
แบบ  ผ.02

         1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างพลเมืองที่พึง ประชาชน/เยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ ประชาชน/เยาวชน ส านักปลัด

เกี่ยวกับจิตส านึกพลเมืองและ ประสงค์ต่อการปกครอง ผู้น าชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 มีความรู้เกี่ยวกับ อบต.บ้านเหล่า

การเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยและ ในต าบลบ้านเหล่า ของผู้เข้าร่วม ประชาธิปไตยและ

การให้ความรู้ขับเคล่ือน โครงการ การมีส่วนร่วมของ

การสร้างพลเมืองดีวิถี ประชาชนใน อปท.

ประชาธิปไตย

2 โครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ เพื่อให้ส่วนราชการ ประชาชนผู้ช าระภาษี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ สามารถจัดเก็บ กองคลัง

ในการรับช าระภาษีประจ าปี ได้ออกพบปะประชาชน ในพื้นที่ต าบลบ้านเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ภาษีได้ตาม อบต.บ้านเหล่า

และออกบริการประชาชน และในพื้นที่ของ ของผู้ช าระ เป้าหมายที่ได้

เพื่อรับฟังปัญหาและ ต าบลบ้านกาศ ภาษี ก าหนดไว้

ร่วมกันแก้ไขปัญหาใน

หมู่บ้าน และในพื้นที่

ต าบลบ้านเหล่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
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3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัด เพื่อให้ส่วนราชการได้ จัดท าเวทีประชาคม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล ส านักปลัด

ท าแผนชุมชน และการจัดท าเวที สร้างกระบวนการมี หมู่บ้าน/แผนชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 ได้มีส่วนร่วมในการ อบต.บ้านเหล่า

ประชาคมต าบล/หมู่บ้าน ส่วนร่วม และได้รับฟัง และส่งเสริมการมีส่วน ของผู้เข้าร่วม ด าเนินงานด้านต่าง ๆ

แผนชุมชน ปัญหา ความเดือดร้อน ร่วมของประชาชนใน โครงการ โดยผ่านเวทีประชาคม

ของประชาชนในพื้นที่ ต าบลบ้านเหล่า

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ฝึกอบรมให้กับกลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ กลุ่มพัฒนาสตรีใน ส านักปลัด

ให้แก่ผู้น าหมู่บ้าน/เกษตรกร/ ผู้น าหมู่บ้าน/เกษตรกร/ ผู้น าหมู่บ้าน/เกษตรกร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 ต าบลบ้านเหล่า  ได้รับ อบต.บ้านเหล่า

กลุ่มสตรีแม่บ้าน/เยาวชนและ กลุ่มสตรีแม่บ้าน/เยาวชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ของผู้เข้าร่วม การพัฒนาให้มีความรู้

ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถ เยาวชนและประชาชน โครงการ ความสามารถเพิ่มขึ้น

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้า ฝึกอบรมให้กับผู้น าท้อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ คณะกรรมการหมู่บ้าน ส านักปลัด

ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น คณะกรรม ใจต่อบทบาทอ านาจ ที่ ผู้น าท้องถิ่น คณะ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 ได้รับความรู้ และทราบ อบต.บ้านเหล่า

การหมู่บ้าน หน้าที่ ของคณะกรรมการ กรรมการหมู่บ้าน ของผู้เข้าร่วม บทบาทหน้าที่

หมู่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น โครงการ ของตนเอง

   1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
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6 โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ฝึกอบรมให้กับสภาเด็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ เยาวชนในต าบล ส านักปลัด

เยาวชนในพื้นที่ต าบลบ้านเหล่า ในพื้นที่ต าบลบ้านเหล่า และเยาวชนในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 ได้รับความรู้ และทราบ อบต.บ้านเหล่า

ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ต าบลบ้านเหล่า ของผู้เข้าร่วม บทบาทหน้าที่ของต่าง

โครงการ ของตนเอง

7 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล ส านักปลัด

แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลบ้านเหล่า เกี่ยวกับการดูแลรักษา ในพื้นที่ต าบลบ้านเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 บ้านเหล่าได้รับการดู อบต.บ้านเหล่า

สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ของผู้เข้าร่วม แลอย่างทั่วถึง

โครงการ

8 โครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างทัศนคติและจิต อบรมให้ความรู้ ประชุม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล ส านักปลัด

ต าบลบ้านเหล่า ส านึกที่ดีงามในการอยู่ ชี้แจง ท าความเข้าใจให้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อบต.บ้านเหล่า

ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ กับประชาชนในพื้นที่ ของประชาชน และเกิดความปรอง

เน้นการมีส่วนร่วมของ ต าบลบ้านเหล่า ในต าบล ดองสมานฉันท์ใน

ประชาชนในต าบล ต าบลบ้านเหล่า

บ้านเหล่า

   1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
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๙ โครงการจัดต้ังและด าเนินงานของ เพื่อร่วมกันขับเคล่ือน ประชาชนในต าบล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้ปัญหาชีวิตของ ส านักปลัด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) ศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้ มีคุณภาพี่ดี สามารถ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 ประชาชนโดยเฉพาะ อบต.บ้านเหล่า

เป็นศูนย์บูรณาการระบบ ช่วยเหลือได้ทันท่วงที ของประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

ส่งต่ออย่างสมบูรณ์ ในต าบล ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น

10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ เพื่อเป็นการพัฒนา ส านักปลัด

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบล และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ ต าบลบ้านเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 คุณภาพชีวิตและ อบต.บ้านเหล่า

บ้านเหล่า สูงอายุในพื้นที่ต าบล ของประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้

บ้านเหล่า ในต าบล สูงอายุได้มีงานท า

   1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
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1 โครงการด าเนินการรณรงค์การ เพื่อรณรงค์และแก้ไข พื้นที่ต าบลบ้านเหล่า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ เพื่อเป็นการป้องกัน ส านักปลัด

ป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหา ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  9 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 และแก้ไขปัญหา อบต.บ้านเหล่า

ยาเสพติดในพื้นที่ค าบลบ้านเหล่า ต าบลบ้านเหล่า ของประชาชน ยาเสพติดในพื้นที่

ในต าบล ต าบลบ้านเหล่า

2 โครงการโรงงานสีขาว เพื่อจัดซ้ือชุดตรวจสาร จัดซ้ือชุดตรวจสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ โรงงานใน ส านักปลัด

เสพติดในปัสสาวะ เสพติดในปัสสาวะ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 พื้นที่ต าบลบ้านเหล่า

ส าหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ของประชาชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน

ในพื้นที่ต าบลบ้านเหล่า ในพื้นที่ ปลอดยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
   1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

         1.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนตระ- จัดกิจกรรมวันเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ เด็กนักเรียน/เยาวชน กองการศึกษา

หนักถึงวันส าคัญของชาติ ปีละ  ๑ คร้ัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และศาสนาของไทย ของผู้ปกครอง และจะระลึกถึงวัน

ในต าบล ส าคัญของชาติไทย

   1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื



แบบ  ผ.02

         1.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๑ โครงการศูนยป์ฏบิติัการร่วมใจ เพือ่รวบรวมข้อมูลปญัหาความ เปน็ศูนยร์วบรวมกฏหมาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีศูนยป์ฏบิติัการ ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับ ส านกัปลัด

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ต้องการของประชาชน และแจ้ง ระเบยีบ หนงัสือส่ังการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร่วมในการช่วย การช่วยเหลือ และได้

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  อ.สูงเม่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และข้อมูลความต้องการ เหลือประชาชน รับค าปรึกษาหรือแนะน า

จ.แพร่ เพือ่เปน็ข้อมูลในการพิจารณา ของประชาชน และแจ้ง ในพืน้ที่ หลักเกณฑ์และวิธีการใน

ใหค้วามช่วยเหลือประชาชน เวียนกฏหมาย ระเบยีบ การขอรับความช่วยเหลือ

ตามหนา้ที ่หรือประสาน หนงัสือส่ังการ และข้อมูล ในด้านต่าง ๆ 

หนว่ยงานอื่นทีเ่กีย่วข้องในการ ปญัหาความต้องการของ

ใหค้วามช่วยเหลือประชาชน ประชาชนใหก้บัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพือ่เปน็ข้อมูลในการ

พิจารณาใหค้วามช่วย

เหลือประชาชนตามอ านาจ

หนา้ทีโ่ดยมีพืน้ทีใ่หบ้ริการ

คือประชาชนและ อปท.

ทกุแหง่ในอ าเภอสูงเม่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
   1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

         1.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

2 โครงการอบรมส่งเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด นักเรียนโรงเรียน - - 10,000 - - นักเรียนมีความรู้ นักเรียนมภีมูคุ้ิมกนั กองการ

ต้านยาเสพติดให้กับนักเรียน ให้นักเรียนก่อนวัยเส่ียงได้รับ บ้านน้ าฮอก (อบต.) ความเข้าใจ ยาเสพติดกอ่นวยัเส่ียง ศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ าฮอก รู้รับทราบถึงปัญหาและ (รัฐราษฎร์วิทยา) สามารถป้องกัน ได้รับรู้รับทราบปัญหา

(รัฐราษฎร์วิทยา) พิษภัยของยาเสพติด จ านวน  35  คน ตนเองไม่เข้าไป และพิษภยัของยา

เกี่ยวข้องกับ เสพติด

ยาเสพติด ร้อยละ

100

3 โครงการป้องกันสารเสพติด เพื่อสร้างความตระหนักด้าน นักเรียนโรงเรียน - - 10,000 - - นักเรียนมีความรู้ นักเรียนเป็นผู้ที่มคีวามรู้ กองการ

ในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน มหันตภัยของยาเสพติด วัดสิทธิวิมล (อบต.) ความเข้าใจ เร่ืองโทษของยาเสพติด ศึกษา

โรงเรียนวัดสิทธิวิมล ในระดับสถานศึกษาและ (สุวรรณราษฎร์ปัญญา) สามารถป้องกัน และมพีลานามยัที่

(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) ระดับประเทศ จ านวน  50  คน ตนเองไม่เข้าไป สมบูรณ์ มจีติใจที่เขม้แขง็

เกี่ยวข้องกับ ไมยุ่่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

ยาเสพติด ร้อยละ และสามารถร่วมเป็นก าลัง

100 ของสังคม ประเทศชาติ

   1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคาะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื



แบบ  ผ.02

         1.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการอบรมส่งเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โรงเรียนบ้านกาศ - - 40,000 - - นักเรียนมีความรู้ นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน กองการ

ต้านยาเสพติดให้กับนักเรียน ให้นักเรียนก่อนวัยเส่ียงได้รับ ประชานุเคราะห์ (อบต.) ความเข้าใจ ยาเสพติดก่อนวัยเส่ียง ศึกษา

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ รู้รับทราบถึงปัญหาและ จ านวน  100  คน สามารถป้องกัน ได้รับรู้รับทราบปัญหา

พิษภัยของยาเสพติด ตนเองไม่เข้าไป และพิษภัยของยา

เกี่ยวข้องกับ เสพติด

ยาเสพติด ร้อยละ

100

5 โครงการ "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จดักิจกรรมวนัท้องถิ่นไทย 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทุกคน ส านักปลัด

งานวันท้องถิ่นไทย ปีละ  ๑ คร้ัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 มีความร าลึกถึงวัน

ของผู้ปกครอง ส าคัญของชาติไทย

ในต าบล

6 โครงการเทิดพระเกรียติวันแม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทุกคน ส านักปลัด

แห่งชาติ งานแม่แห่งชาติ ปีละ  ๑ คร้ัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 70 มีความร าลึกถึงวัน

ของผู้ปกครอง ส าคัญของชาติไทย

ในต าบล

   1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคาะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื


