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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พฒันาสังคมและคุณภาพชวิีตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ, 2.การพฒันาคุณภาพชวิีตและความเปน็อยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยนื

      2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวิีต สงัคม ครอบครัวอยู่ดมีีสขุ

          2.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสตรี ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของ สนับสนุนการจัดงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารว่ม องค์กรสตรทุีกระดับ กองสวัสดกิารฯ องค์กรสตรี

ต าบลบ้านกอก องค์กรสตรทุีกระดับ กิจกรรมในวันสตรสีากล 

ผู้เข้ารว่ม 100 คน

(60:30,000)  

(59:30,000)   

(58:30,000)

กิจกรรม ไม่ต่ ากว่า   

รอ้ยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

ให้ความส าคัญและ

รว่มกันด าเนนิ

กิจกรรม

ต. บ้านกอก

2 สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน เพือ่ส่งเสรมิกิจกรรม สนับสนุนการด าเนนิงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 ศูนย์สาธารณสุข ส่งเสรมิการท างาน กอง ศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานแต่ละ

หมู่บ้าน ด้านสาธารณสุข

ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   

 ทุกหมู่บ้าน ด้านสาธารณสุข

รว่มกับ อสม. และหน่วยงาน

อื่นท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 17 

หมู่บ้าน

(58:170,000) 

(59:255,000) 

(60:150,000)

  มูลฐาน มีการด าเนนิ

   กิจกรรม จ านวน    

  17 หมู่บ้าน

ศูนย์สาธารณสุขมูล

ฐานให้มี

ประสิทธภิาพ

สาธารณสขุฯ สาธารณสุข

มูลฐาน       

ม.1-17

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 ---------------------------------------------------

องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านกอก  อ าเภอจตุัรัส  จงัหวัดชยัภูมิ

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาสี่ป ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พฒันาสังคมและคุณภาพชวิีตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ, 2.การพฒันาคุณภาพชวิีตและความเปน็อยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยนื

      4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          4.1  แผนงานการศึกษา

1 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จรยิธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม เข้าค่ายอบรมให้เด็กนักเรยีน 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรยีนผ่าน นักเรยีนได้รบั กองการศึกษาฯ โรงเรยีนบ้าน

โรงเรยีนบ้านมะเกลือโนนทอง ให้กับนักเรยีน  จ านวน 180 คน (59:30,000) 

(60:30,000)

   การอบรมด้าน

คุณธรรมฯรอ้ยละ 80

การปลูกฝัง

คุณธรรม จรยิธรรม

เพิม่ขึ้น

มะเกลือโนน

ทอง

2 ส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ เพือ่ส่งเสรมิให้นักเรยีน จัดหาหลักสูตรการเรยีน 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรยีนท่ีเข้ารว่ม นักเรยีนมีศักยภาพ กองการศึกษาฯ โรงเรยีนบ้าน

โรงเรยีนบ้านส าโรงทุ่ง สามารถเรยีนรู้ได้เต็มตาม

ศักยภาพและความสามารถ

การสอนในการพฒันา

ความสามารถของเด็ก

นักเรยีน พฒันาอย่างต่อเนื่อง

 จ านวน   20 คน

กิจกรรม และส่งเข้า

รว่มการแข่งขัน ไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80

และเป็นตัวแทนเข้า

รว่มแข่งขันต่างๆ

ส าโรงทุ่ง

3 เกษตรพอเพยีง เพือ่ส่งเสรมิการประกอบ จัดกิจกรรมฝึกปฎบิัติ 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรยีนท่ีเข้ารว่ม ช่วยประหยัด กองการศึกษาฯ โรงเรยีนบ้าน

โรงเรยีนบ้านหลุบงิว้ อาชพีการเกษตรและฝึก

นสิัยการอยู่อย่างพอเพยีง

การปลูกพชืผัก ดูแลพชืผล

การเกษตรพรอ้มจ าหน่าย ให้

ความรู้แก่เด็กนักเรยีน          

 ป.1 - 6 จ านวน 71 คน

(59:25,000) 

(60:25,000)

  กิจกรรม สามารถ  

 ผลิตพชืผลได้       

รอ้ยละ 80

ค่าใช้จ่ายให้กับ

ครอบครวั 

ประชาชน            

ต.บ้านกอก มีผัก

ปลอดสารพษิ

รบัประทาน

หลุบงิว้
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 ส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ เพือ่ส่งเสรมิให้นักเรยีน จัดหาหลักสูตรการเรยีน 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรยีนท่ีเข้ารว่ม นักเรยีนมีศักยภาพ กองการศึกษาฯ โรงเรยีนบ้าน

โรงเรยีนบ้านสระสี่เหลี่ยม สามารถเรยีนรู้ได้เต็มตาม

ศักยภาพและความสามารถ

การสอนในการพฒันา

ความสามารถของเด็ก

นักเรยีน พฒันาอย่างต่อเนื่อง

 จ านวน  92 คน

(60:30,000) กิจกรรม และส่งเข้า

รว่มการแข่งขัน ไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80

และเป็นตัวแทนเข้า

รว่มแข่งขันต่างๆ

สระสี่เหลี่ยม

5 ต้นไม้ให้ชวิีต รณรงค์ลดภาวะโลกรอ้น โรงเรยีนมีสวนไม้ดอก 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนเด็กนักเรยีน โรงเรยีนมีสวน กองการศึกษาฯ โรงเรยีนบ้าน

โรงเรยีนบ้านทุ่งสว่าง และปลูกจิตส านกึนักเรยีนรู้

รกัษ์ธรรมชาติ

ไม้ประดับ สวนสมุนไพร รม่รื่น

 โลกสวยด้วยมือเรา โดยคณะ

คร ูนักเรยีน/ชุมชน มีส่วนรว่ม

ทุกคน

(59:25,000) 

(60:25,000)

  เข้ารว่มโครงการ    

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80

ไม้ดอกไม้ประดับ 

สวนสมุนไพร 

บรรยากาศรม่รื่น 

คืนผืนป่าให้กับ

ธรรมชาติและชุมชน

ทุ่งสว่าง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พฒันาสังคมและคุณภาพชวิีตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบรกิารจัดการบา้นเมืองท่ีดมีีประสทิธภิาพ

      6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นบรหิารจดัการองค์กรท่ีดมีีประสทิธภิาพ

          6.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

1 เพิม่ประสิทธภิาพศูนย์รวมข้อมูล เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ สนับสนุนการด าเนนิการ 32,000 32,000 32,000 32,000 จ านวนการเข้าใช้ศูนย์ ศูนย์รวมข้อมูล ส านักปลดั อปท.ในเขต

ข่าวสารการจัดซื้อหรอืจ้างของ อบต. 

ระดับอ าเภอและศูนย์ประสานงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การด าเนนิงานของศูนย์

รวมข้อมูลข่าวสารฯ ระดับ

อ าเภอ

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างฯ ระดับอ าเภอ

จัตุรสั จ านวน 1 ศูนย์

(58:32,000) 

(59:32,000) 

(60:32,000)

รวมข้อมูลข่าวสารฯ  

ระดับอ าเภอ จ านวน  

  10 ครั้ง/ปี

ข่าวสารฯ มีวัสดุ 

อุปกรณ์พรอ้มใน

การด าเนนิงาน

เก่ียวกับการจัดซื้อ

จัดจ้าง

อ.จัตุรสั 

(อปท.ท่ี

ด าเนนิงาน)

รวม 8  โครงการ 347,000 347,000 347,000 347,000
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