
  แบบ   ผ.01

1.ยุทธศาสตร์    การพัฒนาด้านการศึกษา                                             
1.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซยีน               

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดวา่ หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(ผลผลติของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการวันวิชาการ  -เพื่อสง่เสริมการ เดก็อนบุาลและ 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ พัฒนาทกัษะทางดา้น กองการศกึษาฯ

สูป่ระชาคมอาเซยีน เรียนรู้ความกา้วหนา้ นกัเรียนของ ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) ของ วิชาการและสร้าง โรงเรียนทกุแหง่

ต าบลดอยงาม ทางวิชาการเขา้สู่ สถานศกึษา กจิกรรม ความเชื่อมั่นของ ในต าบลดอยงาม

ประชาคมอาเซยีน ในสงักดั  เดก็เลก็  สถานศกึษาในต าบล ศนูย์พัฒนา

ในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ นกัเรียนและผู้ปกครอง เดก็เลก็

 -เพื่อแขง่ขันทกัษะ เดก็และเยาวชนและ เกดิความภาคภมูใิจ ต าบลดอยงาม

ทางวิชาการตา่ง ๆ นกัเรียนโรงเรียน ครูและนกัเรียนใฝ่รู้

ของนกัเรียนเดก็และเยาวชน ในเขตบริการ และพัฒนาการศกึษา

ในเขตบริการ จ านวน  5  โรงเรียน ใหก้า้วสูป่ระชาคม

อาเซยีนตอ่ไป

2 โครงการสง่เสริม เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนและนกัเรียน เดก็และเยาวชน 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ เดก็และเยาวชน  นกัเรียน กองการศกึษาฯ

การเรียนรู้วันสปัดาห์ ไดเ้กดิการเรียนรู้และพัฒนาทกัษะ นกัเรียน โรงเรียนเขต (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ เกดิการเรียนรู้และ

วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์ บริการ กจิกรรม พัฒนาทกัษะ

จ านวน 5 โรงเรียน มปีระสบการณ์

ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

30

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2560- 2562 )

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอยงาม

งบประมาณและที่มา



  แบบ   ผ.01
1.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซยีน               

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดวา่ หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(ผลผลติของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
3 โครงการคา่ยวิชาการ เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ เดก็และเยาวชน นกัเรียน 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ เดก็และเยาวชน นกัเรียน กองการศกึษาฯ

มุง่เนน้อัจฉริยะภาพ กจิกรรมทางวิชาการ ในโรงเรียน เขตบริการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ ไดรั้บการพัฒนาทาง รร.ในเขตบริการ

สูค่วามเปน็เลศิ ตา่งๆตามอัจฉริยะภาพ จ านวน 5 โรงเรียน ผู้เขา้ร่วม การศกึษามุง่สู่

ทางการศกึษา ของนกัเรียนเดก็และเยาวชน กจิกรรม ความเปน็เลศิ

มุง่สูค่วามเปน็เลศิ

ดา้นการศกึษา

4 โครงการสง่เสริมการ เพื่อให ้เดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชน   นกัเรียนใน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เดก็และเยาชน นกัเรียน กองการศกึษาฯ

เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ นกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ภาษา เขตบริการ จ านวน 5 โรงเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ ไดพ้ัฒนาทกัษะภาษา รร.ในเขตบริการ

สูป่ระชาคมอาเซยีน ตา่งประเทศตา่งๆ ผู้เขา้ร่วม ตา่งประเทศน าไปใช้

เตรียมความพร้อม กจิกรรม ในชวีิตประจ าวัน

เขา้สูป่ระชาคม และการศกึษาตอ่

อาเซยีน

5 โครงการสื่อสรรสร้าง เพื่อใหค้ณะกรรมการ สง่เสริมการเขา้มา 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ชุมชนมสีว่นร่วมใน กองการศกึษาฯ

การมสีว่นร่วมกบั สถานศกึษา  ผู้ปกครอง มสีว่นร่วมของคณะ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ การจดัการศกึษา รร.ในเขตบริการ

