
แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการกอ่สร้างร้ัวภายใน ศพด. เพื่อกอ่สร้างร้ัวภายใน กอ่สร้างร้ัวภายใน 300,000 300,000 - - - สถานที่ราชการ สถานที่ราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบล ศพด. อบต. บา้นเหล่า ศพด. อบต. (อบต.) (อบต.) มกีารพฒันา มคีวามปลอดภยั

บา้นเหล่า บา้นเหล่า คิดเปน็ 100 % เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็ เพื่อกอ่สร้างอาคารเกบ็ กอ่สร้าอาคารเกบ็ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 สถานที่ราชการ สถานที่ราชการมสีถานที่ กองช่าง

วัสดุอปุกรณ์ภายในองค์การ วัสดุอปุกรณ์ของ อบต. วัสดุอปุกรณ์ของ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มกีารพฒันา เกบ็วัสดุ อปุกรณ์ที่

บริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ อบต. บา้นเหล่า คิดเปน็ 100 % มคีวามมั่นคง และเปน็

อ.สูงเมน่ จ.แพร่ เรียบร้อย ไมสู่ญหาย จ านวน  1  หลัง ระเบยีบเรียบร้อย

3 โครงการกอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ เพื่อกอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ กอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ 500,000 - - - - สถานที่ราชการ สถานที่ราชการมสีถานที่ กองช่าง

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล พื้นที่ขององค์การบริหารส่วน องค์การบริหาร (อบต.) มกีารพฒันา เกบ็วัสดุ อปุกรณ์ที่

บา้นเหล่า  หมู่ที่  5  ต าบลบา้นเหล่า ส่วนต าบลบา้นเหล่า คิดเปน็ 100 % มคีวามมั่นคง และเปน็

ต.บา้นเหล่า อ.สูงเมน่ ระเบยีบเรียบร้อย

จ.แพร่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม
    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.2  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการจัดสร้างปอ้มยามรักษา เพื่อดูแลความเรียบร้อย กอ่สร้างปอ้มยาม - 200,000 - - - สถานที่ราชการ สถานที่ราชการ กองช่าง

ความปลอดภยัในพื้นที่องค์การ และรักษาความปลอดภยั ประจ า อบต.บา้นเหล่า (อบต.) มกีารพฒันา มคีวามปลอดภยั

บริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน จ านวน  1  หลัง คิดเปน็ 100 % เพิ่มมากขึ้น

ต าบลบา้นเหล่า

5 โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็ เพื่อกอ่สร้างอาคารเกบ็ กอ่สร้าอาคารเกบ็ 300,000 - - - - ความพงึพอใจ หมู่บา้นมสีถานที่ กองช่าง

วัสดุอปุกรณ์ประจ าองค์การ วัสดุอปุกรณ์ประจ า อบต. วัสดุอปุกรณ์ประจ า (อบต.) ร้อยละ  70 เกบ็วัสดุ อปุกรณ์ที่

บริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ องค์การบริหารส่วน ของประชาชน มคีวามมั่นคง และเปน็

เรียบร้อย ไมสู่ญหาย ต าบลบา้นเหล่า ในพื้นที่ ระเบยีบเรียบร้อย

6 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพื่อกอ่สร้างลานกฬีาเอนก กอ่สร้างลานกฬีา - - 3,000,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

เอนกประสงค์ภายในองค์การ ประสงค์ภายในองค์การ เอนกประสงค์ (กรมส่งเสริม) ร้อยละ  70 บา้นเหล่าและพื้นที่

บริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า บริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า ภายในพื้นที่ อบต. ของประชาชน ใกล้เคียงได้มลีานกฬีา

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ บา้นเหล่า ในพื้นที่ เอนกประสงค์เพื่อใช้ใน

ได้มสีถานที่ออกก าลังกาย จ านวน  1  แหง่ การออกก าลังกาย

และเพื่อใช้ในการแข่งขัน

กฬีาต่าง ๆ ในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม
    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.2  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

7 โครงการกอ่สร้างร้ัวภายในศูนย์ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน กอ่สร้างร้ัว 300,000 - - - - สถานที่ราชการ เด็กได้รับความปลอดภยั กองการ

พฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหาร การด าเนินงานของศูนย์พัฒนา จ านวน  1  แหง่ (อบต.) มกีารพฒันา เมื่อเข้ามาอยู่ในศูนย์ ศึกษา

ส่วนต าบลบา้นเหล่า ต.บา้นเหล่า เด็กเล็กก าหนด และเพื่อความ คิดเปน็ 100 % พฒันาเด็กเล็ก กองช่าง

อ.สูงเมน่  จ.แพร่ ปลอดภัยของเด็กเล็ก

8 โครงการกอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ เพื่อความปลอดภัย กอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ 200,000 - - - - สถานที่ราชการ สถานที่ราชการ กองช่าง

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ของทรัพย์สินของทางราชการ อบต. บา้นเหล่า (อบต.) มกีารพฒันา มคีวามปลอดภยั

ต าบลบา้นเหล่า  จ านวน 1 แหง่ คิดเปน็ 100 %

9 โครงการกอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ เพื่อกอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ ร้ัวขนาดสูง 2.10 ม. - 500,000 500,000 500,000 500,000 มร้ัีวล้อมรอบ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน กองช่าง

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ยาวไมน่อ้ยกว่า 175 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เปน็สัดเปน็ส่วน ของ อบต.บา้นเหล่า

บา้นเหล่า บา้นเหล่า มปีระสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม
    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.2  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์ รถยนต์บรรทุก - 900,000 - - - อบต.บ้านเหล่า องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด

ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า (ดีเซล) ขับเคล่ือน (อบต.) มีประสิทธภิาพ ต าบลบ้านเหล่ามีรถยนต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ ในการให้บริการ ส่วนกลางเพื่อใช้ในการ

4  ประตู แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 4  ประตู เพิม่ขึน้ 100 % ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ

และทันท่วงที จ านวน  1  คัน ภาพ สามารถให้บริการ

ประชาชนในต าบได้

อย่างทั่วถึง และทัน

ท่วงที

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพือ่จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ จัดซ้ือวสุดุ  อุปกรณ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต.บ้านเหล่า การท างานในระบบบัญชี กองคลัง

ด าเนินงานเกีย่วกับการจัดท า และการปรับปรุงระบบ และปรับปรุงระบบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธภิาพ คอมพิวเตอร์มีความ

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เพือ่รองรับ อินดตอร์เน็ต ในการให้บริการ พร้อมที่จะรองรับ

(e-laas)  การปฏิบัติงานในระบบ ส ารหรับระบบ เพิม่ขึน้ 100 % การปฏิบัติงานได้

บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม
    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ปรับปรุงซ่อมแซม - 350,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ฌาปนสถานบา้นเหล่าใต้ สถานที่ประกอบ ฌาปนสถาน (อบต.) ร้อยละ  70 ประกอบพิธีเผาศพที่

หมู่ที่ 2,5,7,8 พธิีฌาปนกจิศพ จ านวน  1  แหง่ ของประชาชน เหมาะสม 

ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่

11 โครงการกอ่สร้างเตาเผาไฟฟา้ เพื่อใหม้สีถานที่ฌาปนกจิ เตาเผาไฟฟา้ - - - 650,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

บริเวณฌาปนสถานบา้นเหล่าใต้ ศพของหมู่บา้น บริเวณฌาปนสถาน (อบต.) ร้อยละ  70 ประกอบพิธีเผาศพที่

หมู่ที่ 2,5,7,8 ต.บา้นเหล่า ของประชาชน เหมาะสม 

ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่

12 โครงการล้างท าความสะอาด เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง ล้างท าความสะอาด - 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับการแก้ไข กองช่าง

รางระบายน้ าบริเวณถนน ในหนา้ฝนและท าใหน้้ าไหล รางระบายน้ า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 เวลามีน้ าท่วมขังในพื้นที่

สายหลักของต าบลบา้นเหล่า ได้สะดวก ของประชาชน และท าให้น้ าไหลได้

ในพื้นที่ สะดวกและรวดเร็ว

    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.2  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3 โครงการติดต้ังกระจกนนู เพื่อความสะดวกใน ติดต้ังกระจกนนู - 100,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า การสัญจรไปมาใน ในพื้นที่ต าบล (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ทั้ง  9  หมู่บา้น การใช้ยานพาหนะ บา้นเหล่า ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ เพื่อความสะดวกใน จัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ - 90,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ชุดรักษาความปลอดภยั การสัญจรไปมาใน ชุดรักษาความ (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ในหมู่บา้น  หมู่ที่  6  การใช้ยานพาหนะ ปลอดภยั ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอดัขยะกอ้น เพื่ออดัขยะใหเ้ปน็กอ้น จัดหาเคร่ืองอดัขยะ - - 310,000 - - มีเคร่ืองอัดก้อน มีการจัดการขยะ ส านักปลัด

แบบไฮโดรลิค  ใหก้บัประชาชน สะดวกในการเกบ็รวบรวม กอ้นแบบไฮโดรลิค (อบต.) ขยะแบบไฮโดรลิค รีไซเคิลอย่างเป็น

ในพื้นที่  หมู่ที่  9  ต.บา้นเหล่า เพื่อรอการจ าหนา่ย จ านวน  1  เคร่ือง จ านวน 1  เคร่ือง รูปธรรม

    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการก่อสร้างเสารับ - ส่ง เพือ่ให้มีเสารับสัญญาณ เสารับ-ส่งสัญญาณ 85,000 - - - - มีเสารับสัญญาณ เพื่อให้มีเสารับสัญญาณ กองช่าง

สัญญาณวทิยแุละตัวรับ-ส่ง วทิยไุวใ้ช้ในการปฏิบัติ วทิย ุและตัวรับ - ส่ง (อบต.) วทิยุ วิทยุไว้ใช้ในการปฏิบัติ

สัญญาณวทิยส่ืุอสาร  ขององค์ งานขององค์การบริหาร สัญญาณวทิยส่ืุอสาร จ านวน 1 เสา งานขององค์การบริหาร

การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ส่วนต าบลบ้านเหล่า ส่วนต าบลบ้านเหล่า

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ เพือ่ให้การปฏิบัตงานของ เคร่ืองรับส่งวทิยุ 24,000 - - - - เคร่ืองรับส่งวทิยุ เพื่อให้การปฏิบัตงานของ ส านักปลัด

ส่ือสารชนิดมือถือ  เพือ่ให้ในการ องค์การบริหารส่วนต าบล ส่ือสารชนิดมือถือ (อบต.) ส่ือสารชนิดมือถือ องค์การบริหารส่วนต าบล

ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร บ้านเหล่ามีประสิทธภิาพ จ านวน 2 เคร่ือง บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

ส่วนต าบลบ้านเหล่า

3 โครงการจัดซ้ือหัวฉีดน้ า เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับ 30,000 - - - - หัวฉีดน้ าแบบ เพื่อให้การปฏิบัตงานของ ส านักปลัด

ดับเพลิงแบบเปิด-ปิดน้ าได้และ ด้านการรักษาความปลอดภัย เพลิงแบบเปิด-ปิดน้ า (อบต.) ดับเพลิง องค์การบริหารส่วนต าบล

ควบคุมปริมาณการใช้น้ าได้ ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ตัว บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

บ้านเหล่า

    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.3  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

13 โครงการขยาเขตไฟฟ้าของศูนย์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขยายเขตไฟฟ้า 450,000 - - - - ศูนยพ์ัฒนาเด็ก เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหาร ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) เล็กมีไฟฟ้าใช้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

ส่วนต าบลบ้านเหล่า ขององค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบล

ส่วนต าบลบ้านเหล่า บ้านเหล่า บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

14 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เทลานคอนกรีต 420,000 - - - - ศูนยพ์ัฒนาเด็ก เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การ ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เสริมเหล็ก (อบต.) เล็กมีลานใช้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

บริหารส่วนต าบลบ้านบ้านเหล่า ขององค์การบริหาร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับการเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล

ส่วนต าบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนต าบล การสอน บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

บ้านเหล่า

15 โครงการก่อสร้างห้องน้ าครู เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อสร้างห้องน้ า - 400,000 - - - ศูนยพ์ัฒนาเด็ก เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

และเด็กนักเรียนพร้อมอ่างล้างมือ ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ครูและเด้กเล็กของ (อบต.) มีห้องน้ า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์ ขององค์การบริหาร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับครูและ องค์การบริหารส่วนต าบล

การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ส่วนต าบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนต าบล เด็กนักเรียน บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

บ้านเหล่า

    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

16 โครงการกอ่สร้างหลังคาส าหรับ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน กอ่สร้างหลังคา - 350,000 - - - ศูนย์พฒันาเด็ก เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

จัดกจิกรรม และทางเดินเชื่อม ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และทางเดินเชื่อม (อบต.) มหีลังคาและพื้น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

อาคารของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ขององค์การบริหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ที่มั่นคงและ องค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ปลอดภยั บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

บา้นเหล่า บา้นเหล่า

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน กอ่สร้างรางระบาย - 130,000 - - - ศูนย์พฒันาเด็ก เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก น้ าของ (อบต.) มรีางระบายน้ า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า ขององค์การบริหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ที่มั่นคงและ องค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบล ปลอดภยั บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

บา้นเหล่า

18 โครงการวางทอ่ระบายน้ าหนา้ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน กอ่สร้างรางระบายน้ า - 40,000 - - - ศูนย์พฒันาเด็ก เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

ประตูเข้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (อบต.) มรีางระบายน้ า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้น ขององค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มั่นคงและ องค์การบริหารส่วนต าบล

เหล่า บา้นเหล่า ปลอดภยั บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

19 โครงการปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน ปรับปรุงภมูทิศัน์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ภายในบริเวณ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีความสวยงาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

ส่วนต าบลบา้นเหล่า ขององค์การบริหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีความเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบเรียบร้อย บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

บา้นเหล่า

20 โครงการติดต้ังระบบไฟฟา้ภาย เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน ติดต้ังระบบไฟฟา้ 50,000 - - - - ศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บริเวณภายใน (อบต.) เล็กมีไฟฟ้าใช้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า ขององค์การบริหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อย่างเพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบล และปลอดภัย บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

บา้นเหล่า

21 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เทลานคอนกรีต - - 100,000 - - ศูนยพ์ัฒนาเด็ก เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การ ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เสริมเหล็ก (อบต.) เล็กมีลานใช้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

บริหารส่วนต าบลบ้านบ้านเหล่า ขององค์การบริหาร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับการเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล

ส่วนต าบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนต าบล การสอน บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

บ้านเหล่า

    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

22 โครงการกอ่สร้างหลังคาสนาม เพื่อกอ่สร้างหลังคาสนาม กอ่สร้างหลังคา - - 300,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

เด็กเล่นบริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล่นใหก้บัเด็กเล็ก สนามเด็กเล่น (อบต.) เล็กมีสนาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน  1  แหง่ เด็กเล่นที่ปลอดภัย องค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

บา้นเหล่า

23 โครงการกอ่สร้างอาคารกอง เพื่อกอ่สร้างอาคารกอง กอ่สร้างอาคารกอง - - 500,000 - - มีอาคารส าหรับ เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

สาธารณสุข ภายในบริเวณองค์การ สาธารณสุข ขององค์การ สาธารณสุข (อบต.) ปฏิบัติงานของ ของกองสาธารณสุขฯ ศึกษา

บริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า บริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า จ านวน  1  แหง่ กองสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ 

จ านวน  1  แห่ง ในการปฏิบัติงาน

24 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. เพื่อวางทอ่ระบายน้ า วางทอ่ระบายน้ า - 20,000 - - - ศูนยพ์ัฒนาเด็ก เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

บริเวณศูนย์พฒัยนาเด็กเล็กองค์การ บริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน  1  จุด (อบต.) ไม่มีน้ าท่วมขัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

บริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล

บา้นเหล่า บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม
    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

25 โครงการปรับปรุงหอ้งเกบ็ของ เพื่อปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงหลังคา - 80,000 - - - มีห้องเก็บของที่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองคลัง

ของกองคลัง ภายในองค์การบริหาร บริเวณหอ้งเกบ็ของ หอ้งเกบ็ของ (อบต.) มีมาตรฐาน ของกองคลัง

ส่วนต าบลบา้นเหล่า ของกองคลัง มีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม
    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงกาครจัดซ้ือเคร่ืองปรับ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ - 450,000 - - - มีเคร่ืองปรับ เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองการ

อากาศ บริเวณภายในอาคาร ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ติดต้ังภายในบริเวณ (อบต.) อากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ ขององค์การบริหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน  9 องค์การบริหารส่วนต าบล

บริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า องค์การบริหารส่วนต าบล เคร่ือง บ้านเหล่ามีประสิทธิภาพ

บา้นเหล่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษบกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 (เลือกท า)  การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรม
    11.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่  และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณใ์ห้เพียงพอและทันสมัย
         11.4  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา


