
แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการประกนัคุณภาพภายใน เพือ่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู จัดท าโครงการประกนั 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บคุลากรทางการ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู กอง

เด็กเล็กและการจัดท าแผน ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทาง คุณภาพภายในศูนย์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศึกษามคีวามรู้ ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร การศึกษา

ปฏบิติัราชการประจ าปกีารศึกษา การศึกษาสามารถพัฒนา พฒันาเด็กเล็ก เพิ่มขึ้นร้อยละ ทางการศึกษาสามารถ

ระบบประกันคุณภาพ จ านวน 3 ศูนย์ 70 จัดท าแผนปฏิบัติ

ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ราชการได้

2 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ เพือ่จัดการเรียนการสอน สนบัสนนุค่าใช้จ่าย 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 สนบัสนนุค่าใช้ เพือ่ให้ศูนยพ์ัฒนา กอง

บริหารสถานศึกษา (รายหัว) ของ ศพด. การบริหารสถานศึกษา (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) จ่ายสถานศึกษา เด็กเล็กทัง้ 3 ศูนย์ การศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุการศึกษา ทั้ง  3  ศูนย์ คิดเปน็ มีวสัดุการศึกษา สือการ

ส่ือการเรียนการสอน เคร่ือง 100% เรียนการสอน เคร่ืองเล่น

เล่นพัฒนาการเด็กทัง้ 3 ศูนย์ พัฒนาการทีค่รบถ้วน

3 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน เพือ่ให้เด็กเล็กได้รับสาร สนบัสนนุค่าอาหาร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพงึพอใจ เด็กนักเรียนได้รับ กอง

ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อาหารทีค่รบถ้วน และให้ กลางวันใหก้บัศูนย์ (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) ร้อยละ  70 ประทานอาหารกลาง การศึกษา

จ านวน 3 ศูนย์ ได้กินครบทุกหมู่ พฒันาเด็กเล็ก ของผู้ปกครอง วนัครบทุกคน ลดภาระ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ จ านวน 3 ศูนย์ ทั้ง 3 ศูนย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ปกครองลงได้

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้รับสาร สนบัสนนุค่าอาหาร 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ความพงึพอใจ เด็กนกัเรียนได้รับ กอง

ใหก้บัโรงเรียนบา้นเหล่า (พชิัยฯ) อาหารที่ครบถ้วน และให้ กลางวันใหก้บัโรงเรียน (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) ร้อยละ  70 ประทานอาหารกลาง การศึกษา

ได้กนิครบทกุหมู่ บา้นเหล่า  (พชิัยฯ) ของผู้ปกครอง วันครบทกุคน ลดภาระ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ปกครองลงได้

5 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้รับสาร สนบัสนนุค่าอาหาร 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ความพงึพอใจ เด็กนกัเรียนได้รับ กอง

ใหก้บัโรงเรียนวัดสิทธิวิมล อาหารที่ครบถ้วน และให้ กลางวันใหก้บัโรงเรียน (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) ร้อยละ  70 ประทานอาหารกลาง การศึกษา

(สุวรรณราษฎร์ปญัญา) ได้กนิครบทกุหมู่ วัดสิทธิวิมล ของผู้ปกครอง วันครบทกุคน ลดภาระ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ (สุวรรณราษฎร์ปญัญา) ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ปกครองลงได้

5 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้รับสาร สนบัสนนุค่าอาหาร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ความพงึพอใจ เด็กนกัเรียนได้รับ กอง

ใหก้บัโรงเรียนบา้นน้ าฮอก อาหารที่ครบถ้วน และให้ กลางวันใหก้บัโรงเรียน (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) ร้อยละ  70 ประทานอาหารกลาง การศึกษา

(รัฐราษฎร์วิทยา) ได้กนิครบทกุหมู่ บา้นน้ าฮอก ของผู้ปกครอง วันครบทกุคน ลดภาระ

       ลดภาระค่าใช้จ่ายของ          (รัฐราษฎร์วิทยา) ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ผู้ปกครองลงได้

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

6 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนทกุคนได้ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ความพงึพอใจ เด็กนกัเรียนได้รับ กอง

