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(แบบ ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการให้ความรู้กฎหมาย
สามัญประจ าบ้านและ
กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น / 
ระดับชาต ิ
 
 

 - ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายสามญัประจ าบ้าน
และกฎหมายเลือกตั้ง
ท้องถิ่น/ระดับชาต ิ
- เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

ต าบลบ้านเหล่า
14 หมู่บ้าน 

40,000 40,000 - - - 2 โครง 
การ 
 
 
 
 

-ประชาชนมีความรู ้
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
-มีความพร้อมใน
การ 
เลือกตั้งท้องถิ่น 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ / นิติ
กร/โรงเรียน
ในเขตพื้นท่ี 

2 โครงการสนับสนุนการให้ความ
ช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 
 

-อ านวยความสะดวกการให้
ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่
ประชาชน 
-จัดท าแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ความรูด้้าน
กฎหมาย 

ต าบลบ้านเหล่า
ม.1 – ม.14 

15,000 15,000 - - - 1 โครง 
การ 
 
 
 

-มีสถานท่ีอ านวย
ความสะดวกแก่การ
ให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย 
-มีแผ่นพับให้ความรู้
ด้านกฎหมาย 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ / นิติ
กร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กฎหมายสามญั
ประจ าบ้าน และ
ต่อต้านทุจรติ
คอร์รัปช่ันภาครัฐ  

-ให้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
กฎหมายที่เกีย่วข้องใน
ชีวิตประจ าวัน 
-เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับต่อต้าน
ทุจริตคอรร์ัปชั่นภาครัฐ 

ผู้น าหมู่บ้าน  
และประชาชน 

ในต าบลบ้านเหล่า 
14 หมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000  1 โครง 
การ 

-ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจ
ในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน 
-ประชาชนมีความรูเ้กี่ยวกับ
ต่อต้านทุจรติคอร์รัปชั่นภาครัฐ 

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดั 
/งานนิติการ/
ยุติธรรม
จังหวัด 

4 โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์การให้
ความรู้กฎหมายสามญั
ประจ าบ้าน และ
ประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติของ
เทศบาลต าบลบ้าน
เหล่า 

-ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน 
-ประชาสัมพันธ์เผยแพรค่วามรู้
เกี่ยวกับต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชั่น
ภาครัฐให้ประชาชนทราบ 
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไดร้ับ
รู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

เทศบาลต าบลบ้าน
เหล่า/ต าบลบ้าน
เหล่า 14 หมู่บ้าน 

- - 14,000 14,000 14,000 1 โครง 
การ 

-ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจ
ในหลักกฎหมายและความรู้
เกี่ยวกับต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชั่น
ภาครัฐ 
-ประชาชนได้รบัรู้ช่องทางการ
แจ้งเบาะแสการทุจรติ 

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดั 

/งานนิติการ 

5 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่ง
รวบรวมข้อมลูปัญหาความ
ต้องการของประชาชนและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน ณ ท่ีว่าการ
อ าเภอแม่ใจ
(ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
อ าเภอแม่ใจ)และ
หน่วยงานท้องถิ่นอื่น 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 1 โครง 
การ 
 

ประชาชนสามารถแจ้งปัญหา
ความต้องการของประชาชน
และการขอรับบริการข้อมูล
ข่าวสารและให้ค าปรึกษาการ
ช่วยเหลือตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ  
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(แบบ ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายผลตามแนว
พระราชด าริ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวในมิติเศรษฐกิจ 
 
 

เพื่อสนองพระราชด าริ 
และสร้างรายไดเ้สริม 
ลดรายจ่าย 

เกษตรกรใน
ต าบลบ้าน

เหล่า 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

1 โครง 
การ 
 
 
 

ประชาชนมีความ 
เป็นอยู่ท่ีดีตาม 
แนวทาง 
พระราชด าร ิ

ทต.บ้านเหล่า/ส านักปลดัฯ/
งานส่งเสรมิการเกษตร/
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลายหลังเก็บเกี่ยว
ข้าวนาป ี
 
 

-เพื่อสร้างรายได้แก่
เกษตรกรหลังจากฤดู
ท านา 

เกษตรกรใน
ต าบลบ้าน

เหล่า 

 
 
  50,000 

 
 
  50,000 

 
 
  50,000 

 
 
  50,000 

 
 
  50,000 

1 โครง 
การ 
 

 

เกษตรกรม ี
รายได้หลังฤดูท านา 

ทต.บ้านเหล่า/ส านักปลดัฯ/
งานส่งเสรมิการเกษตร/
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการพลังงานชุมชน 
 
 

เพื่อให้ประชาชนหัน
มาใช้เตาชีวมวลเพิม่
มากขึ้นลดคา่ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ต าบลบ้าน
เหล่า 