การพัฒนาคณุภาพ ชุมชนมสีว่นร่วมในการ กรรมการสถาน กจิกรรม พัฒนาการศกึษา

การศกึษา พัฒนาการศกึษาของ ศกึษาผู้ปกครอง และสนองความ

ต าบลดอยงาม นกัเรียนในต าบล ชุมชนในกจิกรรม ตอ้งการของชุมชน

ดอยงาม พัฒนาการศกึษา

ของโรงเรียนใน

เขตบริการ
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งบประมาณและที่มา



  แบบ   ผ.01
1.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซยีน               

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดวา่ หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(ผลผลติของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
6 โครงการศนูย์การเรียนรู้ เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน นกัเรียนโรงเรียนในเขตบริการ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เดก็และเยาวชน กองการศกึษาฯ

ตลอดชวีิต นกัเรียนประชาชน จ านวน  5  โรงเรียน  (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ นกัเรียนประชาชน

มแีหลง่เรียนรู้ในชุมชน  และประชาชนต าบลดอยงาม สว่นราชการอืน่ๆ สว่นราชการอืน่ๆ สว่นราชการอืน่ๆ ผู้เขา้ร่วม มแีหลง่เรียนรู้ในชุมชน

ที่มสีื่อกจิกรรมตา่ง ๆ  กจิกรรม และสถานศกึษา

หลากหลาย

7 โครงการสง่เสริม เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ นกัเรียน  ครูและบคุลากร 479,700 479,700 479,700 ร้อยละ นกัเรียน  ครูและบคุลากร กองการศกึษาฯ

ศกัยภาพของการศกึษา และพัฒนาการจดัการ ทางการศกึษา  กรมสง่เสริม กรมสง่เสริม กรมสง่เสริม ของครู  ทางการศกึษาไดรั้บ

ทอ้งถิ่น ศกึษาโรงเรียนในสงักดั โรงเรียนในสงักดั การปกครองฯ การปกครองฯ การปกครองฯ บคุลากร การสง่เสริมและพัฒนา

จ านวน 1 แหง่ ทางการ ในการจดัการศกึษา

ศกึษา

8 โครงการสนบัสนนุการ เพื่อพัฒนาการจดัการ นกัเรียน รร.ในสงักดั 465,519 465,519 465,519 ร้อยละ นกัเรียนมผีลสมัฤทธิ์ กองการศกึษาฯ

จดัการศกึษาตัง้แตร่ะดบั ศกึษาโรงเรียนในสงักดั อบต.ดอยงาม กรมสง่เสริม กรมสง่เสริม กรมสง่เสริม ของ ทางการเรียนดขีึ้นและ รร.อบต.ดอยงาม

อนบุาลจนจบการศกึษา ใหม้คีณุภาพมาตรฐาน จ านวน  1  แหง่ การปกครองฯ การปกครองฯ การปกครองฯ นกัเรียน ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

ขัน้พื้นฐาน

9 โครงการสง่เสริม เพื่อสง่เสริมการจดัการ นกัเรียน รร.ในสงักดั 44,000 44,000 44,000 ร้อยละ นกัเรียนมคีณุภาพ กองการศกึษาฯ

ศกัยภาพการจดัการ ศกึษาโรงเรียนในสงักดั อบต.ดอยงาม กรมสง่เสริม กรมสง่เสริม กรมสง่เสริม ของ ชวีิตที่ดขีึ้น รร.อบต.ดอยงาม

ศกึษาทอ้งถิ่น ใหม้คีณุภาพมาตรฐาน จ านวน  1  แหง่ การปกครองฯ การปกครองฯ การปกครองฯ นกัเรียน

(คา่ปจัจยัพื้นฐานส าหรับ และมคีวามตอ่เนื่อง

นกัเรียนยากจน)
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งบประมาณและที่มา



  แบบ   ผ.01
1.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิสนับสนุน การศึกษา เรยีนรูต้ามความอัธยาศัย

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดวา่ หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(ผลผลติของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการจดักจิกรรม เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชน   นกัเรียน 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ เดก็และเยาวชน นกัเรียน กองการศกึษาฯ

