตาม ประชาชนต า 50,000        300,000    400,000      500,000     600,000     จ านวนโครงการ อบต.บา้นเหล่า ส านกัปลดั

ต่างๆตามหนงัสือสั่งการ โครงการต่างๆตาม บลบา้นเหล่า ท่ีรัฐบาลอุดหนุน ด าเนินโครงการตาม

และนโยบายของรัฐบาล หนงัสือสั่งการและ ม.1-17 หนงัสือสั่งการและ

นโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

81

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

16 โครงการป้องกนัและ เพ่ือเป็นการป้องกนัและ ศูนยฯ์ของ  -  - 30,000        30,000        30,000       จ านวนเด็กเล็กใน ศูนยพ์ฒันาฯ ส านกัปลดั

ควบคุมโรคมือ เทา้ ปาก ควบคุมโรคติดต่อ อบต.บา้น ศูนยฯ์ของ อบต. สามารถควบคุม

ในศูนยพ์ฒันาฯของ เหล่า บา้นเหล่า และป้องกนัโรค

อบต.บา้นเหล่า ติดต่อได้

1,747,000   2,130,000 2,480,000   2,600,000  2,840,000  

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รวมแผนงานสาธารณสุข



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ท่ี   3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ส านกัปลดั

                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา

                                             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

82

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน สงัคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการติดตั้งระบบอิน เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือให้ระบบ 200,000      200,000     200,000      200,000     200,000     ผลส าเร็จของการ การปฏิบติังานมี กองสวสัดิการ

เตอร์เน็ต WiFi ภายใน และภารกิจงานของ ในการปฏิบติั ปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากข้ึน

กองสวสัดิการ อบต.บา้นเหล่า งานรวดเร็ว

ข้ึน

200,000      200,000     200,000      200,000     200,000     รวม แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

84

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศกัยภาพ

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี  1  การพฒันาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศกัยภาพ

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการจดัตั้งศูนย์ เพ่ือให้ผูพิ้การไม่เป็น อบต.บา้นเหล่า  -  - 500,000       500,000       500,000       จ านวนสมชิกใน มีศูนยใ์ห้บริการ กองสวสัดิการ

บริการคนพิการ ต  าบล ภาระให้ครอบครัวและ ศูนยฯ์ ดา้นต่างๆแก่ผูพิ้

บา้นเหล่า ให้บริการดา้นต่างแก่ การ

คนพิการ

2 โครงการจดัตั้งศูนย์ เพ่ือให้ผูสู้งอายไุม่เป็น อบต.บา้นเหล่า  -  - 500,000       500,000       500,000       จ านวนสมชิกใน มีศูนยใ์ห้บริการ กองสวสัดิการ

พฒันาคุณภาพชีวิตผู ้ ภาระให้ครอบครัวและ ศูนยฯ์ ดา้นต่างๆแก่ผูสู้ง

สูงอายตุ  าบลบา้นเหล่า พฒันาศกัภาพผูสู้งอายุ อายุ

3 โครงการฝึกอบรมการวา่ย เพ่ือให้เด็กเล็ก ยวุชน เด็กเล็ก ยวุชน  -  - 100,000       100,000       100,000       จ านวนผูเ้ขา้ร่วม เด็กเล็ก ยวุชน ส านกัปลดั

น ้าเบ้ืองตน้ เยาวชน ไดเ้รียนรู้ทกัษะ เยาวชนในต า โครงการ เยาวชนสามารถ

ในการวา่ยน ้าเบ่ืองตน้ บลบา้นเหล่า ช่วยเหลือตนเองได้

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

85

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศกัยภาพ

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศกัยภาพ

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

3 โครงการฝึกอบรมเก่ียว เพ่ือให้นกัเรียน นกัเรียน 200,000      300,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนผูเ้ขา้ นกัเรียน เยาวชน ส านกัปลดั

กบัดนตรี เยาวชน ยวุชน ยวุชน รับการฝึกอบรม ยวุชนมีความรู้

ไดค้วามรู้ดา้น เยาวชน ดา้นดนตรีมากข้ึน

ดนตรีเพ่ิมข้ึน ในพ้ืนท่ีต าบล

บา้นเหล่า

4 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้เด็กเล็ก ยวุชน เด็กเล็ก 100,000      100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนผูเ้ขา้ เด็กเล็ก ยวุชน ส านกัปลดั

วา่ยน ้าส าหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน ยวุชน รับการฝึกอบรม เยาวชน ประชาชน

เล็ก ยวุชน เยาวชน ไดมี้ความรู้เบ้ืองตน้ เยาวชน สามารถช่วยเหลือ

ประชาชน ต าบล ในการช่วยเหลือ ในพ้ืนท่ีต าบล ตวัเองในเบ้ืองตน้ได้

บา้นเหล่า ตนเอง บา้นเหล่า

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา



86

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศกัยภาพ

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2  การพฒันาจดัระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศกัยภาพ

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

5 โครงการส่งเสริมสืบ เพ่ือให้นกัเรียน นกัเรียน 200,000      300,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนผูเ้ขา้ นกัเรียน เยาวชน ส านกัปลดั

สานดนตรีพ้ืนบา้น เยาวชน ยวุชน ยวุชน รับการฝึกอบรม ยวุชนมีความรู้

อีสาน(วงโปงลาง/กลอง ไดสื้บสานวฒันธรรม เยาวชน ดา้นดนตรีมากข้ึน

ยาว) ดนตรีชาวอีสานให้ห่าง ในพ้ืนท่ีต าบล

ไกลยาเสพติด บา้นเหล่า

แบบ ผ.02รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



87

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

6 โครงการส่งเสริมกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพ 500,000      500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ กองสวสัดิการ

อาชีพต่างๆ หมู่ 1-17 ต่างๆในต าบลบา้นหล่า ต่างๆ หมู่ท่ี ท่ีไดด้  าเนินการฝึก ในต าบลมีการ

เช่นกลุ่มจกัรสาน ไดมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน  1 - 17 ส่งเสริมอาชีพ พฒันาฝีมือและ

กลุ่มทอผา้  กลุ่มผา้ ผลิตภณัฑเ์ป็นสิน

ยอ้มคราม ฯลฯ คา้ OTOP ได้

7 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมอาชีพ ประชาชน 400,000      400,000       400,000       400,000       400,000       จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ประชาชนไดมี้ กองสวสัดิการ

อาชีพต่างๆหมู1่-17 และรายไดเ้สริมให้กบั ต าบลบา้น กิจกรรม ความรู้และมีราย

ประชาชนต าบลบา้น เหล่า ไดเ้สริม

เหล่า

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ

โครงการท่ี วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02

88

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

8 โครงการสืบสานภูมิ เพ่ือฝึกอบรมสืบสาน ผูสู้งอายใุน 200,000      200,000       200,000       200,000       200,000       ผูสู้งอายใุน ผูสู้งอายตุ  าบล กองสวสัดิการ

ปัญญาจกัสานผูสู้งอาย ุ ภูมิปัญญาการจกัสาน ต าบลบา้น ต าบลบา้น บา้นเหล่าถ่ายทอด

 ต าบลบา้นเหล่า ผูสู้งอาย ุต  าบลบา้น เหล่า เหล่า งานจกัสานได้

เหล่า

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ ผูพิ้การทาง 100,000      100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนผูพิ้การท่ี ผูพิ้การทางสายตา กองสวสัดิการ

ผูพิ้การทางสายตา  แก่ผูพิ้การทางสายตา สายตาต าบล ผ่านการฝึกอบรม มีอาชีพและมีราย

ต าบลบา้นเหล่า ต าบลบา้นหล่า บา้นเหล่า และสามารถน าไป ไดเ้พ่ิมข้ึน

ประกอบอาชีพได้

วตัถุประสงค์

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

รายละเอียดโครงการพฒันา

โครงการท่ี



แบบ ผ.01

89

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

10 โครงการเล้ียง โค เพ่ือส่งเสริมอาชีพ ประชาชน 200,000      100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนผูเ้ขา้รับ ประชาชนมีอาชีพ ส านกัปลดั

 -กระบือหมู่ท่ี 1-17 ต่างๆในต าบลบา้นหล่า ต าบลบา้น การฝึกอบรมฯ เสริม

ไดมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน เหล่า

11 โครงการขุดบ่อเล้ียง เพ่ือส่งเสริมอาชีพ ประชาชน 100,000      150,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนผูเ้ขา้รับ ประชาชนมีอาชีพ ส านกัปลดั

ปลา หมู่ท่ี 1-17 ต่างๆในต าบลบา้นหล่า ต าบลบา้น การฝึกอบรมฯ เสริม

ไดมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน เหล่า

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

รายละเอียดโครงการพฒันา

วตัถุประสงค์โครงการท่ี



แบบ ผ.02

90

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

12 โครงการเล้ียงปลาใน เพ่ือส่งเสริมอาชีพ ประชาชน 150,000      100,000       150,000       100,000       100,000       จ านวนผูเ้ขา้รับ ประชาชนมีอาชีพ ส านกัปลดั

กระชงัหมู่ท่ี 1-17 ต่างๆในต าบลบา้นหล่า ต าบลบา้น การฝึกอบรมฯ เสริม

ไดมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน เหล่า

13 โครงการทอผา้ขาวมา้ เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ ประชาชน 200,000      100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ ส านกัปลดั

และผา้ห่ม หมู่ท่ี 1-17 แก่กลุ่มอาชีพต่างๆใน ต าบลบา้น ท่ีไดด้ าเนินการฝึก ในต าบลมีการ

ต าบลบา้นหล่าไดมี้ราย เหล่า อบรมฯ พฒันาฝีมือและ

ไดเ้พ่ิมข้ึน ผลิตภณัฑ์

แบบ ผ.02

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพฒันา

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

14 โครงการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประชาชน 200,000      100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ กองสวสัดิการ

การเยบ็ผา้ หมู่ 1-17 ต่างๆในต าบลบา้นหล่า ต าบลบา้น ท่ีไดด้ าเนินการฝึก ในต าบลมีการ

ไดมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน เหล่า อบรมฯ พฒันาฝีมือและ

15 โครงการฝึกอบรมดอก เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ ประชาชน 100,000      100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ กองสวสัดิการ

ไมจ้นัหอม หมู่ 1-17 แก่กลุ่มอาชีพต่างๆใน ต าบลบา้น ท่ีไดด้ าเนินการฝึก ในต าบลมีการ

ต าบลบา้นหล่าไดมี้ราย เหล่า อบรมฯ พฒันาฝีมือและ

ไดเ้พ่ิมข้ึน ผลิตภณัฑ์

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ 02
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

16 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ความรู้แกอาสา ประชาชน 60,000        60,000          60,000          60,000          60,000          จ านวนผูเ้ขา้รับการ ผูพิ้การ ผูสู้งอายุ กองสวสัดิการ

อาสาสมคัรดูแล สมคัรผูดู้แลคนพิการ ต าบลบา้น ฝึกอบรม ไดรั้บการดูแลอยา่ง

พิการ และผูสู้งอายุ ผูสู้งอาย ุ เหล่า ถูกวิธี

17 โครงการสานสายใย เพ่ือให้ผูสู้งอายไุด้ ผูสู้งอายใุนพ้ืน 100,000      100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนผูเ้ขา้ ผูสู้งอายไุดรั้บ กองสวสัดิการ

ใส่ใจสุขภาพกาย รับการตรวจสุข ท่ีต  าบลบา้น รวมโครงการ การตรวจสุข

สุขภาพใจผูสู้งอายุ ภาพ เหล่า ภาพและมีสุข

ต าบลบา้นเหล่า แข็งแรง

แบบ ผ 02รายละเอียดโครงการพฒันา

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

รายละเอียดโครงการพฒันา
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

18 โครงการจดัท า เพ่ือให้ประชาชนได้ ประชาชน 30,000        30,000          30,000          30,000          30,000          จ านวนประชาชน ประชาชนมีความ ส านกัปลดั

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน แสดงความคิดเห็น ต าบลบา้น ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม พึงพอใจท่ีไดมี้ส่วน

และประสานแผนฯ ความตอ้งการ เหล่า ร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น

19 โครงการแกไ้ขปัญ เพ่ือเป็นการลดปัญหา ประชาชน 200,000      200,000       200,000       200,000       200,000       จ านวนประชาชน ประชาชนมีความ ส านกัปลดั

หาความยากจน ให้กบัประชาชนต าบล ต าบลบา้น ท่ีไดรั้บการช่วย พึงพอใจท่ีไดรั้บ

บา้นเหล่า เหล่า เหลือ การช่วยเหลือ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

20 โครงการส่งเสริม เพ่ือให้เกษตรกร เกษตรกรใน 100,000      100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนเกษตรกร เกษตรกรต าบลบา้น ส านกัปลดั

ประสิทธิภาพการ ต าบลบา้นเหล่า ต าบลบา้น ท่ีเขา้ร่วมโครงการ เหล่ามีพนัธุ์ขา้วท่ีดี

ผลิตขา้วพนัธุ์ดี ไดมี้พนัธุ์ขาวดี เหล่า

เพ่ือจ าหน่ายและ

ขยายพนัธุ์ต่อไป

21 โครงการส่งเสริมการ เพ่ือให้เกษตรกร เกษตรกรใน 100,000      100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนเกษตรกร เกษตรกรต าบลบา้น ส านกัปลดั

ผลิตเช้ือราไตรโค ต าบลบา้นเหล่าได้ ต  าบลบา้น ท่ีเขา้ร่วมโครงการ เหล่ามีเช้ือราไตรโค

เดอร์มา มีเช้ือราไตรโค เหล่า เดอร์มาใชใ้นการ

เดอร์มาไวใ้ชใ้น เกษตร

การท าเกษตร

ท่ี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

22 โครงการส่งเสริม เพ่ือให้เกษตรกร เกษตรกรใน 100,000      100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนเกษตรกร เกษตรกรไดรั้บความ ส านกัปลดั

อาชีพกลุ่มเกษตร ต าบลบา้นเหล่า ต าบลบา้น ท่ีเขา้ร่วมโครงการ รู้ในการท าการ

กรหมู่ 1-17 เช่น ไดพ้ฒันาคุณภาพ เหล่า เกษตรมากข้ึน

การปลูกมนั ทางการเกษตร

การปลูกถัว่ ฯลฯ

23 โครงการศึกษา เพ่ือให้นกัเรียน นกัเรียน 50,000        50,000          50,000          50,000          50,000          จ านวนผูเ้ขา้ นกัเรียน เยาวชน ส านกัปลดั

แหล่งเรียนรู้ ยวุชน เยาวชน ยวุชน เยาวชน ร่วมฝึกอบรม ยวุชนไดมี้ความรู้

ไดเ้รียนรู้ ในพ้ืนท่ีต าบล และมีพฒันาการ

บา้นเหล่า สมวยั

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

                    แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ

                  รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

24 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ประชาชน ประชาชน 100,000      100,000       100,000       100,000       100,000       จ านวนผู ้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กองสวสัดิการ

ตามหลกัปรัชญา และนกัเรียน และนกัเรียน เขา้รับการ สามารถน าเอา

เศาษฐกิจพอเพียง ไดมี้ความรู้ดา้น ในต าบลบา้น ฝึกอบรม ความรู้ท่ีได้

ตน้แบบต าบล เศรษฐกิจ เหล่า ไปปรับใชก้บั

บา้นเหล่า พอเพียง ชีวิตประจ าวนั

งบประมาณ

                   รายละเอียดโครงการพฒันา

                     แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1  การส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  การพฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

25 โครงการโรงเรียน เพ่ือให้ผูสู้งอายแุละ ประชาชน 60,000        60,000          60,000          60,000          60,000          จ านวนผูเ้ขา้ ประชาชนและพนง. ส านกัปลดั

ผูสู้งอาย ุบา้น วดั ประชาชนต าบล ต าบลบา้น รับการฝึกอบรม ไดมี้ความสามคัคี

โรงเรียน บา้นเหล่า พนง.ไดท้  า เหล่า กนัในการท ากิจ

กิจกรรมร่วมกนักบั กรรมร่วมกนั

ชุมชน วดั โรงเรียน

26 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ เพ่ือให้บุคลากรได้ บุคลกกร 30,000        30,000          30,000          30,000          30,000          จ านวนผูเ้ขา้ บุคลากรในองคก์ร ส านกัปลดั

เพ่ิมศกัยภาพบุคลากร เพ่ิมพลูความรู้และทกัษะ อบต.บา้น รับการฝึกอบรม ปฏิบติังานไดมี้

ขององคก์ารบริหาร ในการพฒันาการปฏิ เหล่า ความช านาญใน

ส่วนต าบลบา้นเหล่า บติังาน การปฏิบติังาน

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02

98

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

27 โครงการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้าง คณะผูบ้ริหาร 30,000        30,000          30,000          30,000          30,000          จ านวนผูเ้ขา้รับ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบ ส านกัปลดั

คุณธรรมจริยธรรม และพฒันาคุณ  /สมาชิก การฝึกอบรม รมไดมี้การเสริม

ธรรมจริยธรรม อบต./พนกั สร้างและพฒันาคุณ

ในองคก์ร งานส่วนต า ธรรม จริยธรรมใน

บล/พนกังาน องคก์ร

จา้งประชาชน

ในพ้ืนท่ีต าบล

บา้นเหล่า

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                           รายละเอียดโครงการพฒันา

โครงการ วตัถุประสงค์ท่ี

งบประมาณ



แบบ ผ.02

99

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 4  การพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการเมืองการปกครอง

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

23 โครงการเสริม เพ่ือให้เจา้หนา้ คณะผูบ้ริหาร 30,000        30,000          30,000          30,000          30,000          จ านวนผู ้ ประชาชนสามารถ ส านกัปลดั

สร้างการป้องกนั ท่ีปฏิบติังานดว้ย สมาชิก อบต. เขา้รับการ มารถน าความ

และปราบปราม ความซ่ือสตัย์ เจา้หนา้ท่ี ฝึกอบรม รู้ท่ีไดม้าปรับ

การทุจริตในการ พนกังานจา้ง ใชใ้นชีวิตประ

ปฏิบติัราชการ อบต.บา้น จ าวนั

เหล่า

24 โครงการประชุมเสริม เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชนต า 30,000        30,000          30,000          30,000          30,000          จ านวนผู ้ ประชาชนสามารถ ส านกัปลดั

สร้างประชาธิปไตยใน ความรู้ความเขา้ใจการ บลบา้นเหล่า เขา้รับการ มารถน าความ

ชุมชน ปกครองในระบอบประ และพนง.ใน ฝึกอบรม รู้ท่ีไดม้าปรับ

ชาธิปไตย องคก์ร ใชใ้นชีวิตประ

3,670,000   3,570,000    3,970,000    3,920,000    3,920,000    จ าวนั

                           รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รวมแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน



แบบ ผ.02

100

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 3 การพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ภึง

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั 

แผนงาน  การศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการแข่งขนักีฬา เพ่ือให้ยวุชน เยาวชน ยวุชน เยาวชน 200,000       200,000      200,000       200,000          200,000          จ านวนผูเ้ขา้ ยวุชน ยาวชน กองสวสัดิการ

ยวุชน เยาวชน ต าบล ไดอ้อกก าลงักาย ต าบลบา้นเหล่า ร่วมกิจกรรม มีสุขภาพร่าง

บา้นเหล่า ให้ร่างกายแข็งแรง กายแข็งแรง

2 โครงการแข่งขนักีฬา เพ่ือให้ประชาฃน ประชาชนใน 200,000       200,000      200,000       200,000          200,000          จ านวนผูเ้ขา้ ประชาชน กองสวสัดิการ

ประชาชน ต าบล ไดอ้อกก าลงักาย ต าบลบา้นเหล่า ร่วมกิจกรรม มีสุขภาพร่าง

บา้นเหล่า ให้ร่างกายแข็งแรง กายแข็งแรง

3 โครงการแข่งขนักีฬา เพ่ือให้ประชาฃน ประชาชนต าบล 100,000       100,000      200,000       200,000          200,000          จ านวนผูเ้ขา้ ประชาชนต าบลบา้น ส านกัปลดั

ไดอ้อกก าลงักาย บา้นเหล่า ร่วมกิจกรรม เหล่าและบุคลากร กองสวสัดิการ

ให้ร่างกายแข็งแรง อบต.บา้นเหล่า ในองคก์รมีร่างกาย

แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

101

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 3 การพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพอยา่งทัว่ภึง

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือศกัยภาพในการแข่งขนั 

แผนงาน  การศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

4 โครงการแข่งขนักีฬา เพ่ือให้ยวุชน เยาวชน ยวุชน เยาวชน 200,000       200,000      400,000       400,000          400,000          จ านวนผูเ้ขา้ ยวุชน ยาวชน กองสวสัดิการ

ตา้นยาเสพติด ต าบล ประชาชน ประชาชน ร่วมกิจกรรม ประชาชน

บา้นเหล่า ไดอ้อกก าลงักาย ต าบลบา้นเหล่า มีสุขภาพร่าง

ให้ร่างกายแข็งแรง กายแข็งแรง

5 โครงการแข่งขนั เพ่ือให้เด็กเล็กไดมี้ ศูนยฯ์ 5 ศูนย์ 100,000       100,000      200,000       200,000          200,000          จ านวนเด็กเล็กท่ี เด็กเล็กไดแ้สดง ส านกัปลดั

กีฬาสีส าหรับ พฒันาเหมาะสมกบั เขา้ร่วมกิจกรรม ออกถึงความสามารถ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก วยัและมีสุขภาพ และภาคภูมิใจท่ีได้

ร่างกายแข็งแรง ร่วมกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี วตัถุประสงค์โครงการ

งบประมาณ



แบบ ผ.02

102

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์พฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 1 การพฒันาส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์พฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  การศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

6 โครงการจดังานประ เพ่ือให้ประชาชนได้ ประชาชนต าบล 100,000       200,000      300,000       300,000          300,000          จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ประชาชนต าบล ส านกัปลดั

เพณี งานศาสนา มีกิจกรรมร่วมกนั บา้นเหล่า กิจกรรม บา้นเหล่าไดรั้กษา

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และไดรั้กษาขนบ ประเพณี 

เช่น ประเพณีสงกรานต์ ธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม

ประเพณีลอยกระทง วฒันธรรม อนัดีของ อนัดีสืบไป

ประเพณีบุญป้ังไฟ ชาวพทุธ

วนัส าคญัทางศาสนา

เช่น วนัเขา้พรรษา

วนัออกพรรษา

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02

103

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์พฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 1 การพฒันาส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์พฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  การศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

7 โครงการจดักิจกรรมศึก เพ่ือปลุกฝังให้เด็ก ศูนยฯ์ของ  -  - 80,000         80,000            80,000            จ านวนผูเ้ขา้ร่วม เด็กเล็กไดศึ้กษา ส านกัปลดั

ษาธรรมะนอกสถานท่ี เล็กไดรู้้จกัขนบธรรม อบต.บา้นเหล่า กิจกรรม หลกัค าสอนของ

ทุกวนัพระ เนียม ประเพณี พระสงค์

วฒันธรรมอนัดีงาม

ของศาสนาพทุธ

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

104

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์พฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 2  การพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์พฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  การศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

8 โครงการประเพณีลอย เพ่ือส่งเสริมการท่อง 1 โครงการ 100,000       200,000      300,000       300,000          300,000          จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ประชาชนต าบล ส านกัปลดั

กระทง ณ หนองห้วย เท่ียวและผลิตภณัฑ์ กิจกรรม บา้นเหล่าไดรั้กษา

ทรายตอนบน พ้ืนบา้น ประเพณี

 วฒันธรรม

อนัดีสืบไป

9 เงินอุดหนุนเพ่ือสนบั เพ่ือส่งเสริมการท่อง ต าบลบา้นเหล่า 2,000,000    2,000,000   2,000,000    2,000,000       2,000,000       จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ไดมี้การรักษา ส านกัปลดั

สนุนการท่องเท่ียว เท่ียวในต าบลบา้น กิจกรรม ประเพณีวฒัน

และอ่ืนๆ ฯลฯ เหล่า ธรรม

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02

105

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์พฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 2  การพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์พฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  การศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

10 โครงการประเพณีลอย เพ่ือส่งเสริมการท่อง 1 โครงการ 100,000       200,000      300,000       300,000          300,000          จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ประชาชนต าบล ส านกัปลดั

กระทง ณ หนองบวัแดง เท่ียวและผลิตภณัฑ์ กิจกรรม บา้นเหล่าไดรั้กษา

พ้ืนบา้น ประเพณี

 วฒันธรรม

อนัดีสืบไป

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02

106

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์พฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ี 2  การพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์พฒันาการคา้  การลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงาน  การศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

11 โครงการประเพณีลอย เพ่ือส่งเสริมการท่อง 1 โครงการ 100,000       200,000      300,000       300,000          300,000          จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ประชาชนต าบล ส านกัปลดั

กระทง ณ อ่างเก็บ เท่ียวและผลิตภณัฑ์ กิจกรรม บา้นเหล่าไดรั้กษา

น ้าห้วยอีพนัธ์ พ้ืนบา้น ประเพณี

 วฒันธรรม

อนัดีสืบไป

3,200,000    3,600,000   4,480,000    4,480,000       4,480,000       

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ



แบบ ผ.02

107

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการก่อสร้างรางระ เพ่ือให้การระบายน ้าในหมูป่ระชาชน 7,000,000     8,000,000    9,000,000     9,000,000         9,000,000       จ านวนหมู่บา้นท่ีประชาชนมีราง กองช่าง

บายน ้าส าเร็จรูปพร้อม บา้นเป็นไปอยา่งสะดวก ต าบลบา้น ก่อสร้างระบบระบายระบายน ้าและลด

ฝาปิดหมู่ท่ี 1-17 และป้องกนัน ้าท่วมขงัท่ี เหล่า น ้าภายในหมู่บา้นปัญหาโรคติดต่อ

อยูอ่าศยั

2 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 9,000,000     9,000,000    9,000,000     9,000,000         9,000,000       จ านวนหมู่บา้นท่ีประชาชนมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือ ใชใ้นการสญัจรไปมาได้ ต  าบลบา้น ไดรั้บการปรับปรุงถนนท่ีสามารถ

การเกษตร หมู่ท่ี 1-17 สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน สญัจรไป -มา

ภยัในการเดินทาง หมู่บา้น ความสะดวก

และปลอดภยั

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

108

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

3 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 9,000,000     9,000,000    9,000,000     9,000,000         9,000,000       จ านวนหมู่บา้นท่ีประชาชนมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กภาย ใชใ้นการสญัจรไปมาได้ ต  าบลบา้น ไดรั้บการปรับปรุงถนนท่ีสามารถ

ในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1-17 สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน สญัจรไป -มา

ภยัในการเดินทาง หมู่บา้น ความสะดวก

และปลอดภยั

4 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 1,000,000     1,000,000    1,000,000     1,000,000         1,000,000       จ านวนหมู่บา้นท่ีประชาชนมี กองช่าง

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ใชใ้นการสญัจรไปมาได้ ต  าบลบา้น ไดรั้บการปรับปรุงถนนท่ีสามารถ

หมู่ท่ี 1-17 สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน สญัจรไป -มา

ภยัในการเดินทาง หมู่บา้น ความสะดวก

และปลอดภยั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

109

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ลานประชาชน 6,000,000     6,000,000    6,000,000     6,000,000         6,000,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีสามกีฬากองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ออกก าลงั กีฬาประจ าหมู่บา้นเพ่ือ ต าบลบา้น ท่ีใชป้ระโยชน์ ในหมู่บา้นเพ่ือออก

กายภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี ออกก าลงักายและท า เหล่า ลานกีฬา ก าลงักายเพ่ือ

หมู่ท่ี 1-17 กิจกรรมภายในหมู่บา้น ส่งเสริมสุขภาพ

6 โครงการเสียงตามสาย เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ ประชาชน 1,000,000     1,000,000    1,000,000     1,000,000         1,000,000       จ านวนประชากร ประชาชนไดรั้บขอ้กองช่าง

ภายในหมู่บา้น หมูท่ี 1-17 รับฟังข่าวสารอีก1ช่อง ต าบลบา้น ท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวมูลข่าวสารท่ีรวด

ทาง เหล่า เร็วและทนัเหตุ

การณ์

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

110

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

7 โครงการก่อสร้างห้องน ้า เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ห้องประชาชน 800,000        800,000       800,000        800,000            800,000          จ านวนประชาชนประชาชนมีความ กองช่าง

ประจ าศาลาประชาคม น ้าใชใ้นท่ีสาธารณประ ต าบลบา้น ท่ีมาใชบ้ริการห้องพึงพอใจในการใช้

หมู่ท่ี1-17 โยชน์ เหล่า น ้าสาธารณประ บริการ

โยชน์

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสนาม เพ่ือให้ประไดอ้อกก าลงั ประชาชน 900,000        900,000       900,000        900,000            900,000          จ านวนประชา ประชาชนมีความ กองช่าง

กีฬาชุมชนภายในหมู่บา้น กายและปลอดภยัแก่ ต าบลบา้น ชนท่ีมาใชบ้ริการ พึงพอใจในการใช้

หมู่ท่ี 1-17 ทรัพยสิ์น เหล่า บริการ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

111

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ ประชาชน 1,500,000     1,500,000    1,500,000     1,500,000         1,500,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีสามกีฬากองช่าง

เอนกประสงคภ์ายในหมู่ ลานเอนกประสงค์ ต  าบลบา้น ท่ีใชป้ระโยชน์ ในหมู่บา้นเพ่ือออก

บา้น หมู่ท่ี 1-17 ประจ าหมู่บา้น  เพ่ือออก เหล่า ลานกีฬาเอนกประก าลงักายเพ่ือ

ก าลงักายและท ากิจกรรม สงค์ ส่งเสริมสุขภาพ

ภายในหมู่บา้น

10 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ ประชาชน 800,000        800,000       800,000        800,000            800,000          จ านวนประชากร ประชาชนไดรั้บขอ้กองช่าง

