
            

ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที� 3 การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลขามป้อม ที�  2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาและศกัยภาพพลเมอืง

แผนงานบรหิารท ั�วไป

เป้าหมาย ตวัชี�วดั หนว่ยงานที�

(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) รบัผดิชอบ

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม เพื�อพัฒนาคณุธรรมและ เจา้หนา้ที�และพนักงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 70%ของ พนักงานและเจา้หนา้ที�สํานักปลดั

เพื�อพฒันาคณุภาพชวีติและ รักษาวนัิยของพนักงานอบต. จํานวน  50 คน เจา้หนา้ที�และพนักงานมวีนัิยในการทํางาน

การรักษาวนัิยฯ เจา้หนา้ที� อบต. เขา้รว่มโครงการ อบต. เขา้ร่วมโครงการ

2 โครงการฝึกอบรมเพื�อพัฒนา เพื�อใหป้ระชาชนในตําบล จํานวนประชาชนที�เขา้ - - 200,000 200,000 200,000 70%ของ ประชาชนในตําบล สํานักปลดั

ศักยภาพและสง่เสรมิคณุ มคีุณธรรมจรยิธรรมในการ ร่วมโครงการ จํานวน เจา้หนา้ที�และพนักงาน มคีณุธรรมจรยิธรรมในการ

ธรรมจรยิธรรมใหแ้กป่ระชาชน ดํารงชวีติ 90  คน อบต. เขา้ร่วมโครงการ ดํารงชวีติ

ภายในตําบลขามป้อมและ

ศกึษาดงูาน

แผนงานการศกึษา

เป้าหมาย ตวัชี�วดั หนว่ยงานที�

(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) รบัผดิชอบ

3 คา่อาหารเสรมิ(นม) เพื�อเสรมิพฒันาการทั �ง 4 ศพด. จํานวน 3 ศนูย์ 1,200,000 1,100,000 1,100,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน ศพด./รร. เด็กเล็กและเด็กนักเรยีน กองการศกึษา

ดา้น คอื รา่งกาย, อารมณ์โรงเรยีนในเขตพื�นที� ไดร้ับการสนับสนุน มพัีฒนาทางรา่งกายที�

สงัคม,สตปัิญญา ตําบลขามป้อม สง่เสรมิ สมบูรณ์ แข็งแรง มสีขุภาพ

รา่งกายที�ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลขามปอม  อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที�ผา่นมา
ผลที�คาดวา่จะไดร้บั

ผลที�คาดวา่จะไดร้บัท ี� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

ก.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที�  2 การพฒันาคณุภาพคนและสงัคมที�มคีณุภาพ



            

แผนงานการศกึษา ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี�วดั หนว่ยงานที�

(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) รบัผดิชอบ

4 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย เพื�อเสรมิพฒันาการทั �ง 4 ศพด. จํานวน 3 ศนูย์ 800,000 600,000 700,000 600,000 600,000 จํานวนสถานศกึษาที� เด็กเล็กและเด็กนักเรยีน กองการศกึษา

สนับสนุนสถานศกึษา(คา่ ดา้น คอื รา่งกาย, อารมณ์ ไดรั้บการสนับสนุน มพัีฒนาทางรา่งกายที�

อาหารกลางวนัสาํหรับ สงัคม,สตปัิญญา สมบูรณ์ แข็งแรง มสีขุภาพ

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) รา่งกายที�ดี

5 คา่ใชจ้า่ยสนับสนุนสถานศกึษา เพื�อเสรมิพฒันาการทั �ง 4 ศพด. จํานวน 3 ศนูย์ 250,000 250,000 250,000 200,000 200,000 ศพด. จํานวน 3 ศนูย์ เสรมิพัฒนาการทั �ง 4 กองการศกึษา

(คา่สื�อการเรยีนการสอน) ดา้น คอื รา่งกาย, อารมณ์ ดา้น คอื รา่งกาย, อารมณ์

สงัคม,สตปัิญญา สงัคม,สตปัิญญา

6 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื�อสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม จํานวนเด็กภายใน ##### ##### #### #### #### จํานวนเด็กเด็กมสีว่นร่วมในการ กองการศกึษา

และใหเ้ด็กไดแ้สดงออกตําบลขามป้อมเขา้ 70% เขา้รว่มเขา้รว่มกจิกรรมวันเด็ก

รว่มกจิกรรม 

7 โครงการจัดงานวันแมแ่หง่ชาติ สง่เสรมิการแสดงออก จํานวนเด็กนักเรยีน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็กเพื�อใหล้กูไดม้กีาร กองการศกึษา

ของเด็กนักเรยีนที�มตีอ่ 3 ศนูย์ 70% เขา้รว่มแสดงออกในการบอก

แม่ รักแม่

8 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่ อบรมใหค้วามรูแ้ก่ ผูป้กครองจํานวน 7,000 - - - - จํานวนผูป้ก อบรมใหค้วามรูแ้ก่ กองการศกึษา

ผูป้กครองในการดแูลเด็กอายุ ผูป้กครองในการดแูลเด็ก 100 คน เขา้รว่ม ครอง 70% ผูป้กครองในการดแูลเด็ก

0-5 ปี เขา้รว่ม

9 คา่บํารุงและปรับปรุงศนูย์ คา่บํารงุและปรับปรงุศนูย์ จํานวนศนูยพ์ัฒนา 100,000 150,000 50,000 100,000 100,000 ศนูยพั์ฒนา คา่บํารงุและปรับปรงุศนูย์ กองชา่ง

พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก เด็กเล็กจํานวน พัฒนาเด็กเล็ก

3 ศนูย์

3 ศนูย์

ผลที�คาดวา่จะไดร้บัท ี� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา



            

แผนงานการศกึษา ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี�วดั หนว่ยงานที�

(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) รบัผดิชอบ

10 อดุหนุนสว่นราชการ อดุหนุนสว่นราชการ โรงเรยีน สพฐ.ในเขต 1,800,000 2,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จํานวนโรง เด็กเล็กและเด็กนักเรยีน กองการศกึษา

(คา่อาหารกลางวันโรงเรยีนใน (คา่อาหารกลางวนัโรงเรยีนใน ตําบลขามป้อม เรยีนที�ไดร้ับ มพัีฒนาทางรา่งกายที�

เขตตําบลขามป้อม) เขตตําบลขามป้อม) เงนิสนับสนุน สมบูรณ์ แข็งแรง มสีขุภาพ

รา่งกายที�ดี

11 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยศนูย์ เพื�อจา่ยเป็นคา่แบบเรยีน จํานวนศนูยพ์ัฒนา - 150,000 150,000 150,000 150,000 ศนูยพั์ฒนาเด็กนักเรยีนมแีบบเรยีนกองการศกึษา

พัฒนาเด็กเล็ก(คา่แบบเรยีน) เด็กของ ศพด.ทั �ง 3 เด็กเล็ก เด็กเล็กจํานวน ใช ้

แหง่ 3 ศนูย์
ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี�วดั หนว่ยงานที�

(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) รบัผดิชอบ

12 โครงการวันผูส้งูอายุ(รดนํ�าขอพร) แสดงออกถงึความนับถอื จํานวนผูส้งูอายุ 40,000 40,000 - - - ผูส้งูอายุ แสดงออกถงึความนับถอื สํานักปลดั

ผูส้งูอาย ุรดนํ�าดําหัวขอพร ที�เขา้รว่มโครงการ 70% เขา้รว่ม ผูส้งูอาย ุรดนํ�าดําหัวขอพร

จากผูส้งูอายุ จํานวน  500 คน โครงการ จากผูส้งูอายุ

13 โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ เพื�อพัฒนาคณุภาพชวีติ จํานวนผูส้งูอายุ - - 40,000 40,000 40,000 ผูส้งูอายุ ผูส้งูอายมุชีวีติที�ดขี ึ�น สํานักปลดั

ผูส้งูอายุ ที�เขา้รว่มโครงการ 70% เขา้รว่ม

จํานวน  500 คน โครงการ

14 โครงการสง่เสรมิอาชพีใหก้บักลุม่ ผูม้รีายไดน้อ้ย ผูด้อ้ยโอ กลุม่เป้าหมาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเ้ขา้รว่มโครง ผูม้รีายไดน้อ้ย ผูด้อ้ยโอ สํานักปลดั

ผูม้รีายไดน้อ้ย ผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งู กาส ผูส้งูอาย ุผูพ้กิารมอีาชพี จํานวน  50  คน การ 70% กาส ผูส้งูอายุ ผูพ้กิารมอีาชพี

อาย ุผูพ้กิารและประชาชนทั�วไป ทํา ทํา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ผลที�คาดวา่จะไดร้บั

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ผลที�คาดวา่จะไดร้บัท ี� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา



            

แผนงานสาธารณสขุ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี�วดั หนว่ยงานที�

(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) รบัผดิชอบ

15 โครงการสตัวป์ลอดโรคเพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดจํานวนสนุขัและแมว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 70%ของสนัุขและแมวไดร้ับวัคซนีสํานกัปลดั

ปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้โครงการฯ ไดร้บัวคัซนีทกุตวั จาํนวนสนุขั ทกุตัว