วันส าคญัตา่ง ๆ  นกัเรียนไดเ้รียนรู้ถงึกจิกรรม ในเขตบริการ ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) ผู้เขา้ร่วม ไดเ้รียนรู้และเขา้ร่วม โรงเรียนทกุแหง่

ทางดา้นการศกึษาของ วันส าคญัตา่ง ๆ  และสนบัสนนุ จ านวน 5 โรงเรียน กจิกรรม กจิกรรมวันส าคญัตา่ง ๆ ในเขตบริการ

โรงเรียนในเขตบริการ กจิกรรมตา่ง ๆ ทางดา้นการศกึษา และ ศพด.ต.ดอยงาม ศพด.ต.ดอยงาม

เชน่ วันสนุทรภู ่  วันภาษาไทย

วันพอ่แหง่ชาต ิ   วันส าคญัทาง-

พระพุทธศาสนา  ฯลฯ

2 โครงการจดัตัง้วงปี่พาทย์ เพื่อใหเ้ยาวชนมทีกัษะดา้นดนตรี นกัเรียนโรงเรียน 54,000 ร้อยละ นกัเรียนมทีกัษะใน โรงเรียน

พื้นบา้นลา้นนา สง่เสริมการแสดงออก ดอยงามวิทยาคม (อบต.) ของ วงปี่พาทย์ และเลน่ดนตรี ดอยงาม

การอนรัุกษรั์กษาไว้ซึ่งวงปี่พาทย์ จ านวน   98   คน นกัเรียน ไดร่้วมกจิกรรมตา่งๆ วิทยาคม

พื้นเมอืงลา้นนาและร่วมกจิกรรม ของชุมชน

ตา่ง ๆ  ของชุมชน

3 โครงการการสอนดนตรี เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง นกัเรียนโรงเรียน 12,000 ร้อยละ นกัเรียนไดรั้บการ โรงเรียนบา้น

ไทย ดา้นดนตรีปลกุจติส านกึ บา้นจ าคาวตอง (อบต.) ของ พัฒนาสมรรถนะ จ าคาวตอง

ความเปน็ไทยอนรัุกษด์นตรีไทย จ านวน   25   คน นกัเรียน ทางดา้นดนตรีไทย

นาฏศลิปแ์ละเพลงพื้นบา้น  มหีลกัสตูรทอ้งถิ่น
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งบประมาณและที่มา



  แบบ   ผ.01
1.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิสนับสนุน การศึกษา เรยีนรูต้ามความอัธยาศัย

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดวา่ หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(ผลผลติของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
4 โครงการโรงเรียนเปน็ฐาน เพื่อสง่เสริมพัฒนาผู้เรียน นกัเรียนในโรงเรียน อบต. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ นกัเรียน  เดก็และเยาวชน กองการศกึษาฯ

การจดัการเรียนรู้มุง่สู่ เดก็และเยาวชน  จ านวน  142  คน (กรมสง่เสริมฯ) (กรมสง่เสริมฯ) (กรมสง่เสริมฯ) ผู้เขา้ร่วม ประชาชน  มคีวามรู้ โรงเรียน

ความเปน็เลศิทาง ประชาชนในทอ้งถิ่น นกัเรียนโรงเรียนในเขตบริการ กจิกรรม ในการศกึษาตลอดชวีิต อบต.

การศกึษา : SBMLD ในการจดัการศกึษา ต าบลดอยงาม  ตลอดจน  และประยุกตใ์ชใ้นชวีิต

ในระบบ การศกึษานอกระบบ เยาวชนและประชาชน ประจ าวัน

และการศกึษาตามอัธยาศยั ในต าบล  จ านวน 14  หมูบ่า้น

5 โครงการสง่เสริม เพื่อใหแ้กนน าเดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชนต าบลดอยงาม 30,000 40,000 50,000 ร้อยละของ เดก็และเยาวชน  นกัเรียน กองการศกึษาฯ

การเรียนรู้เศรษฐกจิ นกัเรียนไดเ้รียนรู้ถงึกจิกรรมตาม นกัเรียนในเขตบริการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เขา้ร่วม ไดม้คีวามรู้และน าไปปฎบิตัิ โรงเรียนในเขต

พอเพยีง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ จ านวน  5  โรงเรียน กจิกรรม ไดแ้ละน าไปใชใ้นการ บริการต าบล

ประยุกตใ์ชใ้นชวีิตประจ าวัน ด าเนนิชวีิต ดอยงาม
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งบประมาณและที่มา



  แบบ   ผ.01
1.3 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการเรยีนรูคู่้คุณธรรมร่วมกับสถาบนัทางศาสนา                                                                      

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดวา่ หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(ผลผลติของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการคา่ยสง่เสริม เพื่อสง่เสริมใหเ้ดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชนนกัเรียน 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ เดก็และเยาวชนนกัเรียน กองการศกึษาฯ

คณุธรรม  จริยธรรม นกัเรียนไดเ้รียนรู้คณุธรรม โรงเรียนในเขตบริการ  ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) ของกจิกรรม ไดเ้รียนรู้ คณุธรรม  ร.ร.ในเขต

จริยธรรมปฎบิตัธิรรมศกึษาธรรม จ านวน   5  โรงเรียน จริยธรรม  ปฎบิตัธิรรม บริการ

"กจิกรรมพาเดก็เขา้วัด ศกึษาธรรมะมากขึ้น

คา่ยคณุธรรมจริยธรรม

เพื่อสง่เสริมการน า นกัเรียนผู้ปกครอง 10,000    10,000    10,000    ร้อยละ นกัเรียนผู้ปกครอง ศพด.ดอยงาม

หลกัธรรมมาเปน็หลกั ศพด.ต.ดอยงาม ( อบต. ) ( อบต. ) ( อบต.) ของกจิกรรม มคีณุธรรมจริยธรรม กองการศกึษาฯ

ในการพัฒนาชวีิต  ที่ดแีละสามารถ  

น าหลกัธรรมไปใชใ้น

ชวีิตประจ าวัน

2 โครงการอบรมศาสนพธิี เพื่อสง่เสริมการท า เดก็  และเยาวชน  วัยกลางคน 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ท าใหไ้ดรั้บความรู้ กองการศกึษาฯ

3  วัย   ต าบลดอยงาม กจิกรรมร่วมกนัของ ผู้สงูอายุ  ต าบลดอยงาม  ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) ของ เกี่ยวกบัการประกอบ

ประชาชน 3 วัย คอื เดก็  14 หมูบ่า้น กจิกรรม ศาสนพธิตีา่ง ๆและ

และเยาวชน วัยกลางคน  น าไปใชใ้นชวีิต

ผู้สงูอายุ  ในการเรียนรู้ ประจ าวัน

ร่วมกนัดา้นศาสนพธิี
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดวา่ หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(ผลผลติของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการวันแมแ่หง่ชาติ เพื่อปลกูฝังใหป้ระชาชน นกัเรียนโรงเรียน 15,000    15,000    15,000    ร้อยละของ เดก็ประชาชนได้ กองการศกึษาฯ

ไดร้ะลกึถงึพระคณุของ อบต.ดอยงามและ ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) ผู้เขา้ร่วม ระลกึถงึพระคณุ โรงเรียนอบต.

มารดาและเกดิความ นกัเรียน ศพด. กจิกรรม มารดาเกดิความ ดอยงาม,ศพด.

กตญัญูกตเวทแีละ และประชาชน กตญัญูกตเวทแีละ

ทราบถงึความส าคญั ต าบลดอยงาม ทราบถงึความส าคญั

ของวันแมแ่หง่ชาติ ของวันแมแ่หง่ชาติ

2 โครงการวันเดก็แหง่ชาติ เพื่อใหค้วามส าคญัและ เดก็และเยาวชนใน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เดก็และเยาวชนไดรั้บ กองการศกึษาฯ

สง่เสริมใหเ้ดก็และเยาวชน ต าบลดอยงาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ ประสบการณ์และ

แสดงออกในทางที่เหมาะสม จดักจิกรรม จ านวน กลา้แสดงออกและ

จ านวน  1  คร้ัง เดก็ที่ ทราบถงึความส าคญั

เขา้ร่วม ของเดก็แหง่ชาติ

กจิกรรม

งบประมาณและที่มา

      1.4  ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา


