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 ส่วนที ่2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งน ้า 
เพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร และพัฒนาระบบประปา 

5 8.06 497,900 10.91 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุง รักษา 
ถนน  สะพาน ทางเท้า 

10 16.13 1,964,100 43.05 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 

2 3.23 423,000 9.27 อบต.บ้านชี 

รวม 17 27.42 2,885,000 63.23  
      

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ      

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาความ
เข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

1 1.61 10,000.- 0.22 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
ในชุมชน 

1 1.61 10,000.- 0.22 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร การผลิตสิ นค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ 

1 1.62 10,000.- 0.22 อบต.บ้านชี 

 รวม 3 4.84 30,000.- 0.66  
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 ส่วนที ่2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมและดูแลบ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 4.84 30,000 0.66 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 2 3.22 20,000 0.44 อบต.บ้านชี 

รวม 5 8.06 50,000 1.1  

      

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม      
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในด้านการศึกษาทั งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ 

5 8.065 130,000 2.85 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมงานรัฐพิธีอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นถิ่น 

3 4.839 26,000 0.57 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
นันทนาการ และกีฬา 

2 3.226 100,000 2.19 อบต.บ้านชี 

 รวม 10 16.13 256,000 5.61  
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 ส่วนที ่2          
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน      
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหาร และระบบ
การจัดการสาธารณสุข และนอกระบบให้มีคุณภาพ 

3 4.84 40,000 0.88 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกัน
โรคติดต่อ 

2 3.23 110,000 2.41 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในสังคมให้มีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 

5 8.06 90,000 1.97 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนการปอ้งกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน  4 6.45 35,000 0.77 อบต.บ้านชี 

 รวม 14 22.58 275,000 6.03  
      

ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร      
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ  

9 14.52 368,000 8.06 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2 3.23 160,000 3.51 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบระบบข้อมูลข่าวสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2 3.23 539,000 8.06 อบต.บ้านชี 

รวม 13 20.97 1,067,000 23.38  

รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศำสตร์ 62 100 4,563,000.- 100  
 