ใหก้บัโรงเรียนบา้นเหล่า (พชิัยฯ) รับสานอาหารที่ครบถ้วน ใหก้บันกัเรียนโรงเรียน (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) ร้อยละ  70 สารอาหารครบทกุคน การศึกษา

มร่ีางกายสมบรูณ์ แข็งแรง บา้นเหล่า  (พชิัยฯ) ของผู้ปกครอง และเปน็การลดภาระ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ปกครองลงได้

7 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนทกุคนได้ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ความพงึพอใจ เด็กนกัเรียนได้รับ กอง

ใหก้บัโรงเรียนวัดสิทธิวิมล รับสานอาหารที่ครบถ้วน ใหก้บันกัเรียนโรงเรียน (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) ร้อยละ  70 สารอาหารครบทกุคน การศึกษา

(สุวรรณราษฎร์ปญัญา) มร่ีางกายสมบรูณ์ แข็งแรง วัดสิทธิวิมล ของผู้ปกครอง และเปน็การลดภาระ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ (สุวรรณราษฎร์ปญัญา) ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ปกครองลงได้

8 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนทกุคนได้ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพงึพอใจ เด็กนกัเรียนได้รับ กอง

ใหก้บัโรงเรียนบา้นน้ าฮอก รับสานอาหารที่ครบถ้วน ใหก้บันกัเรียนโรงเรียน (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) ร้อยละ  70 สารอาหารครบทกุคน การศึกษา

(รัฐราษฎร์วิทยา) มร่ีางกายสมบรูณ์ แข็งแรง บา้นน้ าฮอก ของผู้ปกครอง และเปน็การลดภาระ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ (รัฐราษฎร์วทยา) ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ปกครองลงได้

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

9 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนทกุคนได้ จัดซ้ืออาหารเสริมนม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพงึพอใจ เด็กนกัเรียนได้รับ กอง

ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก รับสารอาหารที่ครบถ้วน ใหก้บัเด็กเล็กของ (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) ร้อยละ  70 สารอาหารครบทกุคน การศึกษา

ในต าบลบา้นเหล่า  มร่ีางกายสมบรูณ์ แข็งแรง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของผู้ปกครอง และเปน็การลดภาระ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของ จ านวน 3 ศูนย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ผู้ปกครองลงได้

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุ - ครุภณัฑ์ เพื่อพฒันาวัสดุ - ครุภณัฑ์ จัดซ้ือวัสดุ - ครุภณัฑ์ - 50,000 60,000 70,000 90,000 ความพงึพอใจ วัสดุ - ครุภณัฑ์ กอง

ส านกังานใหก้บัศูนย์พฒันาเด็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใหก้บั ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การศึกษา

เล็กของต าบลบา้นเหล่า ใหใ้ช้งานได้อย่างมคุีณภาพ ของผู้ปกครอง มปีระสิทธิภาพ 

11 โครงการจัดหาสนามเด็กเล่น เพื่อสนบัสนนุใหเ้ด็กเล็ก สร้างสนามเด็กเล่น - - 500,000 - ความพงึพอใจ เด็กนกัเรียนมี กอง

ใหก้บันกัเรียนในศูนย์พฒันา มอีปุกรณ์เคร่ืองเล่นใน ใหก้บัศูนย์พฒันา (อบต.) ร้อยละ  70 เคร่ืองเล่น และสนามเด็ก การศึกษา

เด็กเล็ก การฝึกทกัษะ ท าใหเ้ด็กเล็ก เด็กเล็ก ของผู้ปกครอง เล่นที่ได้มาตรฐาน

มพีฒันาการที่ดีขึ้น เปน็การฝึกทกัษะ

เปน็ไปตามช่วงวัย และฝึกพฒันาการของ

เด็กตามช่วงวัย

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

12 โครงการจัดท าแผนพฒันาการ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กได้รับการ จัดท าแผนพฒันาการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ ส่งเสริมใหบ้คุลากรทาง กอง

ศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง ท าให้ ศึกษาใหก้บั ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 การศึกษาน าไปด าเนนิ การศึกษา

เกิดประสิทธภิาพต่อผู้เรียน จ านวน 3 ศูนย์ ของผู้เข้าร่วม การ มกีารพฒันาแสวง

ครูผู้ดูแลเด็ก และสถานศึกษา โครงการ หาความรู้หรือทกัษะ

และสามารถน าไปสู่

การปฏบิติัในการจัดท า

แผนประจ าปต่ีอไป

13 โครงการพฒันาหลักสูตรปฐมวัย เพือ่ให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก บคุลากรทางการศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กอง

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกดั มีการพัฒนาหลักสูตร ผู้อ านวยการกอง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 มหีลักสูตรสถานศึกษา การศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบล สถานศึกษาทีส่อดคล้อง นกัวิชาการศึกษา ของผู้เข้าร่วม ระดับปฐมวัยที่มี

บา้นเหล่า กับบริบทของชุมชนและ ครูผู้ดูแลเด็ก โครงการ มาตรฐานตามมาตรฐาน

ของท้องถิน่ ปลีะ  1  คร้ัง การจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

14 โครงการจัดท าแผนการจัด เพื่อใหค้รูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู บคุลากรทางการศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ เด็กมีพัฒนาการทัง้ทาง กอง

กจิกรรมที่พฒันาเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก จัดประสงการณ์ ผู้อ านวยการกอง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 ด้านร่างกาย  อารมณ์ การศึกษา

ที่เนน้เด็กเปน็ศูนย์กลาง นกัวิชาการศึกษา ของผู้เข้าร่วม จิตใจ  สังคมและสติ

ในการพฒันา ครูผู้ดูแลเด็ก โครงการ ปัญญาเหมาะสมตามวยั

ปลีะ  1  คร้ัง

15 โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านกึ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิต รณรงค์ปลูกจิตส านกึ 30,000 - - - - ความพงึพอใจ ประชาสัมพันธโ์ครงการ กอง

การประหยัดพลังงานใหก้บั ส านกึใหป้ระชาชนใน ใหก้บัเยาวชนในพื้นที่ (อบต.) ร้อยละ 70 รณรงค์การประหยดั การศึกษา

เยาวชนในสถานศึกษาระดับ ทอ้งถิ่นได้ตระหนกัถึงการ ต าบลบา้นเหล่า พลังงาน ของผู้เข้าร่วม พลังงานให้กับส่ือท้องถิน่

ชุมชน อนรัุกษ ์และประหยัด จ านวน 3 โรง จังหวัดแพร่ โครงการ จัดกิจกรรมปลูกฝังค่า

พลังงาน นิยมให้กับเยาวชน

ให้รู้จักและเห็นคุณค่า

ของพลังงาน

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

16 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู บคุลากรทางการศึกษา - 10,000 - 10,000 10,000 ความพงึพอใจ บุคลากรทางการศึกษา กอง

จัดท าข้อมลูข่าวสารสารสนเทศ ผู้ดูแลเด็ก สามารถจัดท าข้อมูล ผู้อ านวยการกอง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 นักวิชาการศึกษา การศึกษา

ข่าวสารสารสนเทศได้อย่าง นกัวิชาการศึกษา ของผู้เข้าร่วม ผู้อ านวยการกองการ

ถูกต้องและมีคุณภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก โครงการ ศึกษา ผู้ดูแลเด็กมีความรู้

ปลีะ  1  คร้ัง ด้านสารสนเทศเพิ่มขึ้น

17 โครงการประเมนิผลการด าเนนิ เพื่อประเมินผลการด าเนิน บคุลากรทางการศึกษา - - 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ ท าให้ทราบผลการ กอง

งานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อ านวยการกอง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 ประเมินการด าเนินงาน การศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต าบล นกัวิชาการศึกษา ของผู้เข้าร่วม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านเหล่า ครูผู้ดูแลเด็ก โครงการ องค์การบริหารส่วน

ปลีะ  1  คร้ัง ต าบลบ้านเหล่า

18 โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ จัดกจิกรรมค่าย 40,000 - - - - ความพงึพอใจ เพื่อให้นักเรียนได้น า กอง

