
แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการเลือกต้ังขององค์การ เพื่อจัดการเลือกต้ัง ประชาชนในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนใน ประชาชนในพืน้ที่ ส านกัปลัด

บริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า ขององค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พื้นที่ร้อยละ ต าบลบ้านเหล่า

ต าบลบา้นเหล่า ต าบลบา้นเหล่า 70 ขึ้นไป ได้มีส่วนร่วมในการ

มาเลือกต้ัง เลือกต้ัง

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงและพฒันา 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต.มีประสิทธิ การจัดเก็บรายได้ของ กองคลัง

และทะเบยีนทรัพสินท์ ศักยภาพของการจัดเกบ็ ในเขตองค์การบริหาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภาพในการจัดเก็บ องค์การบริหารส่วน

รายได้ของ อบต.บา้นเหล่า ส่วนต าบลบา้นเหล่า ร้อยละ  70  ต าบลบ้านเหล่ามี

ขึ้นไป ประสิทธิภาพมากขึ้น

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้บทบาท เพื่ออบรมใหค้วามรู้ อบรมปลีะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  70  คณะผู้บริหาร ส านกัปลัด

อ านาจหนา้ที่ของ ส.อบต. คณะผู้ เกี่ยวกบับทบาท 1  คร้ัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

บริหารต่อการปฏบิติังานของ อ านาจหนา้ที่ สมาชิกสภา บา้นเหล่ามคีวามรู้

องค์การบริหารส่วนต าบล ใหก้บัคณะผู้บริหาร อบต. ใรบทบาทหนา้ที่

บา้นเหล่า และสมาชิกสภา มคีวามรู้เกี่ยวกบั ของตนเองต่อการ

อบต.บา้นเหล่า บทบาทหนา้ที่ ปฏบิติังาน

    10.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาบคุลากรให้มีความรู ้ความสามารถและมีคุณธรรม จรยิธรรม และบรหิารงานตามหลักการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

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

         10.1  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

4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 200,000 250,000 300,000 350,000 370,000 องค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักปลัด

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ฝึกอบรมและสัมนา ค่าใช้จ่าย ของทุกปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส่วนต าบลบ้าน บ้านเหล่ามีศักยภาพ

หมวดอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ เหล่ามีประสิทธิ และการปฏิบัติงานมี

ในราชอาณาจักรและนอกราช ภาพในการปฏิบัติ ประสิทธิภาพมากขึ้น

อาณาจักร ค่าเบี้ยเล้ียง งานสูงร้อยละ  

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 70 ขึ้นไป

ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปฝึกอบรมสัมนาของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง / นายก. อบต.

รองนายก อบต. /เลขานุการ

นายก อบต. และสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเหล่า

         10.1  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
    10.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาบคุลากรให้มีความรู ้ความสามารถและมีคุณธรรม จรยิธรรม และบรหิารงานตามหลักการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

5 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 องค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ฝึกอบรมและสัมนา ค่าใช้จ่าย ของทุกปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส่วนต าบลบ้าน บ้านเหล่ามีศักยภาพ

หมวดอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ เหล่ามีประสิทธิ และการปฏิบัติงานมี

ในราชอาณาจักรและนอกราช ภาพในการปฏิบัติ ประสิทธิภาพมากขึ้น

อาณาจักร ค่าเบี้ยเล้ียง งานสูงร้อยละ  

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 70 ขึ้นไป

ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปฝึกอบรมสัมนาของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง / นายก. อบต.

รองนายก อบต. /เลขานุการ

นายก อบต. และสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเหล่า3

    10.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาบคุลากรให้มีความรู ้ความสามารถและมีคุณธรรม จรยิธรรม และบรหิารงานตามหลักการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
         10.1  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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 20,000 30,000 35,000 40,000 40,000 องค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล กอง

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย เดินทางไปราชการในราช ของทุกปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส่วนต าบลบ้าน บ้านเหล่ามีศักยภาพ สาธารณสุขฯ

หมวดอื่น ๆ อาณาจักและนอกราชอาณา เหล่ามีประสิทธิ และการปฏิบัติงานมี

จักร ส าหรับค่าเบี้ยเล้ียง ค่า ภาพในการปฏิบัติ ประสิทธิภาพมากขึ้น

พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง งานสูงร้อยละ  

ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 70 ขึ้นไป

ในการเดินทางไปราชการ

    10.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาบคุลากรให้มีความรู ้ความสามารถและมีคุณธรรม จรยิธรรม และบรหิารงานตามหลักการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
         10.2  แผนงานสาธารณสุข

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

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

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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 100,000 120,000 140,000 160,000 200,000 องค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล กอง

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย เดินทางไปราชการในราช ของทุกปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส่วนต าบลบ้าน บ้านเหล่ามีศักยภาพ การศึกษา

หมวดอื่น ๆ อาณาจักและนอกราชอาณา เหล่ามีประสิทธิ และการปฏิบัติงานมี

จักร ส าหรับค่าเบี้ยเล้ียง ค่า ภาพในการปฏิบัติ ประสิทธิภาพมากขึ้น

พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง งานสูงร้อยละ  

ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 70 ขึ้นไป

ในการเดินทางไปราชการ

         10.3  แผนงานการศึกษา

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
    10.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาบคุลากรให้มีความรู ้ความสามารถและมีคุณธรรม จรยิธรรม และบรหิารงานตามหลักการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 20,000 30,000 35,000 40,000 40,000 องค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล กองช่าง

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย เดินทางไปราชการในราช ของทุกปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส่วนต าบลบ้าน บ้านเหล่ามีศักยภาพ

หมวดอื่น ๆ อาณาจักและนอกราชอาณา เหล่ามีประสิทธิ และการปฏิบัติงานมี

จักร ส าหรับค่าเบี้ยเล้ียง ค่า ภาพในการปฏิบัติ ประสิทธิภาพมากขึ้น

พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง งานสูงร้อยละ  

ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 70 ขึ้นไป

ในการเดินทางไปราชการ

    10.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาบคุลากรให้มีความรู ้ความสามารถและมีคุณธรรม จรยิธรรม และบรหิารงานตามหลักการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

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

         10.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา


