
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่  1   การพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที ่ 2   การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย               งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงและ เพือ่ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับลงทะเบียน  จ่ายเงิน  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของ 1.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ส านักปลัด

เพิม่ประสิทธภิาพการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้รับบริการมีความ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการ
ให้บริการด้านสวสัดิ บริการด้านสวสัดิการ และผู้ป่วยเอดส์ พึงพอใจต่อการ บริการถึงหมูบ่้าน
การสังคม สังคม นอกสถานที่ รับบริการด้าน  

สวสัดิการสังคม

               แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบรหิารส่วนต าบลกลางใหญ่ หน้าที ่  57      

       1.2.6 แผนพัฒนาส่ีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ห้วงปี 2561   ตามแบบ ผ.06  (ส าหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)
                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

องค์การบรหิารส่วนต าบลกลางใหญ่     อ าเภอเขือ่งใน    จังหวัดอุบลราชธานี
                    แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

2.2  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน   (งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

แบบ  ผ. 06 

                



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่  1   การพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2   การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารตี  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย               งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการพัฒนา เพือ่ให้ครูได้ปรับ ครูได้ปรับเปล่ียน  -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ ครู  ผู้ดูแลเด็กทุกคน กองการศึกษาฯ
บุคลากร เปล่ียนพฤติกรรม พฤติกรรมในการ ผู้ปกครองมีความ เปล่ียนพฤติกรรมในการ ศพด. บ้านกลางใหญ่

ในการจัดกระบวน จัดกระบวนการ พึงพอใจต่อการ จัดกระบวนการเรียนรู้ ศพด. บ้านไผ่
การเรียนรู้ พัฒนา เรียนรู้ จัดกระบวนการ ศพด. บ้านโคก
ตนเอง สร้างความ เรียนรู้
เชือ่มัน่ให้กับ
ผู้ปกครอง

3 โครงการประกัน เพือ่พัฒนาระบบ ผู้บริหารครู  ผู้ดูแลเด็ก  -  -  -  - การประกันคุณภาพ ผู้บริหาร  และครู กองการศึกษาฯ
คุณภาพภายใน ประกันคุณภาพภาย ตระหนักถึงความส าคัญ ภายในผ่านเกณฑ์ ผ่านการประเมิน ศพด. บ้านกลางใหญ่

ใน ของการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานที่ มาตรฐาน ศพด. บ้านไผ่
และการประเมิน ก าหนด ศพด. บ้านโคก
คุณภาพภายในได้ตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด

               แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบรหิารส่วนต าบลกลางใหญ่ หน้าที ่  58      

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                   
                    แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกลางใหญ่     อ าเภอเขือ่งใน    จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 6.1 แผนงานการศึกษา    (งบบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา)

แบบ  ผ. 06 

                



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่  1   การพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2   การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารตี  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย               งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการเยีย่มบ้าน เพือ่สานสัมพันธท์ีดี่ ผู้ปกครอง และเด็ก และ  -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ ผู้ปกครองมีทัศนคติทีดี่ กองการศึกษาฯ

สานสัมพันธ์ ระหวา่ง ศพด. น า ครู มีการสานสัมพันธ์ ผู้ปกครองมีความ ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. บ้านกลางใหญ่
ข้อมูลมาแก้ไข เกีย่วกับการพัฒนา พึงพอใจการเข้า เด็กได้รับการแก้ไข ศพด. บ้านไผ่
ปรับปรุง พัฒนาและ ปรับปรุง ส่งเสริม ร่วมโครงการเยีย่ม ปรับปรุง  และพัฒนา ศพด. บ้านโคก
ส่งเสริมเด็กให้เป็น เด็กให้เป็นไปในทิศ บ้านสานสัมพันธ์ ตามศักยภาพ
ไปในทิศทางเดียวกัน ทางเดียวกัน
ให้ดีขึน้

5 โครงการนิเทศภายใน เพือ่ก ากับ  ติดตามให้ครู มีการนิเทศ ก ากับ  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแผน กองการศึกษาฯ
ผู้ดูแลเด็ก  จัดกิจกรรมการเรียนติดตามการบริหารงาน ครูผ่านการนิเทศ การนิเทศ  และด าเนินงาน ศพด. บ้านกลางใหญ่
การสอน  บรรลุผลตามจุด วชิาการและงาน ภายในตามเกณฑ์ ตามแผนอย่างต่อเนือ่ง ศพด. บ้านไผ่
มุง่หมายของหลักสูตร ทีไ่ด้รับมอบหมาย มาตรฐาน ศพด. บ้านโคก

ปฏิบัติงานได้อย่างถูก
ต้องมีประสิทธภิาพ

6 โครงการระบบดูแล เพือ่ให้ครู มีส่วนร่วมใน ครู มีส่วนร่วมในการ  -  -  - ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับการดูแล กองการศึกษาฯ
ช่วยเหลือนักเรียน การช่วยเหลือนักเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทัว่ถึงและ ศพด. บ้านกลางใหญ่

ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน อย่างมีระบบและ ช่วยเหลืออย่างมี ตรงตามสภาพปัญหา ศพด. บ้านไผ่
แก้ไขปัญหาของเด็ก มีคุณภาพ ประสิทธภิาพ ศพด. บ้านโคก

หน้าที ่  59      

 6.1 แผนงานการศึกษา    (งบบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา)

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                   
                    แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกลางใหญ่     อ าเภอเขือ่งใน    จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

               แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบรหิารส่วนต าบลกลางใหญ่

แบบ  ผ. 06 

                



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่  1   การพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2   การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารตี  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย               งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการผู้ปกครอง เพือ่สารสัมพันธท์ีดี่ ผู้ปกครองพัฒนาศูนย์  -  -  - ร้อยละ 100 ของ ผู้ปกครองมีทัศนคติทีดี่ต่อ กองการศึกษาฯ

อาสา ระหวา่งผู้ปกครอง พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ผู้ปกครองมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กได้ ศพด. บ้านกลางใหญ่
กับเด็กนักเรียน น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน พึงพอใจต่อการ รับการแก้ไข ปรับปรุงและ ศพด. บ้านไผ่

ด าเนินโครงการ พัฒนาตามศัยภาพ ศพด. บ้านโคก

8 โครงการส่งเสริมการรัก เพือ่ให้เด็กมีทักษะใน เด็กมีทักษะในการ  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของเด็ก 1.เด็กมีทักษะในการ กองการศึกษาฯ
การอ่านในศูนย์พัฒนา การอ่าน อ่านหนังสือเพือ่เป็น มีทักษะในการอ่าน อ่านหนังสือเพิม่ขึน้ ศพด. บ้านกลางใหญ่
เด็กเล็ก ทักษะในการเรียนที่ เพิม่ขึน้ ศพด. บ้านไผ่

สูงขึน้ต่อไป ศพด. บ้านโคก

9 โครงการออมวนั 1บาท เพือ่ให้เด็กได้รู้จักประ จัดโครงการออม  -  -  - ร้อยละ 100 ของเด็ก เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
ออมวนัละนิดชีวติ หยัดอดออมต้ังแต่วยัเด็ก เงินวนัละ 1 บาท มีความเข้าใจในการ มีความรับผิดชอบในการ ศพด. บ้านกลางใหญ่
เป็นสุข ฝึกความรับผิดชอบ ใส่กระปุกออมสิน ออมเงิน ออมเงิน ศพด. บ้านไผ่

ให้กับเด็ก ศพด. บ้านโคก

               แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบรหิารส่วนต าบลกลางใหญ่ หน้าที ่  60      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 6.1 แผนงานการศึกษา    (งบบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา)

                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                   
                    แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกลางใหญ่     อ าเภอเขือ่งใน    จังหวัดอุบลราชธานี

   

แบบ  ผ. 06 

                



   

   

                



 

 

                