ใหก้บัโรงเรียนบา้นน้ าฮอก เข้าใจในหลักธรรมของศาสนา คุณธรรมน าชีวิต (อบต.) ร้อยละ 70 หลักธรรมนั้นมาใช้ใน การศึกษา

(รัฐราษฎร์วิทยา) ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ของผู้เข้าร่วม ชีวิตประจ าวันเกิดเป็น

กจิกรรม คุณธรรมประจ าชีวิต

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๑๙ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์าง เพื่อใหน้กัเรียนมผีลสัมฤทธิ์ จัดกจิกรรมยกระดับ - 30,000 - - - ความพงึพอใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ กอง

การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิท์าง (อบต.) ร้อยละ 70 ทางการเรียนสูงขึน้ การศึกษา

คณิตศาสตร์ใหกบัรงเรียนบา้น ที่สูงขึ้น คณิตศาสตร์ ของผู้เข้าร่วม และมีผลการสอบ 

น้ าฮอก  (รัฐราษฎร์วิทยา) กจิกรรม O-net ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานระดับชาติ

๒๐ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์าง เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิท์าง จัดกจิกรรมค่าวิชาการ - - 30,000 - - ความพงึพอใจ เพือ่จัดกิจกรรมเข้าค่าย กอง

การเรียนใหก้บัโรงเรียนบา้นน้ าฮอก การเรียนของนกัเรียนให้ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ (อบต.) ร้อยละ 70 วชิาการ  ๘ กลุ่มสาระ การศึกษา

(รัฐราษฎร์วิทยา) สูงขึ้นใน ๘ กลุ่มสาระ ทางการเรียน ของผู้เข้าร่วม ให้กับนักเรียนโรงเรียน

กจิกรรม บ้านน้ าฮอก

๒๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยส่ือ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน จัดกจิกรรมเพิ่มศักยภาพ - - - 50,000 - ความพงึพอใจ นักเรียนทุกคนมีโอกาส กอง

เทคโนโลยีทนีสมยัใหก้บัโรงเรียน ทกัษะและประสบการณ์ ด้านทกัษะและประสบ (อบต.) ร้อยละ 70 เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน การศึกษา

บา้นน้ าฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา) การใช้เทคโนโลยีแก่ การณ์การใช้เทคโนโลยี ของผู้เข้าร่วม เทคโนโลยเีท่าเทียมกัน

ผู้เรียน กจิกรรม

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
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    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

22 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิท์าง จัดกจิกรรมค่าวิชาการ 40,000 - - - - ความพงึพอใจ เพื่อจัดกจิกรรมเข้าค่าย กอง

ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย การเรียนของนกัเรียนให้ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ (อบต.) ร้อยละ 70  กลุ่มสาระภาษาไทย การศึกษา

ใหก้บัโรงเรียนวัดสิทธิวิมล สูงขึ้นในด้านภาษาไทย ทางการเรียน ของผู้เข้าร่วม ใหก้บันกัเรียนโรงเรียน

(สุวรรณราษฎร์ปญัญา) กจิกรรม วัดสิทธิวิมล

23 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์าง เพื่อใหน้กัเรียนมผีลสัมฤทธิ์ จัดกจิกรรมยกระดับ - 40,000 - - - ความพงึพอใจ นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์ กอง

การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิท์าง (อบต.) ร้อยละ 70 ทางการเรียนสูงขึ้น การศึกษา

คณิตศาสตร์ใหกบัรงเรียน ที่สูงขึ้น คณิตศาสตร์ ของผู้เข้าร่วม และมผีลการสอบ 

วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปญัญา) กจิกรรม O-net ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานระดับชาติ

24 โครงการค่ายวิชาการเพื่อพฒันา เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิท์าง จัดกจิกรรมค่าวิชาการ - - 40,000 - - ความพงึพอใจ เพื่อจัดกจิกรรมเข้าค่าย กอง

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหก้บั การเรียนของนกัเรียนให้ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ (อบต.) ร้อยละ 70 วิชาการ  ๘ กลุ่มสาระ การศึกษา

โรงเรียนวัดสิทธิวิมล สูงขึ้นใน ๘ กลุ่มสาระ ทางการเรียน ของผู้เข้าร่วม ใหก้บันกัเรียนโรงเรียน

(สุวรรณราษฎร์ปญัญา) กจิกรรม วัดสิทธิวิมล

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

25 โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิต เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ความ จัดกจิกรรมค่าย - - - 40,000 - ความพงึพอใจ เพือ่ให้นักเรียนได้น า กอง

ใหก้บัโรงเรียนวัดสิทธิวิมล เข้าใจในหลักธรรมของศาสนา คุณธรรมน าชีวิต (อบต.) ร้อยละ 70 หลักธรรมนัน้มาใช้ใน การศึกษา

(สุวรรณราษฎร์ปญัญา) ที่จ าเปน็ต่อการด าเนนิชีวิต ของผู้เข้าร่วม ชีวติประจ าวนัเกิดเป็น

กจิกรรม คุณธรรมประจ าชีวติ

26 โครงการมุ่งสู่อาชีพใหก้บัโรงเรียน เพื่อพฒันาศักยภาพนกัเรียน จัดกจิกรรมพฒันา 30,000 - - - - ความพงึพอใจ โรงเรียนจัดกิจกรรม กอง

บา้นเหล่า (พชิัยศิริราษฎร์รังสรรค์) ครู ผู้บริหารและบคุลากร มุ่งสู่อาชีพ (อบต.) ร้อยละ 70 โครงการมุง่สู่อาชีพ การศึกษา

ทางการศึกษาใหม้ทีกัษะและ ใหก้บับคุลากร ของผู้เข้าร่วม ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

ความพร้อมต่อการเข้าสู่ ของโรงเรียน กจิกรรม ประสิทธผิล

ประชาคมอาเซียน

27 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์าง เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิท์าง จัดกจิกรรมค่าวิชาการ - 30,000 - - - ความพงึพอใจ นักเรียนเกิดทักษะและ กอง

การเรียนใหก้บัโรงเรียนบา้นเหล่า การเรียนของนกัเรียนให้ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ (อบต.) ร้อยละ 70 กระบวนการคิดวเิคราะห์ การศึกษา

(พชิัยศิริราษร์รังสรรค์) สูงขึ้นใน ๘ กลุ่มสาระ ทางการเรียน ของผู้เข้าร่วม และสังเคราะห์เนือ้หาที่

กจิกรรม ก าหนดให้ในระดับดีขึน้

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

28 โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อม จัดกจิกรรมอบรม - - 30,000 - - ความพงึพอใจ เด็กและเยาวชนได้รับ กอง

นกัเรียน ใหก้บันกัเรียนโรงเรียน น าหลักธรรมค าสอนทางพระ คุณธรรม จริยธรรม (อบต.) ร้อยละ 70 ความรู้เร่ืองคุณธรรม การศึกษา

บา้นเหล่า (พชิัยศิริราษฎร์รังสรรค์) พุทธศาสนาไปปรับเปล่ียน ของผู้เข้าร่วม จริยธรรม  ความส าคัญ

ใช้ในการด าเนินชีวิตให้เป็น กจิกรรม ของสถาบันพระมหา

ไปอย่างถูกต้อง กษัตริย์

29 โครงการพฒันาภาษาองักฤษ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ใน จัดกจิกรรมพฒันา - - - 30,000 - ความพงึพอใจ ผู้เข้ารับการอบรมมี กอง

เพื่อการส่ือสารใหก้บันกัเรียน รูปแบบและกระบวนการ ภาษาองักฤษเพื่อการ (อบต.) ร้อยละ 70 ความรู้แนวทางการพัฒนา การศึกษา

โรงเรียนบา้นเหล่า (พชิัยศิริราษฎร์ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส่ือสาร ของผู้เข้าร่วม ทักษะการใช้ภาษา

รังสรรค์) เพื่อการส่ือสารด้านการฟังและ กจิกรรม อังกฤษเพื่อการส่ือสาร

การพูดเบื้องต้น เพิ่มมากขึ้น

30 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จัดกจิกรรมอบรม - 40,000 - - - ความพงึพอใจ นักเรียนได้เรียนรู้ กอง

สืบสานภมูปิญัญาทอ้งถิ่นใหก้บั และร่วมอนุรักษณ์สืบสาน เชิงปฏบิติัการสืบสาน (อบต.) ร้อยละ 70 และร่วมอนุรักษ์ การศึกษา

นกัเรียนโรงเรียนบา้นกาศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ของผู้เข้าร่วม สืบสานภูมิปัญญา

ประชานเุคราะห์ กจิกรรม ท้องถิ่นให้สืบ

ทอดต่อกันไป

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เพือ่พัฒนาทักษะการใช้ จัดกิจกรรมอบรม 40,000 - - - - ความพึงพอใจ ครู ผู้บริหารและบุคลากร กอง

ความสามารถด้านการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร เชิงปฏิบัติการพัฒนา (อบต.) ร้อยละ 70 ในสังกัดได้รับการพัฒนา การศึกษา

อังกฤษเพือ่การส่ือสารให้กับนักเรียน  ครู ผู้บริหารและบุคลากร ความสามารถด้านการ ของผู้เข้าร่วม ทักษะการใช้ภาษา

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ในสังกัดโรงเรียนบ้านกาศ ใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ กิจกรรม อังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ประชานุเคราะห์ การส่ือสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสาน เพือ่ให้บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิง - - 40,000 - - ความพึงพอใจ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ กอง

งานฝีมือให้กับนักเรียนโรงเรียน เห็นคุณค่าของวฒันธรรม ปฏิบัติการสืบสาน (อบต.) ร้อยละ 70 ด้านงานฝีมือของนักเรียน การศึกษา

บ้านกาศประชานุเคราะห์ สาขาต่าง ๆ อันเป็นส่ือในการ งานฝีมือ ของผู้เข้าร่วม ให้ได้รับการอนุรักษ์

สร้างความเป็นเอกภาพ กิจกรรม สืบสานภูมิปัญญา

33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เพือ่พัฒนาครู ผู้บริหาร จัดกิจกรรมอบรม - - - 40,000 - ความพึงพอใจ ครูผู้สอน  ผู้บริหาร กอง

การใช้ทักษะทางภาษาไทยให้กับ นักเรียนให้มีความรู้ ความ เชิงปฏิบัติการพัฒนา (อบต.) ร้อยละ 70 และนักเรียนสามารถ การศึกษา

นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชา สามารถในการใช้ทักษะ การใช้ทักษะทาง ของผู้เข้าร่วม จัดการเรียนรู้และมีการ

นุเคราะห์ ทางภาษาไทย เพือ่น าไป ภาษาไทย กิจกรรม พัฒนาการใช้ทักษะ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทางภาษาไทยได้

ทีเ่ต็มศักยภาพ ดีขึ้น

         8.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อซ่อมแซมหอกระจายข่าว ซ่อมแซมหอกระจาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพงึพอใจ ประชาชนต าบล กองช่าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ใช้ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ข่าวของ อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 บา้นเหล่าได้รับทราบ

บา้นเหล่า ต่าง ๆ ของทางราชการให้ ให้ใช้งานได้ตามปกติ ของประชาชน ข้อมลูข่าวสารอย่าง

ประชาชนได้รับทราบข้อมลู ในพื้นที่ ทั่วถึง และชัดเจน

ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
         8.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจัดซ้ือ/จัดหาอปุกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดซ้ือ/จัดหาอปุกรณ์ - 100,000 - 100,000 100,000 ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

ติดต่อส่ือสารของต ารวจบา้น ท างานและการติดต่อส่ือสาร ติดต่อส่ือสาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 ช่วยเหลือเวลาเกดิเหตุ

อปพร./ทมีกู้ชีพ กู้ภยั ของต ารวจบา้น/อปพร. ของประชาชน ในพื้นที่ได้ทนัทว่งที

ทมีกู้ชีพ กู้ภยั ในเวลาที่ ในพื้นที่ และไมม่เีหตุรุนแรง

เกดิเหตุในพื้นที่

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
         8.4  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการศูนบบ์ริการข้อมลู เพื่อใหบ้ริการข้อมลูข่าวสาร ศูนย์บริการข้อมลู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพงึพอใจ ประชาชนในต าบล ส านกัปลัด

ข่าวสารและศูนย์บริการอนิเตอร์ แกป่ระชาชนในพื้นที่ต าบล ข่าวสารและศูนย์บริการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 บา้นเหล่าได้รับข้อมลู

เนต็ในต าบลบา้นเหล่า (WiFi) บา้นเหล่าได้ใช้อนิเตอร์เนต็ อนิเตอร์เนต็ประจ า ของประชาชน ข่าวสาร  และมแีหล่ง

ในการศึกษาค้นคว้า ข้อมลู ต าบลบา้นเหล่า ในพื้นที่ ศึกษาหาความรู้

ต่าง ๆ ที่จ าเปน็

2 โครงการกอ่สร้าง/ปรังปรุงที่อา่น เพื่อใหท้กุหมู่บา้นได้มี กอ่สร้าง/ปรับปรุง - 50,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนในต าบล ส านกัปลัด

หนงัสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น ที่อา่นหนงัสือประจ าหมู่บา้น ที่อา่นหนงัสือพมิพ์ (อบต.) ร้อยละ 70 บา้นเหล่าได้รับข้อมลู

ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า เพื่อใหไ้ด้รับรู้ข้อมลูข่าวสาร ประจ าหมู่บา้น ของประชาชน ข่าวสาร  และมแีหล่ง

ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ในพื้นที่ ศึกษาหาความรู้

3 โครงการจัดซ้ือ/จัดหาหนงัสือพมิพ์ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดซ้ือ/จัดหาหนงัสือพมิพ์ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพงึพอใจ ประชาชนในต าบล ส านกัปลัด

วารสารประจ าที่อา่นหนงัสือ ได้รับรู้ข่าวสาร และเหตุการณ์ วารสาร  ประจ าที่อา่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 บา้นเหล่าได้รับข้อมลู

ประจ าหมู่บา้น ต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นได้อย่างทั่วถึง หนงัสือหมู่บา้น ของประชาชน ข่าวสาร  และมแีหล่ง

จ านวน 9 หมู่บา้น ในพื้นที่ ศึกษาหาความรู้

         8.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ เคร่ืองขยายเสียง - 100,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนในเขตพื้นที่ กองช่าง

ส าหรับหอกระจายข่าวของหมู่บา้น ทราบข้อมลูข่าวสาร ส าหรับหอกระจายข่าว (อบต.) ร้อยละ  70 หมู่ที่  6  ได้รับทราบ

หมู่ที่  6  ต.บา้นเหล่า ได้อย่างรวดเร็ว ของหมู่บา้น  หมู่ที่  6 ของประชาชน ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง

ในพื้นที่ ทั่วถึง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุง ซ่อมแซม - 150,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนในเขตพื้นที่ กองช่าง

หอกระจายข่าว (เพิ่มจุด) ทราบข้อมลูข่าวสาร หอกระจายข่าว (อบต.) ร้อยละ  70 หมู่ที่  8  ได้รับทราบ

ของหมู่บา้น  หมู่ที่  8  ต.บา้นเหล่า ได้อย่างรวดเร็ว ของหมู่บา้น ของประชาชน ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง

หมู่ที่  8 ในพื้นที่ ทั่วถึง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหอ้าคารสถานที่มี ปรับปรุงซ่อมแซม - - - 600,000 - อาคารสถานที่ เพื่อให้อาคารสถานที่มี กองช่าง

สถานศึกษา (โรงเรียนในพื้นที่ ความมั่นคง สะอาดและ โรงเรียนในพื้นที่ (อบต.) ได้รับการปรับปรุง ความมั่นคง สะอาดและ

ต าบลบา้นเหล่า)  ทั้ง  3  โรง ปลอดภยั ไมก่อ่ใหเ้กดิ ต าบลบา้นเหล่า  ต่อเติมให้มีสภาพ ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด

อนัตรายต่อนกัเรียน ครู พร้อมใช้งาน อันตรายต่อนักเรียน ครู

และบคุลากรของโรงเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 (เลือกท า) การพัฒนาด้านการศึกษา
    8.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
         8.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา


