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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
นักเรียน 130
510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 ร้อยละ 100
แก่เด็กนักเรียน โรงเรียน อาหารครบ 5 หมู่ ที่เป็น คน
นักเรียนได้รับ
อนุบาลดอยหลวง บ้าน ประโยชน์ต่อร่างกาย
ผลประโยชน์
ปงน้อย หมู่ที่ 2

แบบ ผ.01

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
นักเรียนได้รับ
ส่วน
อาหารที่เป็น
การศึกษา
ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ครบ 5 หมู่
มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

2 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
แก่เด็กนักเรียน โรงเรียน อาหารครบ 5 หมู่ ที่เป็น
บ้านป่าลัน บ้านป่าลัน
ประโยชน์ต่อร่างกาย
หมู่ที่ 5

นักเรียน 65 คน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100
นักเรียนได้รับ
ผลประโยชน์

นักเรียนได้รับ
อาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ครบ 5 หมู่
มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

ส่วน
การศึกษา

3 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
แก่เด็กนักเรียน โรงเรียน อาหารครบ 5 หมู่ ที่เป็น
บ้านห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ ประโยชน์ต่อร่างกาย
หมู่ที่ 1

นักเรียน 65 คน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100
นักเรียนได้รับ
ผลประโยชน์

นักเรียนได้รับ
อาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ครบ 5 หมู่
มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

ส่วน
การศึกษา
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
นักเรียน 70 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ร้อยละ 100
นักเรียนได้รับ
ผลประโยชน์

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
นักเรียนได้รับ
ส่วน
อาหารที่เป็น
การศึกษา
ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ครบ 5 หมู่
มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

นักเรียน 65 คน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100
นักเรียนได้รับ
ผลประโยชน์

นักเรียนได้รับ
อาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ครบ 5 หมู่
มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

ส่วน
การศึกษา

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับนมดื่ม นักเรียน 80 คน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100
เป็นประจา มีประโยชน์ต่อ
นักเรียนได้รับ
ร่างกาย
ผลประโยชน์

เด็กเล็กได้ดื่มนม มี
สุขาภาพร่างกาย
แข็งแรง สมบูรณ์
เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย

ส่วน
การศึกษา

เด็กเล็กได้ดื่มนม มี
สุขาภาพร่างกาย
แข็งแรง สมบูรณ์
เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย

ส่วน
การศึกษา

วัตถุประสงค์

4 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
แก่เด็กนักเรียน โรงเรียน อาหารครบ 5 หมู่ ที่เป็น
บ้านไทรทอง บ้านไทร
ประโยชน์ต่อร่างกาย
ทอง หมู่ที่ 6

5 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน อาหารครบ 5 หมู่ ที่เป็น
ผ่านศึกสงเคราะห์ 1
ประโยชน์ต่อร่างกาย
บ้านป่าแดง หมู่ที่ 3

6 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ปงน้อย

แบบ ผ.01

7 สนับสนุนอาหารเสริม
เพื่อให้นักเรียนได้รับนมดื่ม นักเรียน 376
(นม) ให้กับโรงเรียน สพฐ. เป็นประจา มีประโยชน์ต่อ คน
5 โรง
ร่างกาย

830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 ร้อยละ 100
นักเรียนได้รับ
ผลประโยชน์
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10 อบรมส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด ความรู้ ความเข้าใจ และ
โรค
วิธีป้องกันเกี่ยวกับ
โรคติดต่อในเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ศพด.อบต.ปง
น้อย

11 อบรมการจัดทา
นวัตกรรมสื่อการเรียน
การสอน

เพื่อให้การเรียนการสอนมี ศพด.อบต.ปง
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ น้อย
ตามมาตรฐาน

12 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทาแผนการศึกษา
ท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาการแผนการจัด ศพด.อบต.ปง
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ น้อย
และสอดคล้องกับหลักสูตร

แบบ ผ.01

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
10,000 ร้อยละ 100
ผู้ปกครอง ครู มี
ส่วน
เด็กเล็กได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ การศึกษา
ผลประโยชน์
และวิธีป้องกัน
เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ในเด็กเล็ก

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ 100
เด็กเล็กได้รับ
ผลประโยชน์

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

การจัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ มี
คุณภาพ ตาม
มาตรฐาน

ส่วน
การศึกษา

5,000 ร้อยละ 100
เด็กเล็กได้รับ
ผลประโยชน์

แผนการจัด
ประสบการณ์ให้มี
คุณภาพและ
สอดคล้องกับ
หลักสูตร

ส่วน
การศึกษา

1,000 ร้อยละ 100
เด็กเล็กได้รับ
ผลประโยชน์

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีที่สาคัญ
ของท้องถิ่น

ส่วน
การศึกษา

13 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประเพณีที่สาคัญของ
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

ศพด.อบต.ปง
น้อย

14 งานบุญบั้งไฟ บ้านไทร
ทอง หมู่ที่ 6

บ้านไทรทอง
หมู่ที่ 6

20,000

20,000

25,000

25,000

25,000 ร้อยละ 100
เด็กเล็กได้รับ
ผลประโยชน์

อนุรักษ์สืบสาน
งานประเพณี
วัฒนธรรมคงอยู่
สืบไป

ส่วน
การศึกษา

บ้านป่าลัน
หมู่ที่ 5

20,000

20,000

25,000

25,000

25,000 ร้อยละ 100
เด็กเล็กได้รับ
ผลประโยชน์

อนุรักษ์สืบสาน
งานประเพณี
วัฒนธรรมคงอยู่
สืบไป

ส่วน
การศึกษา

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

15 งานบุญบั้งไฟ บ้านป่าลัน เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
หมู่ที่ 5
ประเพณีวัฒนธรรม

1,000

1,000

1,000

1,000
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 การอบรมกิจกรรม
เหื่อให้มีการการอบรม
ปลูกฝังจิตสานึก
กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ประชาธิปไตยในโรงเรียน
17 อบรมเพื่อส่งเสริมการ
อบรมเพื่อส่งเสริมการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดู บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน
ร้อน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จานวน 100
คน

2561
(บาท)
10,000

แบบ ผ.01

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
10,000 ร้อยละ 100
เด็กนักเรียนมีส่วน
ส่วน
เด็กเล็กได้รับ
ร่วมในการทา
การศึกษา
ผลประโยชน์
กิจกรรมทาง
ประชาธิปไตย

ประชาชน
ตาบลปงน้อย

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 100
อบรมเพื่อส่งเสริม
ส่วน
ประชาชนได้รับ การบรรพชา
การศึกษา
ผลประโยชน์ สามเณรภาคฤดูร้อน

18 อบรมให้ความรู้แก่ครู
ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

อบรมให้ความรู้แก่ครู
จานวน 30 คน
ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 100
อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนได้รับ ครู ผู้ปกครอง และ
ผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วน
การศึกษา

19 อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

อบรมให้ความรู้แก่
จานวน 25 คน
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 100
อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนได้รับ บุคลากรศูนย์
ผลประโยชน์ พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วน
การศึกษา

จานวน 80 คน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 100
เด็กเล็กได้รับ
ผลประโยชน์

อบรมคุณธรรม
จริยธรรม เด็กและ
เยาวชนตาบลปง
น้อย

ส่วน
การศึกษา

อบต.ปงน้อย

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 100
เด็กมีกิจกรรมร่วม
ประชาชนได้รับ สร้างความอบอุ่น
ผลประโยชน์
ให้กับเด็ก

ส่วน
การศึกษา

20 อบรมคุณธรรม จริยธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนตาบล เด็กและเยาวชนตาบลปง
ปงน้อย
น้อย
21 วันเด็กแห่งชาติ

เพื่อให้มีการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
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22 อบรมเยาวชนรุ่นใหม่
ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อให้มีการจัดอบรม
เยาวชนรุ่นใหม่ต่อต้านยา
เสพติดให้กับเยาวชน
ตาบลปงน้อย

23 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อให้มีการจัดกิจกรรม
สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดตาบลปงน้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จานวน 100
คน

2561
(บาท)
10,000

แบบ ผ.01

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
10,000 ร้อยละ 100
รู้เท่าทัน พิษภัย
ส่วน
ประชาชนได้รับ ของยาเสพติด
การศึกษา
ผลประโยชน์

จานวน 100
คน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 100
ไม่เสพ ไม่ดื่ม รู้จัก
ประชาชนได้รับ ปฏิเสธยาเสพติด
ผลประโยชน์ ทุกชนิด

ส่วน
การศึกษา

24 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีการจัดอบรม
จานวน 100
รวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้น คุณธรรมจริยธรรมรวม
คน
ยาเสพติด
พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพ
ติดตาบลปงน้อย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 100
มีจิตสานึกรักตนเอง
ประชาชนได้รับ ป้องกัน ระวัง
ผลประโยชน์ ต่อต้านทุกรูปแบบ

ส่วน
การศึกษา

25 อบรมให้ความรู้เพื่อ
ต่อต้านยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน D.A.R.E.
ประเทศไทย

เพื่อให้มีการจัดอบรมให้ จานวน 80 คน
ความรู้เพื่อต่อต้านยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.
ประเทศไทยในตาบลปง
น้อย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 100
เด็กนักเรียนมีด้าน
ประชาชนได้รับ ยาเสพติด รู้จัก
ผลประโยชน์ ป้องกันระวังภัยยา
เสพติด

ส่วน
การศึกษา

26 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (TO BE
NUMBER ONE) เป็น
หนึ่งโดยไม่พึงยาเสพติด

เพื่อให้มีการรณรงค์
จานวน 100
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา คน
เสพติด (TO BE NUMBER
ONE) เป็นหนึ่งโดยไม่พึง
ยาเสพติด ตาบลปงน้อย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 100
เยาวชน นักเรียน
ประชาชนได้รับ มีส่วนร่วมในการ
ผลประโยชน์ รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE
NUMBER ONE)
เป็นหนึ่งโดยไม่พึง
ยาเสพติด

ส่วน
การศึกษา

62

ที่

โครงการ

27 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาตาบลปงน้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
5 โรง ตาบล
ปงน้อย

28 อบรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่แก่ เพื่อให้มีการจัดอบรมเลี้ยง 5 โรง ตาบล
เด็กนักเรียน และเยาวชน ไก่พนั ธุ์ไข่ให้กับนักเรียน ปงน้อย
ประชาชนทั่วไป

รวม

แบบ ผ.01

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 530,000 530,000 530,000 ร้อยละ 100
ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์

20,000

20,000

20,000

20,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เด็กนักเรียนได้รับ
ส่วน
การดูแลทั้งร่างกาย การศึกษา
จิตใจ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เติบโต
อย่างสมบูรณ์

20,000 ร้อยละ 100
เด็กนักเรียน มี
ประชาชนได้รับ ความรู้ การเลี้ยง
ผลประโยชน์ ไก่พันธุ์ไข่ ต่อยอด
อาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ครอบครัว

3,271,000 3,271,000 3,311,000 3,311,000 3,311,000

สานักปลัด