 14 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครง 
การ 
 
 

มีการบรหิารจดั
การพลังงานใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ทต.บ้านเหล่า/ส านักปลดัฯ/
งานส่งเสรมิการเกษตร/

พลังงานจังหวัด 
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(แบบ ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุน/อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
และวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
งานประเพณตี่าง  ๆ  
ภายในต าบล /เป็น
การแสดงความเอาใจ
ใส่  และเป็นขวัญ  
ก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ 
และส่งเสรมิภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

(ประเพณลีอยกระทง,สืบ
ชะตาหนองเล็งทราย,แห่
เทียนพรรษา,สรงน้ าพระ
เจ้าหินทิพย์,สรงน้ าพระ
ธาตุวัดดงบุญนาค,พระ
ธาตุจอมก๊อ,พระธาตุจ า
ม่วง,พระธาตุวัดบา้นเหล่า
,พระธาตุวัดดงอินตา และ
ประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน 
เช่นเลี้ยงผีปูย่่า,ผจี้าวบ้าน 
ฯลฯ) 

ต าบลบ้านเหล่า14 
หมู่บ้าน 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 7 โครง 
การ 
 

ประเพณีและ
วัฒนธรรมเก่าแก่
ได้รับการอนุรักษไ์ว ้

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/
งานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟู
อนุรักษ์แหล่งน้ าและส่งเสริม
สถานท่ีท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ า
แม่ปืม/หนองเล็งทราย 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้น
น้ า แหล่งน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ต าบลบ้าน
เหล่า14 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 
 
 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการรักษาป่าต้น
น้ า และการใช้น้ า 

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/
งานการศึกษา 

 
 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟู
อนุรักษ์แหล่งน้ าและส่งเสริม
สถานท่ีท่องเที่ยวในต าบลบ้าน
เหล่า 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้น
น้ า แหล่งน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล
บ้านเหล่า 

ต าบลบ้าน
เหล่า14 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 
 
 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการรักษาป่าต้น
น้ า และการใช้น้ า
และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/
งานการศึกษา 

 
 

4 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนต าบลบ้านเหล่า 

เพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตและการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
ชุมชนกับสังคมโดยน าเอาองค์
ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านมา
แนวทางการพัฒนาชุมชน เพื่อ
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่าง
ยั่งยืน 

ต าบลบ้าน
เหล่า14 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครง 
การ 
 
 

เพื่อสังคมอยู่เย็น 
เป็นสุขอย่างยั่งยืน 

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/
โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี/วัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
 
 

เพื่อส่งเสริมด้านจริยธรรม
คุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน                                                

ต าบลบ้าน
เหล่า14 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครง 
การ 
 
 

เยาวชนมีความประพฤติ  
และความรับผดิชอบต่อ 
ตนเองและสังคมดีขึ้น                  

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/งาน
การศึกษาร่วมกับ 

วัดศรีดอนตัน 
6 โครงการจดังานสัปดาห์

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาศาสนาด ารง
มั่น 
 

เพื่อส่งเสริมด้านจริยธรรม
คุณธรรมแกป่ระชาชนและ
เยาวชน 

ต าบลบ้าน
เหล่า14 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

ประชาชนและเยาวชน
ได้รับความใกล้ชิดเข้าถึง 
พระพุทธเจ้า 
 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/งาน
การศึกษา ร่วมกับ 

วัดศรีดอนตัน     

7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพท่ีดีของผูสู้งวัย 
 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงวัย 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลบ้าน

เหล่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 
 

ผู้สูงวัยในต าบลบ้านเหล่า
มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/งาน
การศึกษา 

 

8 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต าบลบ้านเหล่า และ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา 
 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน/
ประชาชน/ผู้สูงอาย ุเล่นกีฬา 
และแข่งขันกีฬาของบุคลากรใน
ระดับท้องถิ่นและระดับต่าง ๆ 
เช่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด,กีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์,แม่ใจสัมพันธ ์

ต าบลบ้าน
เหล่า 

14 หมู่บ้าน 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 3 โครง 
การ 
 
 
 

ประชาชน เยาวชนและ
นักเรียนเล่นกีฬามากขึ้น   
และแสดงความสามารถ
ด้านกีฬามีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

ทต.บ้านเหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/งาน
การศึกษา 
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(แบบ ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 

โครงการจดัตั้งโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้าน
เหล่า 
 

เพื่อจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัย (3 – 
5 ขวบ) 

เด็กปฐมวัยโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบล
บ้านเหล่า (เด็กอายุ 3 
– 5 ขวบ จ านวน 5 

ห้อง) 

1,000,000  1,000,000  - - - 1 โครง 
การ 
 
 

เด็กปฐมวัยในเขต 
ทต.บ้านเหล่า มี
โรงเรียนทีม่ีคุณภาพ 
ใกล้บ้าน และลด
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/ 
งาน
การศึกษา 

2 โครงการศูนย์เด็กปลอด
โรค บรโิภคปลอดภยั 
 
 
 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่ครู และ
ผู้ปกครองเพื่อเพ่ิม
ทักษะการดูแลตนเอง
และลูกน้อยให้
ปลอดภัย 

ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
120 คน 

 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1 โครง 
การ 
 
 
 
 

-ครู ผู้ปกครอง ใน
พื้นที่ต าบลบ้าน
เหล่าไดร้ับความรู้ใน
การดูแลตนเองและ
ลูกได ้
 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัด /งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุนค่าจ้าง
เหมารถรับ – ส่งนัก เรียน
ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ กและ
นัก เรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 
 

- เพื่อให้นักเรียนศูนย์
พัฒ นาเด็ ก เล็ กและ
นั ก เ รี ย น โร ง เรี ย น
อนุบาลเทศบาลต าบล
บ้านเหล่าได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 
 

- นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และนักเรียน

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล

บ้านเหล่า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครง 
การ 
 

- นักเรียนมีความ
ปลอดภัยและมี
ความสุขกับการ
เดินทางมาเรียน มี
ความตั้งใจเรยีน
และมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/ 
ศพด/โรงเรียน
อนุบาล/งาน
การศึกษา 
 

4 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนในพื้นที ่

เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

โรงเรียนใน
ต าบลบ้านเหล่า 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

นักเรียนมรี่างกาย 
สมบูรณ์  แข็งแรง 
 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/ 
ร.ร.ในต าบลบ้าน
เหล่า/งาน
การศึกษา 

5 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 
 

- เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
บ้านเหล่า 

 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

-  นักเรียนมี
ร่างกาย 
สมบูรณ์  แข็งแรง 
 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/ 
ศพด./โรงเรียน
อนุบาล/งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรยีน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้าน
เหล่า 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม(นม)
รับประทานทุกวัน 

- เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 

 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3 โครง 
การ 
 
 
 

นักเรียนมรี่างกาย 
สมบูรณ์  แข็งแรง 
 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/ 
ศพด.และ ร.ร.
ในต าบลบ้าน
เหล่า/โรงเรียน
อนุบาล ทต.
บ้านเหล่า/งาน
การศึกษา 

7 โครงการจดัการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรยีน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้าน
เหล่าและนักเรียนใน
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
 
 

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่
และนักเรียนในโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีได้ศึกษาหา
ความรู้และเปดิโอกาสให้
แสดงความสามารถพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 
 

- ศพด.ต าบลบ้าน
เหล่า/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า/
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลบ้าน
เหล่า 

 

50,000  50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 
 
 
 

- นักเรียนใน ร.ร.ในเขต

พื้นที่/นักเรียนใน ศพด. 
ต.บ้านเหล่าและ
นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
บ้านเหล่ามีความ
กระตือรือร้นและเห็น
ความส าคัญ 
ของการศึกษาพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/ 
ศพด.และ ร.ร.
ในต าบลบ้าน
เหล่า/โรงเรียน
อนุบาล ทต.

บ้านเหล่า/งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 

เพื่อส่งเสริมการ
แสดงออกของเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ต าบลบ้านเหล่า 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 
 
 

เด็กมีความกล้า
แสดงออกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/งานการศึกษา 
 

9 โครงการ อบรมให้ความรู้
การเลีย้งดูเด็กเล็กให้แก่
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 
 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้และทักษะการ
เลี้ยงดเูด็กเล็กเพิ่มขึ้น 

ผู้ปกครองเด็กใน
ศพด. และ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
บ้านเหล่า 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และทักษะการเลีย้ง
ดูเด็กเล็กเพิ่มขึ้น 

ทต. บ้านเหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/ศพด.และ ร.ร.
ในต าบลบ้านเหล่า/
โรงเรียนอนุบาล ทต.
บ้านเหล่า/งาน
การศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 
 
 
 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 

- เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
บ้านเหล่า 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

- เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า มี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ทต. บ้านเหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/ศพด.และ ร.ร.
ในต าบลบ้านเหล่า/
โรงเรียนอนุบาล ทต.
บ้านเหล่า/งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้
ให้แก่เด็กและเยาวชนต าบล
บ้านเหล่า 
 
 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และทักษะทางด้าน
การศึกษาเพิ่มขึ้นและ
ได้รับประสบการณ์เพื่อ
น ามาพัฒนาสถานศึกษา
และนักเรียนได ้
 

ศพด. และ 
โรงเรียนใน    

ต าบลบ้านเหล่า 
 

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 
 
 
 

เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษามีการพัฒนา 
ทั้งในด้านวิชาการ 
และจริยธรรม 

ทต. บ้านเหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/ศพด.และ ร.ร.
ในต าบลบ้านเหล่า/
โรงเรียนอนุบาล ทต.
บ้านเหล่า/งาน
การศึกษา/โรงเรยีนใน
ต าบลบ้านเหล่า 

12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่
จัดการเรียนการสอน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้าน
เหล่า 
 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 
มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนท่ี
ส่งผลสัมฤทธ์ิต่อการเรยีน
การสอนที่สูงข้ึน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
บ้านเหล่า 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครง 
การ 

นักเรียนมี
ประสบการณ์จาก
การเรยีนรู้ผา่นสื่อ
ต่างๆอย่าง
หลากหลายทั้ง 4 
ด้าน 

ทต.บ้านเหล่า/งาน
การศึกษา 

13 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่
หนังสือเรียน)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และนักเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้าน
เหล่ามีหนังสือใช้
ประกอบการเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และนักเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครง 
การ 

นักเรียนมีหนังสือ
เรียน 

ทต.บ้านเหล่า/งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่
อุปกรณ์การเรียน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้าน
เหล่า 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และนักเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้าน
เหล่า 
มีอุปกรณ์การเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และนักเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 
 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครง 
การ 

นักเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนครบทั้ง 4 ด้าน 

ทต.บ้าน
เหล่า/งาน
การศึกษา 

15 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่
เครื่องแบบนักเรยีน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้าน
เหล่า 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และนักเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้าน
เหล่า 
ได้มเีครื่องแบบนักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และนักเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครง 
การ 

นักเรียนมเีครื่องแบบ
นักเรียนเพื่อสวมใส่
ประกอบการเรียน 

ทต.บ้าน
เหล่า/งาน
การศึกษา 

16 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่
จัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 
มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนส่งผลสมัฤทธ์ิต่อการ
เรียนการสอนที่สูงข้ึน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และนักเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 
 

- 35,000 35,000 35,000 35,000 1 โครง 
การ 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่มี
ประสบการณ์จากการ
เรียนรูผ้่านกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างหลากหลายทั้ง 4 
ด้าน 

ทต.บ้าน
เหล่า/งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(โครงการ
ส่งเสริมภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก 
English For Kid)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 

เพื่อจัดการจดัการเรียน
การสอน 
ภาษาต่างประเทศท่ี
จ าเป็นส าหรับเด็ก
(ภาษาอังกฤษ) 
 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และนักเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่มี 
ได้รับประสบการณ์
ทางด้านภาษาอย่าง
ถูกต้องจากเจ้าของภาษา 
และสามารถสื่อสารได ้

ทต.บ้าน
เหล่า/งาน
การศึกษา 

18 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาในสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ของสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
บ้านเหล่า 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครง 
การ 

หลักสตูรสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาอย่างทันสมัย 
ได้มาตรฐาน 

ทต.บ้าน
เหล่า/งาน
การศึกษา 

19 
 
 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(โครงการ
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็โรงเรียน
ระบบ “Wireless 
Fidelity :Wifi )  

เพื่อติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ภายในสถานศึกษา
จัดการจดัการเรียนการ
สอน  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
บ้านเหล่า 
 

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 1 โครง 
การ 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรยีน
อนุบาลฯ ได้รับการพัฒนา
และมีประสบการณ์ทาง
อินเตอร์เนต็ 

ทต.บ้าน
เหล่า/งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(โครงการ
พัฒนาปรับปรุงห้องสมดุ)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 

เพื่อจัดกิจกรรมเสรมิ
การเรยีนการสอน  

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และนักเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 
 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่าม ีห้องสมุดเพื่อ
เพิ่มประสบการณ์การเรียนการ
สอน 

ทต.บ้าน
เหล่า/งาน
การศึกษา 

21 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(โครงการ
พัฒนาครู)โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 

เพื่อให้ครูไดร้ับการ
พัฒนา 
 

ครูโรงเรียน
อนุบาลจ านวน  
3 คน  ๆละ  
3,000- 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 1 โครง 
การ 

ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า ได้รับ
ประสบการณ์อยา่งถูกต้อง 

ทต.บ้าน
เหล่า/งาน
การศึกษา 

22 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 
 

เพื่อจัดการการเรยีนการ
สอนในการป้องกันยา
เสพติดภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
บ้านเหล่า 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครง 
การ 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่ามีความรู้และ 
ได้รับประสบการณ์ทางด้าน
การป้องกันยาเสพติดอยา่ง
ถูกต้อง 

ทต.บ้าน
เหล่า/งาน
การศึกษา 

23 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 

เพื่อจัดกิจกรรมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่าม ีแหล่งเรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพและได้รับ
ประสบการณ์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ทต.บ้าน
เหล่า/งาน
การศึกษา 
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(แบบ ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสืบสานคลังภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น   
 
 
 

เพื่อส่งเสริมการน า
ประสบการณ์ความรู้ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 22 สาขาให้
ลูกหลานไดเ้รียนรู้และ
ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุท่ีเป็นภมูิ
ปัญญาได้มีกิจกรรม 

เด็ก/เยาวชน /
ผู้สูงอายตุ าบลบ้าน

เหล่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
ได้รับประโยชน์และ
ผู้สูงอายุท่ีเป็นภูมิปัญญา
ได้รับการเผยแพร่ความรู ้

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/
งานพัฒนาชุม

ชุมชน/ 
สภา

วัฒนธรรมฯ 
2 โครงการเชดิชูเกียรติผู้ท า

คุณประโยชน์ดเีด่น 
เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล
ที่ท าคุณงามความดีต่อชุมชน 

ผู้น าสตร/ีผูสู้งอายุ/
เยาวชน/ตัวแทนกลุม่
เครือข่าย/ปราชญ์
ชาวบ้าน ฯลฯ ใน
ต าบลบ้านเหล่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อต าบล
และส่วนรวมมีก าลังใจท่ี
จะปฏิบัติงานและเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้ชุมชน 

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/
งานพัฒนา

ชุมชน/ร่วมกับ  
สภา

วัฒนธรรมฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขับเคลื่อนงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
 
 

เพื่อกระตุ้นแนวคดิสร้าง
จิตส านึกของชุมชนให้เกิดการ
เรียนรูเ้ท่าทันกับปัญหาทาง
สังคมโดยให้ชุมชนสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่
ครอบครัว 

เด็กและเยาวชน 
ผู้ปกครอง 

ต าบลบ้านเหล่า  
ม. 1 – ม. 14 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วิทยากรเครือข่าย
สามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับไปปรับและขยายผล
ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 
-เยาวชนและผู้ปกครอง
สามารถน าความรู้ไปเป็น
พื้นฐานในการปฎิบัตติน
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

ทต. บ้านเหล่า/
สถานศึกษาใน
พื้นที่/ส านักงาน
พัฒนาสังคมฯ/

ส านักงาน
วัฒนธรรมอ าเภอ

และจังหวัด
พะเยา/งานพัฒนา

ชุมชน 
 

4 โครงการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดย
ไม่ใช้ความรุนแรงส าหรับพ่อ
แม่ผู้ปกครอง 
 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในแต่
ละช่วงวัยและผลกระทบของ
ความรุนแรงโดยใช้แนวทาง
ทักษะจัดการอารมณ์ 
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
เด็ก 
 

พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองของ
เด็กใน ศพด. 
และ โรงเรียน
ระดับ ป. 1 – ป. 
6 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1 โครง 
การ 
 
 
 
 
 
 

พ่อแม่ผู้ปกครองน าความรู้
ความเข้าใจเรื่องการอบรม
เลี้ยงดเูด็กโดยไม่ใช้ความ
รุนแรงและมีทักษะในการ
จัดการอารมณ์และปรับ
พฤติกรรมใหเ้ข้ากับเด็กได้
เหมาะสม 
 

ทต.บ้านเหล่า/
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน, 

บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว, ศพด. 

ทต.บ้านเหล่า 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนา
ประสิทธิภาพและการประชาคมแบบ
ประชารัฐในการจัดท าแผนชุมชน/
หมู่บ้านและการจดัท า/ ทบทวน / 
เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง/แกไ้ข
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 
 
 

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนและจดัท า
แผนชุมชน/หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
เป็นการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างเครือข่ายใน
การพัฒนาการมสี่วนร่วม
ของประชาชนและภาครัฐ 

ประชาชนในต าบลบ้านเหลา่
14 หมู่บ้าน/คกก.สนับสนุน/
คกก.พัฒนาเพื่อจัดท าแผนฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 โครง 
การ 
 
 

ต าบลและหมู่บ้าน 
ได้รับการพัฒนา 
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

 

6 โครงการโรงเรยีนครอบครัวพื้นท่ี
เรียนรูเ้พื่อครอบครัวทุกช่วงวัย 

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรู้ และ
ทักษะในการด าเนินชีวิตที่
เหมาะสมในแตล่ะช่วงวัย
ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน  จนถึง
วัยผู้สูงอาย ุ

-ครอบครัวที่เตรียมพร้อมจะมี
ครอบครัวหรือครอบครัวใหม ่
-ครอบครัวมสีมาชิกตั้งครรภ์  
หรือคลอดบตุรใหม ่
-ครอบครัวทั่วไป หรือ
ครอบครัวที่มลีูกวัยรุ่น 
-ครอบครัวที่มีผูสู้งอาย ุ
ในพืน้ท่ีต าบลบ้านเหล่า  ม.1-
ม.14 

- - 80,000 80,000 80,000 1โครง 
การ
จ านวน 
4  
กิจกรรม 

สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรู้ 
และทักษะในการ
ด าเนินชีวิตที่
เหมาะสมในแตล่ะ
ช่วงวัยตั้งแต่ก่อน
แต่งงาน  จนถึงวัย
ผู้สูงอาย ุ

งานพัฒนา
ชุมชน 
ส านักปลดั  
ทต.บ้าน
เหล่า/พมจ
พะเยา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการอบรมเสริมทักษะทาง
วิชาการ ”ค่าย Summer Camp” 
 
 
 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่
นักเรียนในค่ายและ
สอนเพิ่มเติมนอกเวลา
เรียนในช่วงของการ
หยุดภาคฤดูร้อน
ส าหรับการเตรียม
ความพร้อมก่อนการ
เปิดเทอม 

ร.ร.ในต าบล
บ้านเหล่า 
 

300,000 300,000 - - - 1 โครง 
การ 
 
 
 

นักเรียนมโีอกาส 
ได้รับความรูเ้พิ่มเติม
จากการเข้าร่วม
โครงการและ
พัฒนาการเรียนรู้ใน
การเตรียมความ
พร้อมในสถานศึกษา 

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/
งานพัฒนา

ชุมชน 
 

8 โครงการอบรมและส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการสร้าง
สุขภาวะทางจิต สังคม 
ปัญญา โดย ใช้
หลักธรรมเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เด็กและเยาวชน
ต าบลบ้านเหล่า 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

เด็กและเยาวชน
ตระหนักในดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม 
ตามหลักสุขภาวะ 3 
ด้านที่มีคุณภาพ 

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/
งานพัฒนา

ชุมชน/ส านัก
ข่าวเด็กและ

เยาวชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผู้ตดิเช้ือ/
ผู้ด้อยโอกาสต าบลบ้านเหล่า 
 
 

เพื่อส่งเสริมการจัด 
กิจกรรมของผูสู้งอายุ/
ผู้พิการ/ผู้ตดิเช้ือ/
ผู้ด้อยโอกาสต าบล
บ้านเหล่าและการ
ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
ส่งเสริมอาชีพ 
 

ผู้สูงอาย/ุผู้
พิการ/ผูต้ิดเชื้อ/

ผู้ด้อยโอกาส
ต าบลบ้านเหล่า 

 

260,000 260,000 500,000 500,000 500,000 4 โครง 
การ 
 
 
 
 

ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผู้
ติดเชื้อ/ผู้ด้อยโอกาส
ต าบลบ้านเหล่าไดม้ี 
การเรยีนรู้  
แลกเปลีย่น 
ประสบการณ์   
พัฒนาคุณภาพชีวิต   

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/งาน
พัฒนาชุมชน 

10 โครงการส่งเสริมการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีและ
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงทาง
ครอบครัว  
 
 

เพื่อผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบเด็กและ
สตรมีีความรู้ในเรื่อง
การคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิ 

ต าบลบ้านเหล่า
ม.1 – ม.14 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

ผู้มีหน้าที่รบัผิดชอบ 
เด็กและสตรีม ี
ความรู้ในเรื่องการ 
คุ้มครองและพิทักษ์ 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก

ปลัดฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
การพัฒนาระบบคุม้ครองเด็กใน
ระดับพื้นท่ี 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานคุม้ครอง
เด็กภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ให้เข้าใจ
ปัญหาและตอบสนอง 
ต่อปัญหาและเข้าถึง
กระบวนการตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

ภาคประชา
สังคมด้านดูแล

เด็ก 
ต าบลบ้านเหล่า

ม.1 – ม.14 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 

เกิดการพัฒนา
เครือข่ายคุ้มครอง
เด็กในระดับพื้นท่ีให้
มีความเข้มแข็งและ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริงในระดับพื้นท่ี 

ทต.บา้นเหล่า/ 
บพด.พะเยา ,
พมจ. ,มูลนิธิ
ศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนัก
จัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ (DJ 
TEEN) 
 
 

-เพื่อขยายผลกลุ่มนัก
จัดรายการวิทยุรุ่น
เยาว์ให้มีความรู้ 
ทัศนคติเชิงบวกและมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
ใช้พื้นที่ทางรายการ
วิทยุเพื่อสื่อสารเรื่อง
สุขภาวะทางเพศ 

เด็กและเยาวชน 
ผู้ปกครอง 

ต าบลบ้านเหล่า
ม.1 – ม.14 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของวัยรุ่น
และใช้พื้นที่ทาง
รายการวิทยเุพื่อ
สื่อสารเรื่องสุขภาวะ
ทางเพศ 
 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ / งาน
พัฒนาชุมชน/

พมจ. 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นท่ีในการ
ป้องกันเฝ้าระวังและ
จัดการแกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัว(ศปก.ต.) 

เพื่อพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
กลไกในระดับพ้ืนท่ีมสี่วนร่วมใน
การป้องกัน  เฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
สามารถจัดการข้อมูลในพื้นที่ผ่าน
การวางแผน  วิเคราะห์  ด าเนิน
กิจกรรม และตดิตามผลโดยการ
ด าเนินงานร่วมกับกลไกสหวิชาชีพ
และเครือข่ายในพื้นที ่

การจัดตั้ง ศปก.ต. 
เพื่อเป็นพ้ืนท่ี
ต้นแบบ “วิถี
พอเพียงสร้าง
ภูมิคุ้มกันตนและ
หลักนิติธรรม
ให้แก่ครอบครัว
และชุมชน 

- - 60,000 60,000 60,000 1 โครง 
การ 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน  
เฝ้าระวัง และแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวไดเ้องและ
สามารถจัดการข้อมูลในพื้นที่  
ฝ่านการวางแผน  วิเคราะห์  
ด าเนินกิจกรรม และตดิตามผล
โดยการด าเนินการร่วมกับ
กลไกสหวิชาชีพและเครือข่ายใน
พื้นที ่

งานพัฒนา
ชุมชน ส านัก
ปลัด  ทต.บ้าน
เหล่า/
หน่วยงานใน
ภารกิจ
กระทรวง พม.
ระดับจังหวดั
และส่วนกลาง 

14 โครงการจดั
สวัสดิการสังคม
ส าหรับคุณพ่อแม่
มือใหม่และ
ครอบครัว 

เพื่อจัดสวสัดิการสังคม 4 มิติ 
ประกอบด้วยมิติด้านสุขภาพ(กาย 
จิต)จัดอบรมแนวทางการเลี้ยงดู
เด็กตามช่วงวัย และการดูแลสุข
ภาวะทางเพศ  มิตสิังคม ด้านการ
สื่อสารสรา้งความสุขในครอบครัว
และชุมชน มิติเศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมการมีรายได้และการมีงาน
ท า และมิตดิ้านการศึกษาให้
ค าแนะน า ปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือเป็นรายกรณ ี

การจัดสวัสดิการ
ส าหรับผู้ที่
ลงทะเบียนขอรับ
เงินอุดหนุนเด็ก
แรกเกิดจากกรม
เด็กและเยาวชน/
ผู้ปกครองที่ยื่นยื่น
ค าขอรับเงิน
อุดหนุน 

- - 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 

ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน
เด็กแรกเกดิจากกรมเด็กและ
เยาวชน/ผู้ปกครองที่ยื่นยื่นค า
ขอรับเงินอุดหนุนได้รับการจัด
สวัสดิการ 4 มิติดา้นสุขภาพ  
สังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา 
สามารถเลีย้งดูเด็กได้อย่างมี
คุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย  
ครอบครัวที่มั่นคง 

งานพัฒนา
ชุมชน ส านัก
ปลัด  ทต.บ้าน
เหล่า/
หน่วยงานใน
ภารกิจ
กระทรวง พม.
ระดับจังหวดั
และส่วนกลาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการอบรมเสริมสรา้งวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรมและป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานของผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ 
 

เพื่อส่งเสริมการสรา้ง
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง และผู้น า
ชุมชน กลุ่มองค์กร
ต่างๆ 

ผู้บริหาร สมา
ชิสภา 

พนักงาน
เทศบาล 

พนักงานจ้าง 
และผู้น า

ชุมชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 

ผู้บริหาร สมาชิสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และ
ผู้น าชุมชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ มีวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม
และไม่ทุจรติในการ
ปฏิบัติงานของ
ตนเอง 
 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/งาน 
บุคลากร 
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(แบบ ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพ  ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เรื้อรัง  แบบบูรณาการ 

-เพื่อจัดระบบการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุ ผู้
พิการ โดยเอาพ้ืนท่ี
เป็นที่ตั้ง 

ต าบลบ้านเหล่า
ม.1 – ม.14 

500,000 500,000 - - - 1 โครง 
การ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ได้รับการดูแล
สุขภาพภายใต้การ
ดูแลสุขภาพภายใต้
การมีส่วนร่วมและ
ศักยภาพของชุมชน 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ /กอง
สาธาณสุข 

 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตกลุ่ม
เสี่ยงและกลุม่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง/ผู้ป่วยเรื้อรัง 

เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
ก่อนเกิด  
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

ประชากรใน
ต าบลบ้านเหล่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

ผู้ป่วยได้รับการ 
รักษาอย่างถูกต้อง 
 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง

สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคและ
มีความลอดภัยจาก
การใช้และบรโิภค 

ต าบลบ้านเหล่า 
14 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 

มีระบบการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง

สาธารณสุขฯ/  
 

4 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อและโรคอุบัติใหม่  
 
 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม ่

ต าบลบ้านเหล่า 
   ม. 1 – ม. 14 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดปีลอดภัย 
จากโรคติดต่อ 
 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง

สาธารณสุขฯ 
 

5 โครงการจ้างพ่นหมอกควัน - เพื่อควบคุมการ
ระบาดของโรค 
ไข้เลือดออก 

ต าบลบ้านเหล่า 
  ม. 1 – ม. 14 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครง 
การ 
 

การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง

สาธารณสุขฯ 
 

6 โครงการจ้างส ารวจข้อมลูสุนัขและ
แมว 

- เพื่อน ามาวางแผน
ควบคุม ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

ต าบลบ้านเหล่า 
  ม. 1 – ม. 14 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครง 
การ 
 

มีข้อมูลส าหรับการ
วางแผนควบคุม 
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง

สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุง 
 
 
 

เพื่อควบคุม /ป้องกัน
โรคที่เกี่ยวกับยุง ต าบลบ้านเหล่า 

     ม. 1 – ม. 
14 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

มีครุภณัฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรคที่
เกิดจากยุง 
 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง
สาธารณสุขฯ 
 

8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อ  
 
 
 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 

ต าบลบ้านเหล่า 
ม. 1 – ม. 14 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 
 
 

ประชาชนมีสุขภาพดี 
ปลอดภัยจากโรคไม่
ติดต่อ 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง
สาธารณสุขฯ/ 
 

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี 

-เพื่อส ารวจข้อมลูขึ้น
ทะเบียนสตัว์ในพื้นที่
ให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 
-เพื่อสนับสนุนส าหรับ
การขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า 

ต าบลบ้านเหล่า
ม.1 – ม.14 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1 โครง 
การ 

-ประชาชนได้มีการ
ส ารวจข้อมลูและขึ้น
ทะเบียนสตัว์ในพื้นที่
ครอบคลมุทุกหมู่บ้าน 
-ได้รับการสนับสนุน
ส าหรับการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง
สาธาณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  อุดหนุน
คณะกรรมการชุมชน/หมูบ่้าน 

-เพื่อแก้ไขปัญหาดา้น
สาธารณสุขโรคติดต่อ
และไม่ตดิต่อในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านเหล่า 
-เพื่อสร้างการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน
การป้องกัน/ควบคุม
โรคตดิต่อในพ้ืนท่ี 

ต าบลบ้านเหล่า
ม.1 – ม.14 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

-ประชาชนได้รบัการ
แก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุข
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อในพื้นที ่
-ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมในการป้องกัน/
ควบคุมโรคติดต่อ/
โรคไม่ตดิต่อ 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง

สาธารณสุขฯ 
 

11 โครงการส่งเสริมการออกก าลัง
กายในประชาชนท่ัวไป 

- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชน
มีการออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 
 

ต าบลบ้านเหล่า
ม.1 – ม.14 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 

ประชาชนมีการออก
ก าลังกายท่ี
หลากหลายและ
ต่อเนื่อง 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง

สาธารณสุขฯ 
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(แบบ ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ต าบล             
 
 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุมโรค และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่
ประชาชน 

ต าบลบ้านเหล่า 
ม. 1 – ม. 14 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครง 
การ 
 
 

ชุมชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

ทต.บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
/ คนพิการ / ผู้ติดเชื้อ
เอดส์  
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
ผู้ติดเชื้อ  ได้รับการ
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพถ้วน
หน้า 

ต าบลบ้านเหล่า 
 14 หมู่บ้าน 

17,000,000 17,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 1 โครง 
การ 
 
 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ความช่วยเหลือถ้วน
หน้าตามคณุสมบัติ
ของระเบียบฯ 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/งาน
พัฒนาชุมชน 

3 โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน        
ต าบลบ้านเหล่า 
 

เพื่อจัดสวสัดิการแก่
ประชาชนต าบลบา้นเหล่า 
ให้มีสุขภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ต าบลบ้านเหล่า 
 14 หมู่บ้าน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครง 
การ 
 
 

ประชาชนต าบลบา้น 
เหล่าให้มสีุขภาพ 
ชีวิต ความเป็นอยู่ที ่
ดีขึ้น 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/งาน
พัฒนาชุมชน 

 