และแมวไดร้บั

วคัซนี

16 เงนิอดุหนุนโครงการตามพระ เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ศีูนย์ ทกุหมูบ่า้น จํานวน 75,000 75,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 10 ประชาชนไดม้ศีนูย์ สํานักปลดั

ราชดํารดิา้นสาธารณสขุ ศสมช.และสาธารณสขุให ้ 10 หมูบ่า้น หมูบ่า้น ศสมช.และสาธารณสขุให ้

จํานวน 10 หมูบ่า้น บรกิารประชาชนอยา่งมี บรกิารประชาชนอยา่งมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพ

17 อดุหนุนโครงการรณรงคป์ระชา เพื�อใหป้ระชาชนมสีขุภาพ ทกุหมูบ่า้น จํานวน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน 10 เพื�อใหป้ระชาชนมสีขุภาพ สํานักปลดั

สมัพันธก์ารสรา้งสขุภาพตําบล ร่างกายแข็งแรง 10 หมูบ่า้น หมูบ่า้น รา่งกายแข็งแรง

ขามป้อม

เป้าหมาย ตวัชี�วดั หนว่ยงานที�

(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) รบัผดิชอบ

18 โครงการสมทบกองทนุหลักประกัน เพื�อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุ กองทนุ สปสช.ตําบล 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 จํานวนกจิกรรม/โครงการ ประชาชนในพื�นที�ไดร้ับการ สํานักปลดั

สขุภาพตําบลระดบัทอ้งถิ�น หลกัประกนัสขุภาพตําบล ขามป้อม ที�ดําเนนิการสนับสนุน ดแูลสขุภาพอยา่งทั�วถงึ

19 เบี�ยยังชพีผูส้งูอายุ เพื�อจ่ายเบี�ยยังชพีใหแ้กผู่ ้ ผูส้งูอาย ุม.1-10 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,500,000 ผูส้งูอายไุดร้ับ ผุส้งุอายใุนเขตตําบล สํานักปลดั

สงูอายใุนเขตตําบลขามป้อม ตําบลขามป้อม เบี�ยยังชพีทกุคน ขามป้อมไดร้ับเบี�ยยังชพี

อยา่งทั�วถงึ

ผลที�คาดวา่จะไดร้บัท ี� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

งบประมาณและที�ผา่นมา

แผนงานงบกลาง

ผลที�คาดวา่จะไดร้บัท ี� โครงการ วตัถปุระสงค์



            

ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี�วดั หนว่ยงานที�

(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) รบัผดิชอบ

20 เบี�ยยังชพีคนพกิาร เพื�อจา่ยเบี�ยยังชพีใหผู้พ้กิาร คนพกิาร ม.1-10 2,000,000 2,000,000 2,000,000 200,000 2,200,000 ผูส้งูอายไุดร้ับ ผุส้งุอายใุนเขตตําบล สํานักปลดั

ภายในตําบลขามป้อม เบี�ยยังชพีทกุคน ขามป้อมไดร้ับเบี�ยยังชพี

อยา่งทั�วถงึ

21 เบี�ยยังชพีผูป่้วยเอดส์ เพื�อจา่ยเบี�ยยังชพีใหผู้ป่้วยเอดส์ ผูป่้วยเอดส์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูส้งูอายไุดร้ับ ผุส้งุอายใุนเขตตําบล สํานักปลดั

ภายในตําบลขามป้อม ม.1-10 เบี�ยยังชพีทกุคน ขามป้อมไดร้ับเบี�ยยังชพี

อยา่งทั�วถงึ

เป้าหมาย ตวัชี�วดั หนว่ยงานที�

(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) รบัผดิชอบ

22 อดุหนุนโครงการสนับสนุน อดุหนุนที�ทําการอําเภอ อดุหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนกจิกรรม/โครงการ เพื�อสนับสนุนการจัดกจิ สํานักปลดั

กจิกรรมกิ�งกาชาดอําเภอ เปือยนอ้ย ที�ทําการปกครองอําเภอ ที�ดําเนนิการตามราย กรรมของกิ�งกาชาด

เปือยนอ้ย เปือยนอ้ย อําเภอเปือยนอ้ย

23 อดุหนุนสํานักงานเหลา่กา อดุหนุนเหลา่กาชาดจังหวัด อดุหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนกจิกรรม/โครงการ ประชาชนมสีขุภาพแข็งแรง สํานักปลดั

ชาดจังหวัดขอนแกน่ ขอนแกน่(ธารากาชาด) สาํนักงานเหลา่กาชาด ที�ดําเนนิการตามราย และบคุลากรมคีวามรูค้วาม

จังหวัดขอนแกน่ ละเอยีดของโครงการ สามารถ

ผลที�คาดวา่จะไดร้บั

แผนงานงบกลาง

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ผลที�คาดวา่จะไดร้บั

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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