ระบบเสียงตามสายภายใน รับฟังขอ้มูลข่าวสารท่ีชดั ต าบลบา้น ท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวมูลข่าวสารท่ีรวด

หมู่บา้น หมู่ท่ี 1-17 เจน เหล่า สาร เร็วและทนัเหตุ

การณ์

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

112

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

11 โครงการก่อสร้างถนนลูก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 1,000,000     1,000,000    1,000,000     1,000,000         1,000,000       จ านวนหมู่บา้นท่ีประชาชนมีถนน กองช่าง

รังเพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 1-17 ใชใ้นการสญัจรไปมาได้ ต  าบลบา้น ไดรั้บการปรับปรุงท่ีสามารถสญัจร

สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน ไป -มาดว้ยความ

ภยัในการเดินทาง หมู่บา้น สะดวกและปลอด

ภยั

12 โครงการก่อสร้างระบบประ เพ่ือให้ประชาชนไดมี้น ้า ประชาชน 1,500,000     1,500,000    1,500,000     1,500,000         1,500,000       จ านวนหมู่บา้นท่ีประชาชนระบบ กองช่าง

ปาภายในหมู่บา้น หมู่บา้น ในการอุปโภค-บริโภค ต าบลบา้น ก่อสร้างและปรับ น ้าประปาใชใ้น

หมู่ท่ี 1-17 อยา่งพอเพียงต่อความ เหล่า ปรุง ซ่อมแซมระ ชีวิตประจ าวนั

ตอ้งการของประชาชน บบประปาหมู่บา้น

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

113

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

13 โครงการขยายเขตระบบ เพ่ือให้ประชาชนไดมี้น ้า ประชาชน 1,500,000     1,500,000    1,500,000     1,500,000         1,500,000       จ านวนหมู่บา้นท่ีประชาชนระบบ กองช่าง

ประปาภายในหมู่บา้น ในการอุปโภค-บริโภค ต าบลบา้น ก่อสร้างและปรับ น ้าประปาใชใ้น

หมู่ท่ี 1-17 อยา่งพอเพียงต่อความ เหล่า ปรุง ซ่อมแซมระ ชีวิตประจ าวนั

ตอ้งการของประชาชน บบประปาหมู่บา้น

14 โครงการขยายเขตเสียง เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ ประชาชน 800,000        800,000       800,000        800,000            800,000          จ านวนประชากร ประชาชนได้ กองช่าง

ตามสายภายในหมู่บา้น รับฟังขอ้มูลข่าวสารท่ีชดั ต าบลบา้น ท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวรับขอ้มูลข่าวสาร

หมู่ท่ี 1- 17 เจนและทัว่ถึงทุกครัวเรือนเหล่า สาร ท่ีรวดเร็วและ

ทนัเหตุการณ์

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง 114

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

15 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 1,000,000     1,000,000    1,000,000     1,000,000         1,000,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีถนน กองช่าง

แซมถนนคสล.ภายในหมู่ ใชใ้นการสญัจรไปมาได้ ต  าบลบา้น ท่ีใชป้ระโยชน์ ท่ีสามารถสญั

บา้นหมู่ท่ี 1- 17 สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า จรไป-มาดว้ย

ภยัในการเดินทาง ความสะดวก

16 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 1,000,000     1,000,000    1,000,000     1,000,000         1,000,000       จ านวนหมู่บา้นท่ีประชาชนมีถนน กองช่าง

แซมถนนลูกรังภายใน ใชใ้นการสญัจรไปมาได้ ต  าบลบา้น ไดรั้บการปรับปรุงท่ีสามารถสญัจร

หมู่บา้น หมู่ท่ี 1-17 สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน ไป -มาดว้ยความ

ภยัในการเดินทาง หมู่บา้น สะดวกและปลอด

ภยั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

115

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

17 โครงการวางท่อระบาย เพ่ือเป็นการระบายทาง ประชาชน 2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000         2,000,000       จ านวนประชาชนบริเวณภายใน กองช่าง

น ้าภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี เดินน ้าและลดปัญหาน ้า ต  าบลบา้น ท่ีใชป้ระโยชน์ หมู่บา้นมีการ

 1 -17 ท่วมขงัภายในหมู่บา้น เหล่า ระบายน ้าอยา่ง

หมู่ท่ี 1 - 17 มีประสิทิภาพ

18 โครงการต่อเติมศาลา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ท่ีส าประชาชน 1,200,000     1,200,000    1,200,000     1,200,000         1,200,000       จ านวนประชาชนท่ีประชาชนมีท่ีใช้ กองช่าง

ประชาคมภายในหมู่บา้น หรับประชุม พบปะ ต าบลบา้น ใชป้ระโยชน์จาก ประโยชน์ในการ

หมู่ท่ี 1- 17 แลกเปล่ียนความคิดเห็น เหล่า ศาลาประชาคม จดังานในชุมชน

เพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

116

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

19 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ประชาชน 8,000,000     8,000,000    8,000,000     8,000,000         8,000,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีถนน กองช่าง

ลูกรังเช่ือมระหวา่งหมู่ ใชใ้นการสญัจรไปมาได้ ต  าบลบา้น ท่ีไดรั้บการบริการท่ีสามารถสญัจร

บา้นในพ้ืนท่ีต าบลบา้น สะดวกและรวดเร็วปลอด เหล่า ถนนลูกรังภายใน ไป -มาดว้ยความ

เหล่า หมู่ท่ี 1-17 ภยัในการเดินทาง หมู่บา้น สะดวกและ

ปลอดภยั

20 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ท่ีส าประชาชน 1,000,000     1,000,000    1,000,000     1,000,000         1,000,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีท่ีใช้ กองช่าง

แซมศาลาประชาคมประ หรับประชุม พบปะ ต าบลบา้น ท่ีใชป้ระโยชน์จากประโยชน์ในการ

จ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 1-17 แลกเปล่ียนความคิดเห็น เหล่า ศาลาประชาคม จดังานในชุมชน

และมีท ากิจกรรมร่วมกนั เพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

117

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

21 โครงการก่อสร้างหอถงั เพ่ือให้ประชาชนไดมี้น ้า ประชาชน 3,000,000     3,000,000    3,000,000     3,000,000         3,000,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีน ้าเพ่ือ กองช่าง

ประปาภายในหมู่บา้น ในการ สาธารณูปโภค ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ การสาธารณูปโภค

หมู่ท่ี 1-17 อยา่งพอเพียง เหล่า อยา่งพอเพียง

22 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ท่ีสาประชาชน 2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000         2,000,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีท่ีใช้ กองช่าง

สวนสาธารณประโยชน์ ธารณประโยชน์ท่ีพร้อม ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ ท ากิจกรรมภาย

หมูท่ี 1-17 ใชกิ้จกรรมภายในหมู่บา้นเหล่า ในหมู่บา้น

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

118

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

23 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ ประชาชน 2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000         2,000,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีท่ีใช้ กองช่าง

อเนกประสงคท่ี์สาธาณ อาคารอเนกประสงคใ์ช้ ต  าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ ท ากิจกรรมภาย

ประโยชน์ หมู่ท่ี 1- 17 ในกิจกรรมต่างๆภาย เหล่า ในหมู่บา้น

ในหมู่บา้น

24 โครงการก่อสร้างตลาดสด เพ่ือให้เกษตรกรมีท่ีจ  า ประชาชน 600,000        600,000       600,000        600,000            600,000          จ านวนประชาชนประชาชนมีสินคา้ กองช่าง

ในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1-17 หน่ายสินคา้และ ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ จ าหน่ายและผู ้

เหล่า บริโภคไดสิ้นคา้

ราคาถูก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

119

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

25 โครงการก่อสร้างศาลา เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีท า พ้ืนท่ีต  าบล 5,100,000     5,100,000    5,100,000     5,100,000         5,100,000       จ านวนโครงการ ประชาชนมีท่ีใช้ กองช่าง

ประชาคมในหมู่บา้น กิจกรรมเพ่ิมข้ึน บา้นเหล่า ท่ีด าเนินการ ประโยชน์ในกิจ

หมู่ท่ี 1-17 กรรมต่างๆใน

หมู่บา้น

วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง 120

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

26 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพ่ือให้เด็กเล็กมีอาคาร จ านวน 2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000         2,000,000       จ านวนศูนยพ์ฒัฯเด็กเล็กไดมี้ กองช่าง

แซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เรียนท่ีเหมาะสมและ เด็กเล็ก ท่ีไดรั้บการปรับ สถานท่ีศึกษาท่ี

ท่ี อบต.รับผิดชอบ ปลอดภยั ท่ีเรียน ปรุง/ซ่อมแซม เหมาะสม

27 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพ่ือให้เด็กเล็กมีอาคาร จ านวน 3,000,000     3,000,000    3,000,000     3,000,000         3,000,000       จ านวนศูนยพ์ฒัฯเด็กเล็กไดมี้ กองช่าง

พฒันาเด็กเล็ก เรียนท่ีเหมาะสมและ เด็กเล็ก ท่ีไดรั้บการปรับ สถานท่ีศึกษาท่ี

ปลอดภยั ท่ีเรียน ปรุง/ซ่อมแซม เหมาะสม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02

121

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

28 โครงการก่อสร้างสถานี เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ ประชาชน 150,000        150,000       150,000        150,000            150,000          จ านวนประชากรประชาชนมีความ กองช่าง

สูบน ้า น ้าส าหรับการสาธารณู ต าบลบา้น ท่ีขอรับบริการ พึงพอใจในการ

ปโภค เหล่า ให้บริการ

29 โครงการติดตั้งเสาอากาศ เพ่ือติดต่อประสานงาน อบต.บา้น 500,000        500,000       500,000        500,000            500,000          จ านวนประชากรประชาชนมีความ กองคลงั

รับส่งสญัญาณวิทยุVHF ในงานป้องกนัสาธารณ เหล่า ท่ีขอรับบริการ พึงพอใจในการ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50วตัต์ ภยัและหน่วยต่างๆเพ่ือ ให้บริการ

พร้อมติดตั้งวิทยโุมบายรถ การช่วยเหลือประชา

บรรทุกดบัเพลิง ชน

ท่ี

งบประมาณ

โครงการ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02

122

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

30 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือให้การระบายน ้า ประชาชน 8,500,000     8,500,000    8,500,000     8,500,000         8,500,000       จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีราง กองช่าง

ระบายน ้าคอนกรีต ในหมู่บา้นเป็นไป ต าบลบา้น ท่ีไดด้ าเนินโครง ระบายน ้าและ

เสริมเหล็กภายใน อยา่งสะดวกและ เหล่า การ ลดปัญหาโรค

หมู่บา้น หมุ1่-17 ป้องกนัน ้าท่วมขงั ติดต่อ

ท่ีอยูอ่าศยั

31 โครงการต่อเติมศาลา เพ่ือให้ประชาชนได้ ประชาชน 8,500,000     8,500,000    8,500,000     8,500,000         8,500,000       จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีท่ี กองช่าง

เอนกประสงคห์มู่ท่ี 1-17 มีสถานท่ีจดักิจกรรม ต าบลบา้น ท่ีไดด้ าเนินโครง จดักิจกรรม

เพ่ิมข้ึน เหล่า การ

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

123

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

32 โครงการก่อสร้างลาน เพ่ือให้ประชาชนได้ ประชาชน 8,500,000     8,500,000    8,500,000     8,500,000         8,500,000       จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีท่ี กองช่าง

คอนกรีตเอนกประสงค์ มีสถานท่ีจดักิจกรรม ต าบลบา้น ท่ีไดด้ าเนินโครง จดักิจกรรม

หมู่ท่ี1-17 เพ่ิมข้ึน เหล่า การ

33 โครงการปรับปรุงภูมิ เพ่ือให้ท่ีสาธารณ ประชาชน 8,500,000     8,500,000    8,500,000     8,500,000         8,500,000       จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีท่ี กองช่าง

ทศัน์ท่ีสาธารณประ ประโยชน์เป็นท่ี ต  าบลบา้น ท่ีไดด้ าเนินโครง พกัผ่อน

โยชน์ หมู่ท่ี 1-17 พกัผ่อนในชุมชน เหล่า การ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

124

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

34 โครงการจดัซ้ือท่ีดิน เพ่ือจดัหาท่ีสาธารณ พ้ืนท่ีต าบล 8,000,000     8,000,000    8,000,000     8,000,000         8,000,000       อบต.มีท่ีทรัพย์ อบต.มีท่ีสาธารณ กองช่าง

สาธารณประโยชน์ ประโยชน์ในการ บา้นเหล่า สินท าประโยชน์ ในการด าเนินงาน

ต าบลบา้นเหล่า พฒันาชุมชน เพ่ิมข้ึน

35 โครงการก่อสร้างร้ัว เป็นการป้องกนัทรัพย์ พ้ืนท่ีต  าบล 8,000,000     8,000,000    8,000,000     8,000,000         8,000,000       จ านวนโครงการ ทรัพยสิ์นชุมชน กองช่าง

ลวดหนามรอบท่ี สินของชุมชน บา้นเหล่า ท่ีด าเนินงาน ไม่เสียหายหรือ

สาธารณประโยชน์ สูญหาย

หมู่ท่ี 1-17

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02

125

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

36 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนไดส้ญั พ้ืนท่ีต  าบล 8,500,000     8,500,000    8,500,000     8,500,000         8,500,000       จ านวนหมู่บา้น ประช่าชนมีถนน กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริม จรไป-มาสะดวกและ บา้นเหล่า ท่ีด าเนินการ ท่ีสามารถสญั

เหล็กภายในหมู่บา้น ปลอดภยั จรไป-มาได้

หมู่ท่ี 1-17 สะดวก

37 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนไดส้ญั พ้ืนท่ีต  าบล 8,500,000     8,500,000    8,500,000     8,500,000         8,500,000       จ านวนหมู่บา้น ประช่าชนมีถนน กองช่าง

ถนนลาดยางหมู่ 1-17 จรไป-มาสะดวกและ บา้นเหล่า ท่ีด าเนินการ ท่ีสามารถสญั

ปลอดภยั จรไป-มาได้

สะดวก

ท่ี

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

126

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

38 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนไดส้ญั พ้ืนท่ีต  าบล 10,000,000   10,000,000  10,000,000   10,000,000       10,000,000     จ านวนหมู่บา้น ประช่าชนมีถนน กองช่าง

ผิวจราจรแอสฟัสทติ์ก จรไป-มาสะดวกและ บา้นเหล่า ท่ีด าเนินการ ท่ีสามารถสญั

คอนกรีตพ้ืนทางดิน ปลอดภยั จรไป-มาได้

ซีเมนตป์รับปรุงคุณ สะดวก

ภาพดว้ยยางพารา

(Nr - preblend)

หมู่ท่ี1-17

39 โครงการก่อสร้างสนาม เพ่ือให้ประชาชนในต า พ้ืนท่ีต  าบล 3,000,000     3,000,000    3,000,000     3,000,000         3,000,000       จ านวนโครงการ ประชาชนมีท่ี กองช่าง

กีฬาหญา้เทียม บลบา้นเหล่าไดมี้ท่ี บา้นเหล่า ท่ีด าเนินการ ออกก าลงักาย

ออกก าลงักาย เพ่ิม

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

127

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

40 โครงการก่อสร้างสระ เพ่ือให้ประชาชนในต า พ้ืนท่ีต  าบล 3,000,000     3,000,000    3,000,000     3,000,000         3,000,000       จ านวนผูใ้ช้ ประชาชนมีท่ี กองช่าง

วา่ยน ้า กวา้ง 8 เมตร บลบา้นเหล่าไดมี้ท่ี บา้นเหล่า บริการ ออกก าลงักาย

ยาว 16 เมตร ออกก าลงักาย เพ่ิม

41 โครงการก่อสร้างร้ัว เพ่ือป้องกนัทรัพยสิ์น พ้ืนท่ีต าบล 3,000,000     3,000,000    3,000,000     3,000,000         3,000,000       จ านวนโครงการ ทรัพยสิ์นของ กองช่าง

ลอ้มรอบศาลาประ ของชุมชนและเป็น บา้นเหล่า ท่ีด าเนินการ หมู่บา้นไม่สูญ

ชาคม หมู่ท่ี 1-17 แสดงอาณาเขตท่ี หายหรือเสียหาย

สาธารณประโยชน์

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

128

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

40 โครงการต่อเติมศาลา เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีต  าบล 5,000,000     5,000,000    5,000,000     5,000,000         5,000,000       จ านวนโครงการ ประชาชนมี กองช่าง

เอนกประสงค ์หมู1่-17 ในการจดักิจกรรม บา้นเหล่า ท่ีด าเนินการ ท่ีจดักิจกรรม

ในชุมชน เพ่ิมข้ึน

41 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนไดส้ญั พ้ืนท่ีต  าบล 1,000,000     1,000,000    1,000,000     1,000,000         1,000,000       จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีถนน กองช่าง

ลูกรังภายในหมู่บา้น จรไป-มาสะดวกและ บา้นเหล่า ท่ีด าเนินการ ท่ีสามารถสญั

หมู่ท่ี 1-17 ปลอดภยั จรไป-มาได้

สะดวก

42 โครงการก่อสร้างบ่อก า เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ท่ี พ้ืนท่ีต  าบล 2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000         2,000,000       จ าวนประชาชน ประชาชนไดมี้ กองช่าง

จดัขยะในท่ีสาธารณ ท่ีทิ้งไดมี้ท่ีทิ้งขยะในท่ี บา้นเหล่า ท่ีใชบ้ริการ ท่ีทิ้งขยะในท่ี

ประโยชน์หมู่ท่ี 1-17 สาธารณประโยชน์ ท่ีเหมาะสม

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

129

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

43 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพ่ือให้องคก์รมีการปรับ อบต.บา้น 500,000        400,000       300,000        400,000            400,000          จ านวนผูม้ารับบริประชาชนมีความ กองช่าง

บริเวณส านกังานองคก์าร ปรุงให้องคก์รน่าอยู ่ เหล่า การเม่ือมีการปรับพึงพอใจในการ

บริหารส่วนต าบลบา้น น่ามอง และประชาชน ปรุงองคก์ร ให้บริการ

เหล่า เช่น สนามกีฬา อยากเขา้มาติดต่อราชการ

สนามหญา้  ส่วนในบริ

เวณส านกังานองคก์ารบริ

หารส่วนต าบลบา้นเหล่า

โครงการท่ี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

วตัถุประสงค์

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)



แบบ ผ.02

130

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

44 โครงการต่อเติมอาคาร เพ่ือให้องคก์รมีการปรับ อบต.บา้น 700,000        400,000       700,000        400,000            400,000          จ านวนผูม้ารับบริประชาชนมีความ กองช่าง

ส านกังาน ปรุงให้องคก์รน่าอยู ่ เหล่า การเม่ือมีการต่อ พึงพอใจในการ

น่ามอง และประชาชน เติมองคก์ร ให้บริการ

อยากเขา้มาติดต่อราชการ

45 โครงการปรับปรุง/ เพ่ือให้องคก์รมีการปรับ อบต.บา้น 700,000        400,000       700,000        400,000            400,000          จ านวนผูม้ารับบริประชาชนมีความ กองช่าง

ซ่อมแซมอาคารส านกังาน ปรุงให้องคก์รน่าอยู ่ เหล่า การเม่ือมีการปรับพึงพอใจในการ

น่ามอง และประชาชน ปรุงองคก์ร ให้บริการ

อยากเขา้มาติดต่อราชการ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี วตัถุประสงค์โครงการ



แบบ ผ.02

131

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

46 โครงการก่อสร้างห้องน ้า เพ่ืออ านวยความ ผูพิ้การท่ีมา 150,000        150,000       150,000        150,000            150,000          จ านวนผูม้าใชบ้ริประชาชนมีความ กองช่าง

ส าหรับผูพิ้การ สะดวกให้กบัผูพิ้การ ติดต่อราช การ พึงพอใจในการ

ท่ีมาติดต่อราชการ การ ให้บริการ

47 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีท างาน อบต.บา้น 800,000        900,000       800,000        900,000            900,000          จ านวนประชาชน ส่วนราชการมี กองช่าง

ส านกังาน ให้พร้อมในการบริการ เหล่า ท่ีมารับบริการ สถานท่ีพร้อมให้

ประชาชน บริการประชาชน

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณ



แบบ ผ.02

132

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

48 โครงการก่อสร้างโดม/ เพ่ือให้มีโดม/หอประชุม อบต.บา้น 2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000         2,000,000       จ านวนประชาชน ส่วนราชการมี กองช่าง

หอประชุมเอนกประสงค์ เอนกประสงคเ์พ่ือบริ เหล่า ท่ีมารับบริการ สถานท่ีพร้อมให้

การประชาชนอยา่ง บริการประชาชน

เพียงพอ

49 โครงการปรับปรุง/ เพ่ือให้บริการประชา อบต.บา้น 400,000        300,000       200,000        300,000            300,000          จ านวนประชาชน ส่วนราชการมี กองช่าง

ซ่อมแซมห้องน ้าส านกังาน ชนท่ีมาติดต่อราชการ เหล่า ท่ีมารับบริการ สถานท่ีพร้อมให้

บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ



แบบ ผ.02

133

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

50 โครงการก่อสร้างป้ายส า เพ่ือให้บริการประชา อบต.บา้น 400,000        300,000       200,000        300,000            300,000          จ านวนประชาชน ส่วนราชการมี กองช่าง

นกังานองคก์ารบริหาร ชนท่ีมาติดต่อราชการ เหล่า ท่ีมารับบริการ สถานท่ีพร้อมให้

ส่วนต าบลบา้นเหล่า บริการประชาชน

51 โครงการก่อตั้งศูนยข์อ้มูล เพ่ือเป็นการให้ขอ้มูล ส่วนราชการ 60,000          60,000         60,000          60,000              60,000            จ านวนหน่วยงงานการปฏิบติังาน ส านกัปลดั

ข่าวสาร ข่าวสารเก่ียวกบัการ อ่ืน ราชการท่ีเขา้ร่วมเป็นไปอยา่งมีประ

ปฏิบติัราชการ สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

134

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

52 โครงการให้บริการอินเตอร์ เพ่ือให้การปฺฎิบติังาน ส่วนราชการ 400,000        400,000       400,000        400,000            400,000          จ านวนส่วนราช การปฏิบติังาน ส านกัปลดั

เน็ต wifi บริการประชาชน รวดเร็วและมีประสิทธิ ประชาชน การและประชาชนเป็นไปอยา่งมีประ

ภาพ ท่ีใชบ้ริการ สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

53 โครงการก่อสร้างป้อมยาม เพ่ือให้มีการรักษาทรัพย์ อบต.บา้น 500,000        500,000       500,000         -  - ทรัพยสิ์นทางราช เจา้หนา้ท่ีสามารถ กองช่าง

ประจ าองคก์ร อบต.บา้น สินของทางราชการ เหล่า การไม่ถูกท าลาย ปฏิบติังานอยา่งมี

เหล่า หรือสูญหาย ประสิทธิภาพ

54 โครงการปรัปปรุง/ เพ่ือให้ป้ายองคก์รได้ อบต.บา้น 500,000        500,000       500,000        500,000            500,000          1 โครงการ ป้ายส านกังานสามากองช่าง

ซ่อมแซมป้ายส านกังาน รับการปรับปรุงซ่อม เหล่า รถใชง้านไดต้ามเดิม

อบต.บา้นเหล่า แซม

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)



แบบ ผ.02

135

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

55 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือให้อาคารสามารถ อบต.บา้น 1,000,000     1,000,000    1,000,000     1,000,000         1,000,000       จ านวนโครงการ จนท.สามารถ กองช่าง

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ ใชง้านไดเ้หมือนเดิม เหล่า ท่ีด าเนินงาน ปฏิบติังานราชการ

อบต.บา้นเหล่า สาขา 2 ไดเ้หมือนเดิม

56 โครงการต่อเติมอาคารสห เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืน อบต.บา้น 2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000         2,000,000       จ านวนโครงการ อาคารมีพ้ืนท่ีเพ่ิม กองช่าง

กรณ์โคนมวาริชภูมิ อบต. ท่ีอาคารในการปฏิบติั เหล่า ท่ีด าเนินงาน ข้ึนในการปฎิบติั

บา้นเหล่า สาขา 2 ราชการ งานราชการ

57 โครงการก่อสร้างหอพกั เพ่ือให้ พนง.ท่ีท  างาน อบต.บา้น 500,000        500,000       500,000        500,000            500,000          จ านวนโครงการ ผูม้าปฏิบติังานมี กองช่าง

ส าหรับ พนง. อบต.บา้น อบต.บา้นเหล่าไดมี้ เหล่า ท่ีด าเนินงาน ท่ีพกัและลดภาระ

เหล่า ท่ีพกัในพ้ืนท่ีต าบล ส าหรับผูอ้ยูต่่าง

บา้นเหล่า จงัหวดั

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

136

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

58 โครงการก่อสร้างร้ัว, เพ่ือเป็นการป้องกนั อบต.บา้น 8,500,000     8,500,000    8,500,000     8,500,000         8,500,000       จ านวนโครงการ ทรัพยสิ์นของ กองช่าง

ก าแพงลอ้มรอบ อบต.บา้น ทรัพยสิ์นของหน่วย เหล่า ท่ีด าเนินงาน องคก์รไม่เสียหาย

เหล่า งานราชการ และไม่สูญหาย

59 โครงการก่อสร้างโรง เพ่ือจดัระเบียบการจรา อบต.บา้น 600,000        600,000       600,000        600,000            600,000          จ านวนโครงการ มีท่ส าหรับจอด กองช่าง

จอดรถ จรให้เป็นสดัส่วน เหล่า ท่ีด าเนินงาน รถในองคก์รณ์

60 โครงการก่อสร้างหอถงั เพ่ือให้องคก์รณ์มีน ้า อบต.บา้น 300,000        300,000       300,000        300,000            300,000          จ านวนโครงการ ประชาชนท่ีมา กองช่าง

ประปาใน อบต.บา้นเหล่า ในการบริการประชาชน เหล่า ท่ีด าเนินงาน ติดต่อราชการมี

ท่ีมาใชบ้ริการในองคก์รณ์ น ้าใชใ้นองคก์รณ์

รายละเอียดโครงการพฒันา

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

137

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

61 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพ่ือให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยฯ์ของ 500,000        500,000       500,000        500,000            500,000          จ านวนโครงการ ศูนยฯ์เด็กเล็กได้ กองช่าง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ น่าอยู ่น่ามอง อบต.บา้น ท่ีด าเนินงาน มีการปรับปรุงให้

อบต.บา้นเหล่า เหล่า สถานท่ีน่าเรียน

ข้ึน

62 โครงการก่อสร้างสนาม เพ่ือให้เด็กเล็กไดมี้สถาน ศูนยฯ์ของ 900,000        900,000       900,000        900,000            900,000          จ านวนโครงการ เด็กเล็กไดมี้การ กองช่าง

กีฬาท่ีศูนยฯ์ของ อบต. ท่ีออกก าลงักายกลางแจง้ อบต.บา้น ท่ีด าเนินงาน พฒันาเด็กดา้น

บา้นเหล่า เพ่ือพฒันากลา้มเน้ือของ เหล่า กลา้มเน้ือและ

เด็กเล็ก พฒันาการดา้น

อ่ืนๆ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

วตัถุประสงค์ท่ี โครงการ



แบบ ผ.02

138

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 3  การพฒันาองคก์รและบุคลากร

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

63 โครงการต่อเติมศูนยพ์ฒันา เพ่ือให้ศูนยฯ์ไดมี้สถานท่ี ศูนยฯ์ของ 900,000        900,000       900,000        900,000            900,000          จ านวนโครงการ ศูนยฯ์เด็กเล็กได้ กองช่าง

เด็กเล็กของอบต.บา้นเหล่า ในการเรียนเพ่ิมข้ึน อบต.บา้น ท่ีด าเนินงาน สถานท่ีในการจดั

เหล่า กิจกรรมเพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

139

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี  6 เสริมสร้างความรู้รักสามคัคีและเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

64 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุง/ อบต.บา้น 500,000        500,000       500,000        500,000            500,000          จ านวนโครง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซ่อมแซมให้สามารถ เหล่า การท่ีด าเนินการ ต าบลบา้นเหล่าได้

ใชง้านไดเ้หมือนเดิม แสดงออกถึงความ

จงรักภกัดีต่อสถา

บนัพระมหา

กษตัริยแ์ละพระ

พระบรมวงศานุ

วงศ์

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

140

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี  6 เสริมสร้างความรู้รักสามคัคีและเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

65 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิม เพ่ือเป็นการแสดง อบต.บา้น 500,000        500,000       500,000        500,000            500,000          จ านวนโครง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง

พระเกียรติ ออกถึงความตจงรักภกั เหล่า การท่ีด าเนินการ ต าบลบา้นเหล่าได้

ดีต่อสถาบนัพระมหา แสดงออกถึงความ

กษตัริยแ์ละบรมวงศา จงรักภกัดีต่อสถา

นุวงศ์ บนัพระมหา

กษตัริยแ์ละพระ

พระบรมวงศานุ

วงศ์

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02

141

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 4  การพฒันาจดัหาและพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

66 โครงการขุดลอกล าห้วย เพ่ือกกัเก็บน ้าเพ่ือการ ประชาชน 3,000,000     3,000,000    3,000,000     3,000,000         3,000,000       จ านวนหมู่บา้นท่ีเกษตรกรมีน ้า กองช่าง

เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี1-17 เกษตรและการอุปโภค ต าบลบา้น ด าเนินการขุดล า เพ่ือใชใ้นการ

เหล่า ห้วย เกษตรท่ีพอเพียง

67 โครงการก่อสร้างฝายน ้า เพ่ือกกัเก็บน ้าเพ่ือการ ประชาชน 2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000         2,000,000       จ านวนหมู่บา้นท่ีเกษตรกรมีน ้า กองช่าง

ลน้เพ่ือการเกษตร เกษตรและการอุปโภค ต าบลบา้น ด าเนินการก่อสร้างเพ่ือใชใ้นการ

หมู่ท่ี 1-17 เหล่า ฝายน ้าลน้ เกษตรท่ีพอเพียง

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ



แบบ ผ.02

142

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 4  การพฒันาจดัหาและพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

68 โครงการขุดเจาะน ้าบา เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใน ประชาชน 900,000        900,000       900,000        900,000            900,000          จ านวนประชาชนเกษตรกรมีน ้า กองช่าง

ดาลพลงังานแสงอาทิตย์ การเกษตร สาธารณู ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ เพ่ือใชใ้นการ

เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี1-17  ปโภคอยา่งพอเพียง เหล่า เกษตรท่ีพอเพียง

69 โครงการก่อสร้างบล็อค เพ่ือให้ประชาชนไดมี้เสน้ ประชาชน 600,000        600,000       600,000        600,000            600,000          จ านวนประชาชนประชาชนมีถนน กองช่าง

คอนเวิร์สล าห้วยเพ่ือการ ทางคมนาคมขนส่งท่ี ต  าบลบา้น ท่ีใชป้ระโยชน์ สญัจรไป-มา

เกษตร  หมู่ท่ี 1-17 สะดวกรวดเร็ว แข็งแรง เหล่า ไดส้ะดวก

ปลอดภยั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ



แบบ ผ.02

143

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 4  การพฒันาจดัหาและพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

70 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใน ประชาชน 600,000        600,000       600,000        600,000            600,000          จ านวนประชาชนประชาชนมีน ้า กองช่าง

แซมล าห้วยเพ่ือการ การเกษตร สาธารณู ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ เพ่ือการเกษตร

เกษตร หมู่ท่ี 1-17  ปโภคอยา่งพอเพียง เหล่า และสาธารณู

ปโภค

71 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใน ประชาชน 500,000        500,000       500,000        500,000            500,000          จ านวนประชาชนประชาชนมีน ้า กองช่าง

แซมฝายน ้าลน้เพ่ือการ การเกษตร สาธารณู ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ เพ่ือการเกษตร

เกษตร หมู่ท่ี 1-17  ปโภคอยา่งพอเพียง เหล่า และสาธารณู

ปโภค

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

144

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 4  การพฒันาจดัหาและพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

72 โครงการขุดสระน ้าท่ีสา เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใน ประชาชน 3,000,000     3,000,000    3,000,000     3,000,000         3,000,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีน ้า กองช่าง

ธารณประโยชน์เพ่ือการ การเกษตร สาธารณู ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ เพ่ือการเกษตร

เกษตร หมู่ท่ี 1-17  ปโภคอยา่งพอเพียง เหล่า และสาธารณู

ปโภค

73 โครงการขุดสระน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใน ประชาชน 3,000,000     3,000,000    3,000,000     3,000,000         3,000,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีน ้า กองช่าง

เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี1-17 การเกษตร สาธารณู ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ เพ่ือการเกษตร

 ปโภคอยา่งพอเพียง เหล่า และสาธารณู

ปโภค

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)



แบบ ผ.02

145

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 4  การพฒันาจดัหาและพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

74 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใน ประชาชน 8,500,000     8,500,000    8,500,000     8,500,000         8,500,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีน ้า กองช่าง

น ้าเพ่ือการเกษตร การเกษตร สาธารณู ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ เพ่ือการเกษตร

หมู่ท่ี 1-17  ปโภคอยา่งพอเพียง เหล่า และสาธารณู

ปโภค

75 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใน ประชาชน 3,000,000     3,000,000    3,000,000     3,000,000         3,000,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีน ้า กองช่าง

แซมอ่างเก็บน ้าหมู่ท่ี1-17 การเกษตร สาธารณู ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ เพ่ือการเกษตร

 ปโภคอยา่งพอเพียง เหล่า และสาธารณู

ปโภค

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

146

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 4  การพฒันาจดัหาและพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

76 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใน ประชาชน 8,500,000     8,500,000    8,500,000     8,500,000         8,500,000       จ านวนประชาชนประชาชนมีน ้า กองช่าง

น ้าเพ่ือการเกษตร การเกษตร สาธารณู ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ เพ่ือการเกษตร

หมู่ท่ี 1-17  ปโภคอยา่งพอเพียง เหล่า และสาธารณู

ปโภค

77 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพ่ือให้ประชาชนไดมี้เสน้ ประชาชน 600,000        600,000       600,000        600,000            600,000          จ านวนประชาชนประชาชนมีน ้า กองช่าง

แซมบล็อคคอนเวิร์ส ทางคมนาคมขนส่งท่ี ต  าบลบา้น ท่ีใชป้ระโยชน์ เพ่ือการเกษตร

หมู่ท่ี 1-17 สะดวกรวดเร็ว แข็งแรง เหล่า และสาธารณู

ปลอดภยั ปโภค

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

147

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 4  การพฒันาจดัหาและพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

78 โครงการธนาคารน ้าใตดิ้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า พ้ืนท่ีต  าบล 8,500,000     8,500,000    8,500,000     8,500,000         8,500,000       จ านวนโครงการ เกษตรกรมีน ้าท่ี กองช่าง

หมู่ 1-17 ใชใ้นการเกษตรเพ่ือ บา้นเหล่า ท่ีด าเนินงาน เพียงพอต่อการท า

ให้ไดผ้ลผลิตเพ่ิมมาก เกษตร

ข้ึน

79 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพ่ือให้มีท่ีเก็บกกัน ้า พ้ืนท่ีต  าบล 2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000         2,000,000       จ านวนโครงการ ประชาชนมีน ้าท่ี กองช่าง

แซมคลองน ้าเพ่ือการ ไวใ้ชใ้นการ สาธารณู บา้นเหล่า ท่ีด าเนินงาน เพียงพอในการ

เกษตรหมู่ท่ี1-17 ปโภคต่างๆ สาธารณูปโภค

และการเกษตร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02

148

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 4  การพฒันาจดัหาและพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

80 โครงการขุดลอกหนองน ้า เพ่ือให้มีท่ีเก็บกกัน ้า พ้ืนท่ีต  าบล 8,500,000     8,500,000    8,500,000     8,500,000         8,500,000       จ านวนโครงการ ประชาชนมีน ้าท่ี กองช่าง

เพ่ือการเกษตรหมู่ 1-17 ไวใ้ชใ้นการ สาธารณู บา้นเหล่า ท่ีด าเนินงาน เพียงพอในการ

ปโภคต่างๆ สาธารณูปโภค

และการเกษตร

81 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพ่ือให้มีท่ีเก็บกกัน ้า พ้ืนท่ีต  าบล 2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000         2,000,000       จ านวนโครงการ ประชาชนมีน ้าท่ี กองช่าง

แซมล าห้วยเพ่ือการเกษตร ไวใ้ชใ้นการ สาธารณู บา้นเหล่า ท่ีด าเนินงาน เพียงพอในการ

ปโภคต่างๆ สาธารณูปโภค

และการเกษตร

82 โครงการวางท่อส่งน ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่ง พ้ืนท่ีต  าบล 9,000,000     9,000,000    9,000,000     9,000,000         9,000,000       จ านวนโครงการ เกษตรกรมีน ้าใช้ กองช่าง

สู่แหล่งเกษตรหมู1่-17 น ้าใช่ในการเกษตร บา้นเหล่า ท่ีด าเนินงาน ในการท าเกษตร

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

149

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 4  การพฒันาจดัหาและพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 โครงการขดุเจาะน ้า เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้าใน ประชาชน 1,000,000       1,000,000      1,000,000       1,000,000           1,000,000         จ านวนประชาชน ประชาชนมีน ้าเพ่ือ กองช่าง

บาดาลภายในหมู่บา้น การอุปโภค บริโคภ และ ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ การสาธารณูปโภค
หมู่ท่ี 1-17 สาธารณูปโภค อยา่งพอ เหล่า อยา่งพอเพียง

เพียง

83 โครงการขดุเจาะน ้าบา เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้าใน ประชาชน 1,000,000       1,000,000      1,000,000       1,000,000           1,000,000         จ านวนประชาชน ประชาชนมีน ้าเพ่ือ กองช่าง

ดาลพลงังานแสงอาทิตย์ การอุปโภค บริโคภ และ ต าบลบา้น ท่ีใชบ้ริการ การสาธารณูปโภค
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี1-17 สาธารณูปโภค อยา่งพอ เหล่า อยา่งพอเพียง

เพียง

246,560,000   246,760,000  247,960,000   249,560,000       249,160,000     

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



แบบ ผ.02

150

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาการจดัการ การอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื

ยทุธศาสตร์ท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

แผนงาน  การเกษตร

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการปลูกตน้ไม้ เพ่ืออนุรักษพ์นัธ์ไม้ ประชาขนใน 30,000        30,000       30,000      30,000      30,000      จ านวนตน้ไม้ ต  าบลบา้นเหล่า ส านกัปลดั

เฉลิมพระเกียรติ และลดภาวะโลกร้อน พ้ืนท่ีต าบลบา้น ท่ีปลูก มีพ้ืนท่ีป่าไมเ้พีมข้ึน

รวมพลงัพลิกฟ้ืนผืนป่า เหล่า

..ป่าไมม้ัน่คงประชาชน

มัง่คัง่อยา่งอย ัง่ยนื

2 โครงการโลกสดใสใส่ เพ่ือปลูกจิตส านึกท่ี ประชาขนใน 30,000        30,000       30,000      30,000      30,000      จ านวนผูเ้ขา้ ต  าบลบา้นเหล่า ส านกัปลดั

ใจส่ิงแวดลอ้ม ดีในการรักษาส่ิง พ้ืนท่ีต  าบลบา้น ร่วมโครการ มีพ้ืนท่ีป่าไมเ้พีมข้ึน

แวดลอ้ม เหล่า

60,000        60,000       60,000      60,000      60,000      รวมแผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

151

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

1 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนต าบล 10,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000     จ านวนประชา ประชาชนไดรั้บ อบจ. สกลนคร /

ผิวจราจรแอสฟัสทติ์ก มีถนนใชใ้นการ บา้นเหล่า ชนท่ีใชถ้นนใน ความสะดวก อบต.บา้นเหล่า

คอนกรีตพ้ืนทางดิน สญัจรไป - มา การสญัจรไป - และปลอดภยั

ซีเมนตป์รับปรุงคุณ ไดส้ะดวก รวด มา ในการใชถ้นน

ภาพดว้ยยางพารา เร็ว และปลอดภยั

(Nr - preblend)บา้นดง

บงั ม.15-บา้นหนองแวง

 ม.10  กวา้ง  6.00 เมตร

ยาว7,468  เมตร(ตาม

แบบมาตรฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



กรมทางหลวงชนบท)

แบบ ผ.02/1

152

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

2 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนต าบล 10,439,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000     จ านวนประชา ประชาชนไดรั้บ อบจ. สกลนคร /

ผิวจราจรแอสฟัสทติ์ก มีถนนใชใ้นการ บา้นเหล่า ชนท่ีใชถ้นนใน ความสะดวก อบต.บา้นเหล่า

คอนกรีตพ้ืนทางดิน สญัจรไป - มา การสญัจรไป - และปลอดภยั

ซีเมนตป์รับปรุงคุณ ไดส้ะดวก รวด มา ในการใชถ้นน

ภาพดว้ยยางพารา เร็ว และปลอดภยั

(Nr - preblend)บา้น

หนองแวง ม.10 -บา้นดง

บากม.6กวา้ง6.00เมตร

ยาว3,796เมตรหนา0.15

เมตร(แบบมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02/1

153

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

3 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนต าบล 1,500,000      30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000     จ านวนประชา ประชาชนไดรั้บ อบจ. สกลนคร /

ลาดยางสายบา้นดงบงั - มีถนนใชใ้นการ บา้นเหล่า ชนท่ีใชถ้นนใน ความสะดวก อบต.บา้นเหล่า

บา้นโพธ์ิทอง ช่วงท่ี 1 สญัจรไป - มา การสญัจรไป - และปลอดภยั

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว ไดส้ะดวก รวด มา ในการใชถ้นน

1,500 เมตร (ตามแบบ เร็ว และปลอดภยั

มาตรฐานกรมทางหลวง

ชนบท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02/1

154

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี 1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

4 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนต าบล 30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000     จ านวนประชา ประชาชนไดรั้บ อบจ. สกลนคร /

ลาดยางสายบา้นดงบงั มีถนนใชใ้นการ บา้นเหล่า ชนท่ีใชถ้นนใน ความสะดวก อบต.บา้นเหล่า

 - บา้นโพธ์ิทองช่วงท่ี2 สญัจรไป - มา การสญัจรไป - และปลอดภยั

กวา้ง6.00 เมตร ยาว ไดส้ะดวก รวด มา ในการใชถ้นน

3,000 เมตร (ตามแบบ เร็ว และปลอดภยั

มาตรฐกรมทางหลวง

ชนบท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

155

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี  1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

5 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนต าบล 30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000     จ านวนประชา ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

ลาดยางสายบา้นโพน มีถนนใชใ้นการ บา้นเหล่าและ ชนท่ีใชถ้นนใน ความสะดวก

บก ม.7 ต าบลบา้นเหล่า สญัจรไป - มา ประชาชนต าบล การสญัจรไป - และปลอดภยั

 - สามแยกกุดนาขาม ไดส้ะดวก รวด ทุ่งแก มา ในการใชถ้นน

ต าบลทุ่งแก กวา้ง6.00 เร็ว และปลอดภยั ทั้ง 2 ต าบล

เมตร ยาว 8,323 เมตร

(ตามแบบมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02/1

156

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี  1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

6 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนต าบล 30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000     จ านวนประชา ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

ลาดยางสายบา้นดงบงั มีถนนใชใ้นการ บา้นเหล่าและ ชนท่ีใชถ้นนใน ความสะดวก

ต าบลบา้นเหล่า - บา้น สญัจรไป - มา ประชาชนต าบล การสญัจรไป - และปลอดภยั

ดงสง่า ต  าบลหนองแปน ไดส้ะดวก รวด หนองแปน มา ในการใชถ้นน

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว เร็ว และปลอดภยั ทั้ง 2 ต าบล

3,950 เมตร หนา0.15

เมตร(ตามแบบมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ.02/1

157

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี  1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

7 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนต าบล 30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000     จ านวนประชา ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

ลาดยางสายบา้นโพนบก มีถนนใชใ้นการ บา้นเหล่าและ ชนท่ีใชถ้นนใน ความสะดวก

ม.7 ต าบลบา้นเหล่า สญัจรไป - มา ประชาชนต าบล การสญัจรไป - และปลอดภยั

 - บา้นโสกวงัออ้ยหนู ไดส้ะดวก รวด ทุ่งแก มา ในการใชถ้นน

ต าบลทุ่งแก กวา้ง 6.00 เร็ว และปลอดภยั ทั้ง 2 ต าบล

เมตร ยาว 6,530 เมตร

(ตามแบบมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท)

แบบ ผ.02/1

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

รายละเอียดโครงการพฒันา
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี  1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

8 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนต าบล 30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000     จ านวนประชา ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

กอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใชใ้นการ บา้นเหล่าและ ชนท่ีใชถ้นนใน ความสะดวก

บา้นค าเมก็ ม.9 ต าบล สญัจรไป - มา ประชาชนต าบล การสญัจรไป - และปลอดภยั

บา้นเหล่า - บา้นป่ารัก ไดส้ะดวก รวด โครกสี มา ในการใชถ้นน

น ้า ต  าบลโคกสี กวา้ง เร็ว และปลอดภยั ทั้ง 2 ต าบล

5 เมตร ยาว2,150 

เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรัง

ขา้งละ 0.50 เมตร

แบบ ผ.02/1

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

รายละเอียดโครงการพฒันา
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี  1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

9 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนต าบล 30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000     จ านวนประชา ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

กอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใชใ้นการ บา้นเหล่าและ ชนท่ีใชถ้นนใน ความสะดวก

บา้นหนองผือ ม.8 ต าบล สญัจรไป - มา ประชาชนต าบล การสญัจรไป - และปลอดภยั

บา้นเหล่า-บา้นท่าศรีไคร ไดส้ะดวก รวด ธาตุ มา ในการใชถ้นน

 ต าบลธาตุ กวา้ง เร็ว และปลอดภยั ทั้ง 2 ต าบล

5 เมตร ยาว2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรัง

ขา้งละ 0.50 เมตร

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



แบบ ผ.02/1

160

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ท่ี  1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี   5  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภอบาลและความมัน่คง

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะไดรั้บ รับผิดชอบหลกั

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

10 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนต าบล 30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000     จ านวนประชา ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

กอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใชใ้นการ บา้นเหล่าและ ชนท่ีใชถ้นนใน ความสะดวก

บา้นโพนใหม่ ม.11 สญัจรไป - มา ประชาชนต าบล การสญัจรไป - และปลอดภยั

ต าบลบา้นเหล่า - ไดส้ะดวก รวด คูสะคาม มา ในการใชถ้นน

บา้นโคกแสง เร็ว และปลอดภยั ทั้ง 2 ต าบล

 ต าบลคูสะคาม กวา้ง

5 เมตร ยาว 6,744

เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรัง

ขา้งละ 0.50 เมตร

231,939,000  300,000,000  300,000,000  300,000,000  300,000,000   

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

รวมงบประมาณ



         บญัชีครุภณัฑ์ แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 161

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บเอกสารชนิดกระ 20,000             20,000             -  -  - ส านกัปลดั

จกบานเล่ือน จ านวน

4 ตวั

ตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 17,400             17,400             -  -  - ส านกัปลดั

บาน  จ  านวน 3 ตวั

โต๊ะท างานระดบั 3 - 6 9,000               9,000               -  -  - ส านกัปลดั

จ านวน 2 ตวั

โต๊ะท างานระดบั 1-2 12,000             12,000             -  -  - ส านกัปลดั

จ านวน 4 ตวั

ประเภท

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด



         บญัชีครุภณัฑ์ แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 162

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เคร่ืองปรับอากาศ 42,000             42,000             -  -  - ส านกัปลดั

ชนิดติดผนงั ขนาด

18,000 บีทียู

โต๊ะเอนกประสงค์ 50,000             50,000            200,000         200,000         200,000         ส านกัปลดั

เกา้อ้ีท  างาน 30,000             30,000             -  -  - ส านกัปลดั

เกา้อ้ี 300,000           300,000          300,000         300,000         300,000         ส านกัปลดั

เกา้อพ้กัคอย 4 ท่ีนัง่ 22,000             22,000            22,000           22,000           22,000           ส านกัปลดั

502,400           502,400          522,000         522,000         522,000         

งบประมาณ

รวมครุภณัฑ์ส านักงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



         บญัชีครุภณัฑ์ แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 163

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑค์อมพิว เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000             44,000             -  -  - ส านกัปลดั

เตอร์ เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ประมวลผลแบบ 1  ฯลฯ

เคร่ืองพิมพ์ 9,900               9,900               -  -  - ส านกัปลดั

เช่นเคร่ืองพิมพช์นิดเล

เซอร์ ฯลฯ

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 15,000             15,000             -  -  - ส านกัปลดั

เช่นเคร่ืองส ารองไฟฟ้า

ขนาด800 vaฯลฯ

68,900             68,900            -                 -                 

งบประมาณ

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน

รวมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์



         บญัชีครุภณัฑ์ แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 164

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑย์านพา รถยนตบ์รรทุก(ดีเซล) 2,000,000        2,000,000       2,000,000      2,000,000      2,000,000      ส านกัปลดั

หนะและขนส่ง แบบดบัเบิ้ลแคบ

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั รถบรรทุกน ้า  -  - 2,500,000      2,500,000      2,500,000      ส านกัปลดั

งานในพ้ืนท่ีต าบล

บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั รถบรรทุก(ดีเซล)  -  - 1,409,000      1,409,000      1,409,000      ส านกัปลดั

งานในพ้ืนท่ีต าบล พร้อมหลงัคาไฟเบอร์

บา้นเหล่า กลาสหรือเหล็ก

 -ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต  ่ากวา่4,000ซีซี

หรือก าลงัเคร่ืองยนต์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



         บญัชีครุภณัฑ์ แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 165

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สูงสุดไม่ต  ่ากวา่105

กิโลวตัต์

 1 น ้าหนกัของรถรวม

น ้าหนกับรรทุกไม่ต  ่า

กวา่ 8,000กิโลกรัม

2 พร้อมกระบะและ

เคร่ืองปรับอากาศ

 -หลงัคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั รถโดยสารขนาด 12  -  - 1,288,000      1,288,000      1,288,000      ส านกัปลดั

งานในพ้ืนท่ีต าบล ท่ีนัง่(ดีเซล)ปริมาตร

บา้นเหล่า กระบอกสูบไม่ต  ่ากวา่

2,400ซีซีหรือก าลงั

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



         บญัชีครุภณัฑ์ แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 166

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เคร่ืองยนตสู์งสุดไม่

ต  ่ากวา่90กิโลวตัต์

1.มีคอนโซลหลงัคน

ขบัปูพ้ืนและกรุผนงั

โดยรอบแยกท่ีนัง่

2.เป็นรถโดยสารหลงั

คาสูง

3.มีพนกัพิงสามารถ

ปรับเอนนอนไดห้ลาย

ระดบั

4.เป็นราคารวมเคร่ือง

ปรับอากาศฟิลม์กรอง

แสงและพน่กนัสนิม

งบประมาณ

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน



         บญัชีครุภณัฑ์ แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 167

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั รถดบัเพลิงเอนกประ  -  - 3,000,000      3,000,000      3,000,000      ส านกัปลดั

งานในพ้ืนท่ีต าบล สงค์

บา้นเหล่า เป็นรถยนตบ์รรทุกน ้า

เอนกประสงคช์นิด 6

ลอ้ เคร่ืองยนตดี์เซล

ขนาดไม่นอ้ยหวา่6สูบ

4จงัหวะมีก าลงัสูงสุด

ไม่นอ้ยกวา่240 

แรงมา้ท่ีรอบไม่เกิน

2,800รอบต่อนาที

ขนาดความจุไม่นอ้ย

กวา่8,000 ลิตรฯลฯ

2,000,000        2,000,000       10,197,000    10,197,000    10,197,000    

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

รวมหมวดครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง



         บญัชีครุภณัฑ์ แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 168

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑอ่ื์น เต็นท์ 100,000           100,000          200,000         200,000         200,000         ส านกัปลดั

โครงการจดัซ้ือกลอ้ง 100,000           100,000          100,000         100,000         100,000         ส านกัปลดั

CCTV 

200,000           200,000          300,000         300,000         300,000         

2,771,300        2,771,300       11,019,000    11,019,000    11,019,000    

งบประมาณ

รวมหมวดครุภณัฑ์แผนงานบริหารงานทั่วไป

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

รวมหมวดครุภณัฑ์อื่น



         บญัชีครุภณัฑ์ แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 169

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานคลงั ครุภณัฑส์ านกังานครุภณัฑส์ านกังาน เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั ตูเ้ก็บเอกสารชนิดกระ 20,000         20,000           -  -  - กองคลงั

งานและจดัเก็บเอกสาร จกบานเล่ือน 

กองคลงั

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั ตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 27,500         27,500           -  -  - กองคลงั

งานและจดัเก็บเอกสาร บาน

กองคลงั

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 31,600         31,600           -  -  - กองคลงั

งานและจดัเก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั

กองคลงั

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์



แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565)

170

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั ติดตั้งระบบบริหารโครง 200,000       200,000         -  -  - กองคลงั

งานและภารกิจงาน ข่ายคอมพิวเตอร์ภาย

ของอบต.บา้นเหล่า ในกองคลงั

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เกา้อ้ีพกัคอย 4 ท่ีนัง่ 22,000         22,000          22,000             22,000             22,000             กองคลงั

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เกา้อีท  างาน 15,000         15,000           -  -  - กองคลงั

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั โต๊ะท างาน 35,000         35,000           -  -  - กองคลงั

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

171

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั ตูเ้หล็กเก็บแบบฟอร์ม 4,300           4,300              -  -  - กองคลงั

งานและจดัเก็บเอกสาร 15 ล้ินชกั

กองคลงั

เพ่ือใชติ้ดตั้งตวัอาคาร เคร่ืองปรับอากาศชนิด  - 64,800          

ส านกังานบริเวณ แขวนขนาด24,000บีที

กองคลงั ย ูจ  านวน2 เคร่ือง

355,400       420,200        22,000             22,000             22,000             รวมครุภณัฑส์ านกังาน

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

172

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส า 46,000         46,000          46,000             46,000             46,000             กองคลงั

งานและภารกิจงาน หรับประมวลผลแบบท่ี1

ของอบต.บา้นเหล่า (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่

19น้ิว)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000         17,000          กองคลงั

ส าหรับงานส านกังาน

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่

19 น้ิว)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ต 66,000         66,000          66,000             66,000             66,000             กองคลงั

บุก้ส าหรับประมวลผล

เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ 40,000         40,000          กองคลงั

หรือชนิดLEDขาวด า

ชนิดNetworkแบบท่ี1

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

173

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(25หนา้/นาที)

เคร่ืองพิมพ ์Multifumc 16,000         16,000          16,000             16,000             16,000             กองคลงั

toin แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)

185,000       185,000        128,000           128,000           128,000           รวมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

      แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 174

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑโ์ฆษณา เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 9,000           9,000             9,000               9,000               9,000                กองกคลงั

และเผยแพร่ งานจดัเก็บรายไดแ้ละ

ภารกิจงานของ อบต.

บา้นเหล่า

9,000           9,000             9,000               9,000               9,000                รวมครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

        แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 175

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑย์านพา เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั รถยนตบ์รรทุก(ดีเซล) 787,000       787,000        787,000           787,000           787,000           กองคลงั

หนะและขนส่ง งานและภารกิจงาน แบบดบัเบิ้ลแคบ

ของอบต.บา้นเหล่า

787,000       787,000        787,000           787,000           787,000           

1,336,400    1,401,200     946,000           946,000           946,000           รวมครุภณัฑ์แผนงานบริหารงานคลัง

รวมครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

176

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑส์ านกั เพ่ือใชเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บเอกสารชนิดกระ 30,000              30,000          -  -  - ส านกัปลดั

งาน ทางราชการและ จกบานเล่ือน จ านวน

สดวกในการให้บริ 6 ตวั

การประชาชน

เพ่ือใชเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 34,800              34,800          -  -  - ส านกัปลดั

ทางราชการและ บาน  จ  านวน 6 ตวั

สดวกในการให้บริ

การประชาชน

เพ่ือให้เด็กไดมี้อุป ชุดโต๊ะโฟมิกา้พร้อม 179,500            179,500        -  -  - ส านกัปลดั

กรณ์ในการใชกิ้จ เกา้อ้ี จ  านวน 50 ชุด

กรรมของศูนยฯ์

244,300            244,300        -  -  -รวมครุภณัฑ์ส านักงาน

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

          แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565) 177

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑค์อมพิว เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000              44,000          -  -  - ส านกัปลดั

เตอร์ งานในองคก์รและการ ส าหรับงานประมวลผล

ให้บริการประชาชน แบบท่ี 1 จ านวน 2

ท่ีมาใชบ้ริการ เคร่ือง

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ 9,900                9,900            -  -  - ส านกัปลดั

งานในองคก์รและการ  /ชนิด led ขาวด า

ให้บริการประชาชน จ านวน 3 เคร่ือง

ท่ีมาใชบ้ริการ

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 19,200              19,200          -  -  - ส านกัปลดั

งานในองคก์รและการ ขนาด 800 va

ให้บริการประชาชน จ านวน  4 เคร่ือง

ท่ีมาใชบ้ริการ

73,100              73,100          -  -  -รวมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

               แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 178

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑด์นตรี เพ่ือใชป้ระกอบในการ  -กลองใหญ่เดินแถว 12,000              12,000         12,000         12,000         12,000         ส านกัปลดั

และนาฎศิลป์ จดัท าโครงการฝึกอบ ขนาด 20 น้ิว

รมเก่ียวกบัดนตรี  -กลองใหญ่เดินแถว 14,000              14,000         14,000         14,000         14,000         ส านกัปลดั

ขนาด 22 น้ิว

 -กลองใหญ่เดินแถว 15,000              15,000         15,000         15,000         15,000         ส านกัปลดั

ขนาด 24 น้ิว

 -กลองใหญ่เดินแถว 16,000              16,000         16,000         16,000         16,000         ส านกัปลดั

ขนาด 26 น้ิว

 -กลองสแนร์ 2 ชั้น 25,000              25,000         25,000         25,000         25,000         ส านกัปลดั

 -กลองควอท 4 ใบ 12,000              12,000         12,000         12,000         12,000         ส านกัปลดั

 -กลองพาเหรด 5,000                5,000           5,000           5,000           5,000           ส านกัปลดั

 -เทอเนอร์แซกโซโฟน 20,000              20,000         20,000         20,000         20,000         ส านกัปลดั

 -อลัโตแซกโซโฟน 18,000              18,000         18,000         18,000         18,000         ส านกัปลดั

 -ทรัปเปท 6,500                6,500           6,500           6,500           6,500           ส านกัปลดั

 -ทรอมโบน 12,000              12,000         12,000         12,000         12,000         ส านกัปลดั

 -ยโูฟเนียม 4 ลูกสูบ 30,000              30,000         30,000         30,000         30,000         ส านกัปลดั

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

           แผนพฒันาทอ้งถ่ิน    (พ.ศ. 2561 -2565) 179

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ฟลุ๊ค 4,200                4,200           4,200           4,200           4,200           ส านกัปลดั

 -บีแฟลต คลาริเน็ท 5,400                5,400           5,400           5,400           5,400           ส านกัปลดั

 -อีแฟลต อลัโตแ้ซก 20,900              20,900         20,900         20,900         20,900         ส านกัปลดั

โซโฟน

 -บีแฟลต เทเนอร์แซก 22,000              22,000         22,000         22,000         22,000         ส านกัปลดั

โซโฟน

 -บีแฟลต ทรัมเปท 13,000              13,000         13,000         13,000         13,000         ส านกัปลดั

 -บีแฟลตสไลตท์รอม 15,000              15,000         15,000         15,000         15,000         ส านกัปลดั

โบน

 -แตรเฟรนฮอร์น 25,000              25,000         25,000         25,000         25,000         ส านกัปลดั

 -บีแฟลตแตรบาริโทน 7,500                7,500           7,500           7,500           7,500           ส านกัปลดั

 -บีแฟลตยโูฟเนียม 9,000                9,000           9,000           9,000           9,000           ส านกัปลดั

 -บีแฟลตซูซ่าโฟน 55,000              55,000         55,000         55,000         55,000         ส านกัปลดั

 -มาร์ชซ่ิงเบลไลล่า 4,500                4,500           4,500           4,500           4,500           ส านกัปลดั

 -ฉาบเดินแถว ขนาด 3,000                3,000           3,000           3,000           3,000           ส านกัปลดั

14 น้ิว

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

180

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ล้ินอลัโตแซกโซโฟน 2,000                2,000           2,000           2,000           2,000           ส านกัปลดั

 -ล้ินเทนเนอร์แซกโซ 2,600                2,600           2,600           2,600           2,600           ส านกัปลดั

โฟน

ไมค้ฑา ดา้มหวาย 3,000                3,000           3,000           3,000           3,000           ส านกัปลดั

โปงลาง 27,000              27,000         27,000         27,000         27,000         ส านกัปลดั

พิณ 4,000                4,000           4,000           4,000           4,000           ส านกัปลดั

แคน 4,500                4,500           4,500           4,500           4,500           ส านกัปลดั

โหวด 2,000                2,000           2,000           2,000           2,000           ส านกัปลดั

กลองหาง 36,000              36,000         36,000         36,000         36,000         ส านกัปลดั

กลองร ามะนา 12,000              12,000         12,000         12,000         12,000         ส านกัปลดั

บญัชีครุภณัฑ์

          แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ 03

181

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ฉาบ 6,000                6,000           6,000           6,000           6,000           ส านกัปลดั

ฉ่ิง 1,500                1,500           1,500           1,500           1,500           ส านกัปลดั

คาวเบล 1,500                1,500           1,500           1,500           1,500           ส านกัปลดั

ซอ 3,600                3,600           3,600           3,600           3,600           ส านกัปลดั

เบส 12,000              12,000         12,000         12,000         12,000         ส านกัปลดั

ไหซอง 10,500              10,500         10,500         10,500         10,500         ส านกัปลดั

ตูแ้อมป์กีตา้ไฟฟ้า 10,000              10,000         10,000         10,000         10,000         ส านกัปลดั

ตูแ้อมป์เบส 10,000              10,000         10,000         10,000         10,000         ส านกัปลดั

บญัชีครุภณัฑ์

          แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ 03

182

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตูแ้อมป์รวม 35,000              35,000         35,000         35,000         35,000         ส านกัปลดั

ไมล์ 21,000              21,000         21,000         21,000         21,000         ส านกัปลดั

196,600            405,000       405,000       405,000       405,000       

514,000            722,400       405,000       405,000       405,000       

รวมครุภณัฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์

รวมครุภณัฑ์แผนงานการศึกษา

บญัชีครุภณัฑ์

          แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ 03

183

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑวิ์ทยา เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองพน่หมอกควนั 177,000       177,000       177,000       177,000       177,000       ส านกัปลดั

ศาสตร์หรือการ งานในองคก์รและการ

แพทย์ ให้บริการประชาชน

ท่ีมาใชบ้ริการ

177,000       177,000       177,000       177,000       177,000       

วตัถุประสงค์

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

รวมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



แบบ ผ 03

184

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์าน เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั รถพยาบาลฉุกเฉิน  - 1,000,000     -  -  - ส านกัปลดั

ยานพาหนะ พาหนะและ งานในองคก์รและการ (รถกระบะ)

และขนส่ง ขนส่ง ให้บริการประชาชน

ท่ีมาใชบ้ริการ

-               1,000,000    -               -               -               รวมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

185

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภณัฑง์าน เพ่ือใชใ้นการจดัเก็บ ตูเ้ยน็  - 25,000         25,000         25,000          - ส านกัปลดั

บา้นงานครัว วคัซีนป้องกนัโรคต่างๆ

และให้บริการอ่ืนๆตาม

โครงการท่ี อบต.ด าเนิน

การ

-               25,000         25,000         25,000         -               

177,000       1,202,000    202,000       202,000       177,000       รวมครภณัฑ์แผนงานสาธารณสุข

รวมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์







แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -2565)

186

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สงัคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกั เพ่ือใชเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บเอกสารชนิดกระ 20,000         20,000         กองสวสัดิการ

งาน ทางราชการและ จกบานเล่ือน จ านวน

สดวกในการให้บริ 4 ตวั

การประชาชน

เพ่ือใชเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 17,400         17,400         กองสวสัดิการ

ทางราชการและ บาน  จ  านวน 3 ตวั

สดวกในการให้บริ

การประชาชน

37,400         37,400          -  -  -รวม ครุภณัฑส์ านกังาน

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -2565)

187

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑค์อมพิว เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000         44,000          -  -  - กองสวสัดิการ

เตอร์ งานในองคก์รและการส าหรับงานประมวลผล

ให้บริการประชาชน แบบท่ี 1 จ านวน 2

ท่ีมาใชบ้ริการ เคร่ือง

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ 9,900           9,900            -  -  - กองสวสัดิการ

งานในองคก์รและการ /ชนิด led ขาวด า

ให้บริการประชาชน จ านวน 3 เคร่ือง

ท่ีมาใชบ้ริการ

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน    (พ.ศ. 2561 -2565) 188

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 12,800         12,800          -  -  - กองสวสัดิการ

งานในองคก์รและการขนาด 800 va

ให้บริการประชาชน จ านวน  4 เคร่ือง

ท่ีมาใชบ้ริการ

66,700         66,700          -  -  -

104,100       104,100        -  -  -

รวม ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

รวม ครุภณัฑ์แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี แผนงาน หมวด

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ

ประเภท วตัถุประสงค์



แบบ ผ 03

189

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกั เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เกา้อีท  างาน 10,000              10,000             -  -  - กองช่าง

งาน งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั โต๊ะท างาน 20,000              20,000             -  -  - กองช่าง

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 25,000              25,000             -  -  - กองช่าง

ทางราชการและ บาน  

สดวกในการให้บริ

การประชาชน

เพ่ือใชติ้ดตั้งตวัอาคาร เคร่ืองปรับอากาศ 40,000              40,000             -  -  - กองช่าง

ส านกังาน

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน    (พ.ศ. 2561 -2565)

                                   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์



แบบ ผ 03

          แผนพฒันาทอ้งถ่ิน     (พ.ศ. 2561 -2565) 190

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือให้ใชใ้นการเก็บ ถงัน ้าแบบไฟเบอร์ 300,000            300,000          300,000          300,000            300,000            กองช่าง

น ้าในอาคารส านกั กลาสความจุไม่นอ้ย

งาน กวา่ 1,000 ลิตร

ถงัน ้าแบบพลาสติก 200,000            200,000          200,000          200,000            200,000            

ขนาดความจุ2,000ลิตร

ถงัน ้าแบบสเตนเลส 500,000            500,000          500,000          500,000            500,000            

ขนาดความจุไม่นอ้ย

กวา่1,000 ลิตร

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั บนัไดอลูมิเนียม 5,000                5,000               5,000              5,000                5,000                กองช่าง

งานในองคก์รและการ

ให้บริการประชาชน

ท่ีมาใชบ้ริการ

1,055,000         1,055,000       1,005,000       1,005,000         1,005,000         

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

รวม ครุภณัฑ์ส านักงาน

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ



แบบ ผ 03

        แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565)

191

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑค์อมพิว เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 45,000              45,000             -  -  - กองช่าง

เตอร์ งานในองคก์ร

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองพิมพ์ 30,000              30,000             -  -  - กองช่าง

งานในองคก์ร

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั โปรแกรมคอมพิว 30,000              30,000             -  -  - กองช่าง

งานในองคก์ร เตอร์หรือซอฟตแ์วร์

ท่ีมีราคาหน่วยหน่ึง

เกิน20,000บาท

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ



แบบ ผ 03

        แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565)

192

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 10,000              10,000             -  -  - กองช่าง

งานในองคก์รและการ

ให้บริการประชาชน

ท่ีมาใชบ้ริการ

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 25,000              25,000             -  -  - กองช่าง

งานในองคก์รและการ

ให้บริการประชาชน

ท่ีมาใชบ้ริการ

140,000            140,000           -  -  -รวม ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์



แบบ ผ 03

         แผนพฒันาทอ้งถ่ิน    (พ.ศ. 2561 -2565) 193

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑโ์ฆษณา เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั กลอ้งถ่ายภาพน่ิง 9,000                9,000                -  -  - กองช่าง

และเผยแพร่ งานและภารกิจงาน ระบบดิจิตอล ความละ

ของอบต.บา้นเหล่า เอียด 16 ลา้นพิกเซล

9,000                9,000                -  -  -รวม  ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ



แบบ ผ 03

        แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -2565)

194

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองบรรจุไฟแบบ 10,000              10,000            10,000            10,000              10,000              กองช่าง

และวิทยุ งานและภารกิจงาน ชาร์ทแบต

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เข็มขดันิรภยั 20,000              20,000            20,000            20,000              20,000              กองช่าง

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการให้ขอ้มูล เคร่ืองขยายเสียง 300,000            300,000          300,000          300,000            300,000            กองช่าง

ข่าวสารประชาสมัพนัธ์

เพ่ือใชใ้นการให้ขอ้มูล ล าโพง 400,000            400,000          400,000          400,000            400,000            กองช่าง

ข่าวสารประชาสมัพนัธ์

เพ่ือใชใ้นการให้ขอ้มูล ไมล์ 50,000              50,000            50,000            50,000              50,000              กองช่าง

ข่าวสารประชาสมัพนัธ์

780,000            780,000          780,000          780,000            780,000            รวม ครุภณัฑ์ไฟฟ้และวทิยุ

ประเภท วตัถุประสงค์

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด



แบบ ผ 03

          แผนพฒันาทอ้งถ่ิน    (พ.ศ. 2561 -2565) 195

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑก่์อสร้าง เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั แม่แรงตะเข้ 10,000              10,000            10,000            10,000              10,000              กองช่าง

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองผสมคอนกรีต 55,000              55,000            55,000            55,000              55,000              กองช่าง

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองตบดิน 25,000              25,000            25,000            25,000              25,000              กองช่าง

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั รถขุดตีนตะขาบ 450,000            450,000          450,000          450,000            450,000            กองช่าง

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

บญัชีครุภณัฑ์

        องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร



แบบ ผ 03

         แผนพฒันาทอ้งถ่ิน    (พ.ศ. 2561 -2565) 196

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั รถตกัหนา้ขุดหลงั 2,800,000         2,800,000       2,800,000       2,800,000         2,800,000         กองช่าง

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั รถบดลอ้เหล็ก 3,000,000         3,000,000       3,000,000       3,000,000         3,000,000         กองช่าง

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เคร่ืองเจาะสกดั 55,000              55,000            55,000            55,000              55,000              กองช่าง

งานและภารกิจงาน คอนกรีต

ของอบต.บา้นเหล่า

6,395,000         6,395,000       6,395,000       6,395,000         6,395,000         รวมครุภณัฑ์ก่อสร้าง

บญัชีครุภณัฑ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

197

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑกี์ฬา เพ่ือใชใ้นการให้บริการ อุปกรณ์บริหาร 500,000            500,000          500,000          500,000            500,000            กองช่าง

ประชาชนในการออก แบบลดหนา้ทอ้ง

ก าลงักาย (แบบดึงยกตุม้น ้าหนกั)

อุปกรณ์บริหารสะโพก 600,000            600,000          600,000          600,000            600,000            กองช่าง

 -หวัไหล่(แบบโยก

 -เดินสลบัเทา้)

อุปกรณ์บริหารแขน - 500,000            500,000          500,000          500,000            500,000            กองช่าง

หนา้อก -หวัไหล่(แบบ

ดึงยกตุม้น ้าหนกั)

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์

         แผนพฒันาทอ้งถ่ิน    (พ.ศ. 2561 -2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์



แบบ ผ 03

198

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุปกรณ์ยกน ้าหนกั 600,000            600,000          600,000          600,000            600,000            กองช่าง

(แบบนอน)

อุปกรณ์ซิทอพัลดหนา้ 600,000            600,000          600,000          600,000            600,000            กองช่าง

ทอ้ง/บริหารขา - เข่า

(อบบยกตุม้น ้าหนกั)

2,800,000         2,800,000       2,800,000       2,800,000         2,800,000         รวมครุภณัฑ์กีฬา

         แผนพฒันาทอ้งถ่ิน    (พ.ศ. 2561 -2565)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์



แบบ ผ 03

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565) 199

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภณัฑส์ ารวจ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั กล่องส่องทางไกล 2,000                2,000               2,000              2,000                2,000                กองช่าง

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั กลอ้งระดบั 34,000              34,000            34,000            34,000              34,000              กองช่าง

งานและภารกิจงาน ขนาดก าลงัขยาย

ของอบต.บา้นเหล่า 30 เท่า

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั กลอ้งวดัมุม 85,000              85,000            85,000            85,000              85,000              กองช่าง

งานและภารกิจงาน ชนิดอ่านค่ามุมได้

ของอบต.บา้นเหล่า ละเอียด 10 พิลิปดา

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั ไมส้ตาฟฟ์ 3,500                3,500               3,500              3,500                3,500                กองช่าง

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

วตัถุประสงค์

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์

             องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



แบบ ผ 03

200

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั เทปวดัระยะ 4,000                4,000               4,000              4,000                4,000                กองช่าง

งานและภารกิจงาน

ของอบต.บา้นเหล่า

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

11,307,500       11,307,500     11,108,500     11,108,500       11,108,500       รวมครุภณัฑ์แผนงานเคหะและชุมชน

รวมครุภณัฑ์ส ารวจ

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

            บญัชีครุภณัฑ์

             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565)
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รักษาความสงบ ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑเ์คร่ืองดบั เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั ชุดดบัเพลิงภายนอก 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       ส านกัปลดั

ภายใน เพลิง ราชการในการช่วย อาคารประกอบดว้ย

เหลือประชาชน  -เส้ือดบัเพลิงคลุมถึงเข่า

ตะขอสบั มีแถบสะทอ้น

แสงหนา้ - หลงั 

 -หมวกไฟเบอร์กล๊าส

ทนทานแข็งแรงและมี

หงอนกรักระแทก

 -ถุงมือหนงัมีบุชั้นใน

ปลายแขนเยบ็ขอบ

 -รองเทา้บูท้ พ้ืนเหล็ก 

หวัเหล็ก

ฯลฯ

บญัชีครุภณัฑ์

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั ถงัดบัเพลิงชนิดผง 30,000         40,000         60,000         60,000         60,000         ส านกัปลดั

ราชการในการช่วย เคมีแห้ง ขนาด15 ปอนด์

เหลือประชาชน

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั ถงัดบัเพลิงชนิดคาร์บอน 10,000         10,000         30,000         30,000         30,000         ส านกัปลดั

ราชการในการช่วย ไดออกไซด์ ขนาด

เหลือประชาชน 15 ปอนด์

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั สายส่งน ้าดบัเพลิงขนาด  -  - 20,000          - 20,000         ส านกัปลดั

ราชการในการช่วย 2.5 น้ิว ยาว30 เมตร

เหลือประชาชน

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติั สายส่งน ้าดบัเพลิงขนาด  -  - 20,000          - 20,000         ส านกัปลดั

ราชการในการช่วย 1.5 น้ิว ยาว30 เมตร

เหลือประชาชน

340,000       350,000       430,000       390,000       430,000       

บญัชีครุภณัฑ์

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ  าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณท่ีผ่านมา

รวมครภัุณฑแ์ผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ส่วนที่ 4 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที๓่)พ.ศ. ๒๕๖๑ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้ และให้
คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 
โดยที่“การติดตาม” (monitoring)หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback)เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการท างาน หากไม่
มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่า
เกินที่ก าหนดไว กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบ เขต หรือการยุติการ
ด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่
ก าหนดไวได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไวหรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพ่ือก าหนด

กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
  ๑.๑  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

๑)  ความสอดคล้อง (Relevance)ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
๒)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
๓)  ความก้าวหน้า(Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
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๔)  ประสิทธิภาพ(Efficiency)เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่

ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ(Efficiency Evaluation) 
๕)  ประสิทธิผล(Effectiveness)เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
๖)  ผลลัพธ์และผลผลิต(Outcome and Output)เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมทีม่ีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
๗)  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

๑.๒  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

๑)  การประเมินผลกระบวนการ(Process Evaluation)หรือการประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation) 
   ๒)  การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 
   ๓)  การประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) 

ขั้นตอนที่๒คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  ๓คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๔รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผล
การติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า๓๐วัน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่๕คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
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๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
ต่อไปได้ ดังนั้นการทีจ่ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละกล
ยุทธ์ก่อน เพ่ือน าไปสูการวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทาง
ใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะน ามาสูบทสรุปที่ไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
 ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
 ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
 ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
 ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
 ๓.๘  แผนงาน (๕) 
 ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(๒)  

(๔)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒)  

(๖)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น  การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(๑)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

 
(๒)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓) 
 

 
(๓)  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓) 
 

 
(๔)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 
 

 
(๕)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดข้ึน  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 
 

 

(๖)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓) 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
  ๓.๑  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
๓.๒  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๓  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๔  วสิัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  

  ๓.๕  กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

  ๓.๖  เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

  ๓.๗  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน้าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

  ๓.๘  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
  ๓.๙  ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 

 

รวมคะแนน ๑๐๐   
 
๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
 ๕.๑ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
 ๕.๒ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
 ๕.๓เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
 ๕.๔โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (๕) 
 ๕.๕เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
(๕) 

 ๕.๖โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
 ๕.๗โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
 ๕.๘โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 
(๕) 

 ๕.๙งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
 ๕.๑๐มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
 ๕.๑๑มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า                    

จะได้รับ 
(๕) 

 ๕.๑๒ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวม ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑ . การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand  และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒.  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

(๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ 
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓.  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

(๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการ
ปฏิบัติราชการที่ บรรลุ วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๔.  แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
(๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑  ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๒  ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔  โครงการ มี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์๒๐ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕.๕  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ 
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ(๓) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖  โครงการ มี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (๒)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗  โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕.๘  โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

๕.๙  งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy)  (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness)  (๔) ความยุติธรรม (Equity)  (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูก ต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการ ราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  

(๕)  

๕.๑๑  มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key  Performance Indicator : 
KPI)  ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐   
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๗๙๗ลงวันที่๑๐ตุลาคม๒๕๕๙ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดย 
 ๑)  พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติ 
 ๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถน าเอาแบบส าหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปโดยแบบส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้ 

๒.๑)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs)กระบวนการ (Processes)ผลผลิต (Outputs)และผลกระทบ 
(Impacts)อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างาน
ต่อไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key 
Stakeholders)ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้น
ในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

๒.๒)  แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model)แบบบัตรคะแนนของKaplan & Norton เป็น
แนวคิดท่ีเชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และ
การปฏิบัติงานที่เกิดข้ึน ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่
เกิดข้ึนในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้าน
กระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบScorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถ
พัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การน าตัวแบบScorecard แบบใหม่ หรือBSCเป็นการ
มุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

๒.๓)แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model  :  RF)เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการ
ท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับ
การปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่พิจารณาได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Results  :  
IRs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ 
ท าให้สามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลได้อีกด้วย 

 



 

 
 

215 
 
 
๒.๔)แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการ

ประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและ
ผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งใน
ลักษณะFormative และ Summativeโดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท(Context)การ
ด าเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes)ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้น
และผลกระทบ  

๒.๕)แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System  :  
PPMS)ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือPPMSเป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัว
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะ
น าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่
การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

๒.๖)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน(Problem-
Solving Method)การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน ถือเป็นวิธีการประเมินที่
ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge)
ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงใน
สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (Ontology)แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย 
เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมิน
แผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์
แผน ซึ่งจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

๒.๗)แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม(Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้
ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ
หรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึง
มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงาน
ของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การ
ปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป 
นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

๒.๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation)  เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวกด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่างกว้างขวาง
เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดข้ึน 
(Outcomes)  และผลกระทบต่างๆ (Impacts)  ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผลหรืออิทธิพลอย่างไรทั้งต่อ
ปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่
ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไรนอกจากนี้การประเมินผล
กระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
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๒.๙)แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ใน

การตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตาราง
โดยแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ท่ีเกิดขึ้น เพื่อที่จะก าหนดอัตรา
ส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทาง
การแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตามเฝ้า
ระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ  

๒.๑๐)แบบการประเมินตนเอง(Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการ
ก าหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมิน
ตนเองมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  

(๑) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  
(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย  
(๓) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
(๔) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้  
(๕) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ  
(๖) ด าเนินการ 

๒.๑๑)แบบอ่ืนๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ๑ - ๑๐หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์และโครงการ)นั้น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม ดังนี้ 

๑)การทดสอบและการวัด (Tests& Measurements)วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น
ต้น 

๒)การสัมภาษณ์ (Interviews)อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น๒ 
ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (Formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews)ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในข้ันตอนและล าดับของ
ข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญท่ีต้องการ การให้ได้
ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชงิคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ๒ วิธี คือ 
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๒.๑)การสนทนาตามธรรมชาติ (Natural conversation)เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอ
ค าอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

๒.๒)การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางคนในหมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

๓)การสังเกต (Observations)คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่า
ก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและก าหนดการ
ด าเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัส
หลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล
ในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึกหรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ 
ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพสามารถ
แบ่งได้เป็น๒ประเภท 

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)เป็นวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน  มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 

-  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจน

มากที่สุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 
๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation)หรือการสังเกต

โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม หมู่บ้าน  ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
  ๔)การส ารวจ (surveys)ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
ส ารวจและทิศทางการส ารวจ 
  ๕)เอกสาร (Documents)การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนามีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์
และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เมื่อได้ด าเนินการติดตามแล้วคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 
 ๑.  ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการวาง
แผนการจัดท ายุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมมีก่ีคน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติ
ต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน เช่น จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จ านวนกิจกรรมที่
ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น 
 ๒.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้านนี้มีความเจริญ มี
ความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด จากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้หมู่บ้านมีปัญหาอะไรบ้าง ผล
ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของหมู่บ้านเป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็น
ข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุ
เป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมด 
 ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความส าเร็จได้จาก 
 ๑.  บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ(Client satisfaction criterion) 
 ๒.  บรรทัดฐานด้านเวลา(Time criterion) 
 ๓.  บรรทัดฐานด้านการเงิน(Monetary criterion) 
 ๔.  บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness criterion) 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๔.๑ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  การติดตามและประเมินผลคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่
เกิดจากการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว เพราะยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ แต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการ ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจาก
สิ้นสุดโครงการไปแล้ว จึงมักปรากฏว่าไม่มีการด าเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์ เพราะใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเน้นการจัดท าโครงการไปข้างหน้ามากกว่าจะมองย้อนหลัง
ไปดูว่าผลงานที่ด าเนินงานไปแล้วเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่ 

ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้น คือ การที่พิจารณาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร หากไม่มี
การด าเนินโครงการนั้นๆ หรืออาจจะมองว่าโครงการ/กิจกรรมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดเกิดข้ึนแต่การ
พิจารณาผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควร
พิจารณาและค านึงถึง เพราะผลลัพธ์และผลกระทบมีทั้งทางบวกและทางลบ และท้ังที่อยู่ในแผนและอยู่นอกแผน 
(เกินความคาดหมาย)นอกจากนั้นผลลัพธ์และผลกระทบอาจจะเป็นผลที่มาจากการด าเนินงานหลายปีหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของสถานการณ์ ซึ่งอาจจะยากท่ีจะพิสูจน์ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการด าเนินโครงการโดยปกติผลกระทบ
มักจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ เนื่องจากจะมีกระบวนการที่ใช้ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เวลา งบประมาณ ชื่อเสียง 
เพ่ือให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่า“ผลผลิต”  ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในพฤติกรรมเกิดการ
ใช้ประโยชน์เรียกว่า  “ผลลัพธ์” 
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 ผลลัพธ์อาจจะอธิบายได้ว่า เป็นสิ่งที่วัดได้ง่ายหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก เป็นผลต่อขยายจากการ
เกิดผลผลิตของโครงการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบคนส่วนใหญ่มักสนใจผลลัพธ์มากกว่า
ผลกระทบ 

ผลกระทบ(Impact) เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างอันเนื่องจากผลการด าเนินโครงการ ซึ่งผู้มีส่วนได้
เสียมักจะให้ความสนใจ ได้แก่ 

๑)ประชาชน (ผู้รับบริการ/ผู้ใช้บริการ) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการเห็น“สิ่งที่ดี” จากการ
ด าเนินโครงการ 

๒)ผู้ให้เงินงบประมาณด าเนินโครงการต้องการเห็นว่าผลการใช้งบประมาณสร้างความแตกต่าง
อย่างไรบ้าง 

๓)ชุมชน/หมู่บ้าน ภาคประชาสังคมท่ีต้องการเห็นว่าโครงการ/กิจการ ได้สร้างผลงานทางบวก
อย่างไร 

การที่จะวัดผลลัพธ์และผลกระทบ จะต้องค้นหาดัชนีชี้วัดที่ดี (Good Indicator) ของสิ่งที่คิดว่าได้
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกันได้ วัดได้ 

ในปัจจุบันมีการน าผลกระทบมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดอนาคตการพัฒนา เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นความ 
พยายามที่จะน าไปสู่การสร้างความมั่นคงและการยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

สิ่งส าคัญ คือ การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นตัวก าหนดลักษณะความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนา 
จุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้ มีดังนี้ 

๑)  การก าหนดทิศทาง (Direction  setting) แนวทางกว้างๆ ของนโยบายและการพัฒนา 
๒)  การจัดล าดับความส าคัญ (Determining  priorities) ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุดของการ

มองอนาคตและเป็นแรงผลักดันที่จะจัดการกับข้อจ ากัดทางทรัพยากรและความเรียกร้องต่อการพัฒนา 
๓)  ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory  intelligence) ระบุแนวทางใหม่ๆ ที่

ก าลังจะเกิดข้ึน ซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต 
๔)  การสร้างความเป็นเอกฉันท์ (Consensus  generation) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน มีความเห็นตรงกันมากข้ึนในการบ่งชี้ความต้องการหรือความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข 

๕)  การสนับสนุนการตัดสินใจ (Advocacy) ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา 

๖)  การสื่อสารและการศึกษา (Communication and education) ส่งเสริมการสื่อสารภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และการสื่อสารภายนอกกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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 ๔.๔.๒ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาอาจจะท าได้ด้วยการพยายามแยกออกมาเป็นต้นทุนและ

ผลประโยชน(์Costs and Benefits) ของการพยายามวัดค่าของผลลัพธ์และผลกระทบเช่น 
  ๑)  การส ารวจความต้องการของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย มีต้นทุนด้านเวลาและงบประมาณ
ด าเนินการ 
  ๒)  การประชุมหารือหาข้อยุติในการวางแผนและการด าเนินงานเพื่อเตรียมการในประเด็นที่
จะต้องพิจารณา การส ารวจหาผลลัพธ์และผลกระทบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและอาจจะยาวนาน และอาจจะ
รวมไปถึงการทบทวนแผนพัฒนาหรือกลยุทธ์ 
  ๓)  ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ อาจจะจ าเป็นต้องพัฒนาขึ้น เมื่อพัฒนาได้แล้ว
บุคลากรจะต้องท าความคุ้นเคย ท าความเข้าใจเพ่ือจะใช้งานได้ รวมทั้งต้องการการฝึกอบรม 
  ๔)  อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้มา สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล การ
จัดท ารายงาน การจัดเก็บฐานข้อมูล  

ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการติดตามและประเมินผล (การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ) ได้แก่ 
๑)  โครงการ/กิจกรรมจะสามารถเพ่ิมความมุ่งเน้น เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบที่ควรจะ

เป็น ซึ่งจะให้ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและกลยุทธ์ได้ดีขึ้น 
๒)  ผลกระทบทางลบควรจะน ามาพิจารณาและค านึงถึงอย่างมีธรรมาภิบาลมากกว่าพยายาม

ปกปิดและละเลย 
๓)  ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลลัพธ์และผลกระทบ จะช่วยให้เกิดมุมมองและความเข้าใจในส่วนที่

เป็นผลต่อสังคม ประชาคม ที่นอกเหนือจากพันธกิจ เป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์และบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงด้านเดียว 

๔)สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนเพื่อของบประมาณได้ดี
ขึ้น 

แนวคิดท่ีอาจจะน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล (ผลลัพธ์และผลกระทบ) อาจจะมีหลาย
แนวทาง เนื่องจากความแตกต่างของโครงการและข้ึนกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องในแต่ละโครงการทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นต้น 
 
 
  
 
 
 
 


