
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    1.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมสนับสนุน เพือ่จดักจิกรรม โรงเรียนในเขตพืน้ที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

การด าเนินกจิกรรม ในวันเด็กแห่งชาติ ต าบลศรีดอนไชยและ อบต. อบต. อบต. อบต. จ านวนเด็กที่ มีกจิกรรมเพือ่
ในวันเด็กแห่งชาติ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย เขา้ร่วมมากขึ้น ส่งเสริมศักยภาพ

ต าบลศรีดอนไชย ของเด็กและเยาวชน
2 อาหารเสริม (นม) เพือ่ส่งเสริมการพฒันา เด็กเล็กและเด็กนักเรียน 631,000 600,000 631,000 631,000 จ านวนของเด็ก เด็กเล็กและ เด็ก - กองการศึกษา

โรงเรียนและ เด็กกอ่นวัยเรียนและ ได้ด่ืมนมทีม่ีคุณภาพ อบต. อบต. อบต. อบต. นักเรียนทีไ่ด้รับ นักเรียนมีสุขภาพ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน อยา่งสม่ าเสมอ ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย อาหารเสริม(นม) แขง็แรงสมบูรณ์มี

พฒันาการทีเ่หมาะสม
3 กฬีาสีสัมพนัธ์ เพือ่ให้เด็กเล็กได้ จดังานกฬีาส าหรับเด็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิผลของ เด็กเล็กมีพฒันาการ กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ออกก าลังกาย ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. อบต. อบต. อบต. การจดักจิกรรม ทีดี่ มีการเรียนรู้
เพือ่สุขภาพ และ ต าบลศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย แขง่ขนักฬีาของ ในการเขา้สังคมทีดี่
ความสามัคคี ศพด.

4 จัดหาวัสดุการศึกษา เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 13,600 13,600 จ านวนวัสดุทีใ่ช้ เด็กเล็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของเด็กเล็กก่อนวยัเรียน เช่น  กระดาษ ส่ือ อบต. อบต. ในการศึกษา ทีดี่มีการเรียนรู้
ต าบลศรีดอนไชย การเรียนการสอน ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย เพียงพอต่อ ในการเข้าสังคมทีดี่

จ านวนเด็กเล็ก

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการที่ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แบบ ผ. 01



1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    1.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการที่ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
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5 โครงการจัดกิจกรรม เพือ่ปลูกฝ่ังให้เด็ก จัดกิจกรรมในวันแม่ - 5,000 5,000 จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็กมีความกตัญญู กองการศึกษา
เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ ได้ร าลึกถึงพระคุณแม่ แห่งชาติส าหรับเด็ก อบต. อบต. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่อบุพการี
ส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย

ต าบลศรีดอนไชย
6 โครงการพัฒนา เพือ่ให้เด็กนักเรียน เด็กและผู้ปกครองมี 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนเด็ก เด็กมีความพร้อม กองการศึกษา

อบรม พ่อแม่ และ ได้รับการเล้ียงดูและมี ความพร้อมในการ อบต. อบต. อบต. อบต. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการเข้าสู่โรงเรียน
ผู้ปกครองเด็กเล็ก พัฒนาการทีเ่หมาะสม เล้ียงดู ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ระดับขั้นพืน้ฐาน

7 ปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ มีเคร่ืองเล่นเพือ่เสริม 100,000 100,000 ร้อยละ เด็กเล็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา
เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง ทางร่างกายให้เหมาะสม พัฒนาการให้เด็กเล็ก อบต. อบต. หรือจ านวน ทีดี่มีการเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับวัย ก่อนวัยเรียน ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย เคร่ืองเล่นทีม่ี ในการเล่นนอกห้อง

สภาพสมบูรณ์ เรียน
8 โครงการสายใยรัก เพือ่ให้เด็กนักเรียนมี เด็กและผู้ปกครองมี 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละหรือ เด็กมีความพร้อม กองการศึกษา

วันปิดภาคเรียน ความพร้อมสู่โรงเรียน ความพร้อมในการเล้ียงดู อบต. อบต. อบต. อบต. จ านวนเด็กและ ในการเข้าสู่โรงเรียน
ระดับขั้นพืน้ฐาน พร้อมเข้าสู่โรงเรียนระดับ ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ผู้ปกครองที่ ระดับขั้นพืน้ฐาน

ขั้นพืน้ฐาน เข้าร่วมกิจกรรม



1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    1.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการที่ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แบบ ผ. 01

9 โครงการแลกเปล่ียน เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ ครูผู้ดูแลเด็ก 5,000 5,000 ร้อยละหรือ บุคลากรพัฒนาศูนย์ฯ กองการศึกษา
เรียนรู้และเครือข่าย และสร้างเครือข่าย จ านวน 6 คน อบต. อบต. จ านวนการริเร่ิม มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาเด็ก ในการพัฒนาด้านเด็ก ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย การเรียน  การ ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ปฐมวัย สอนแนวใหม่

10 โครงการสนับสนุน เพือ่รองรับการเข้าสู่ สนับสนุนการเรียนการ 50,000 50,000 ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการมี กองการศึกษา
การเรียนการสอน ประชาคมอาเซียน สอนภาษาต่างประเทศ อบต. อบต. จ านวนผู้เข้าร่วม ทักษะในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ แก่เด็ก เยาวชน และ ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย มีความรู้ในการ ภาษาต่างประเทศ

ประชาชนในต าบล ใช้ภาษาต่าง ทีดี่ขึ้น
ประเทศ

11 โครงการส่งเสริม/ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล 200,000 200,000 ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับทราบ กองการศึกษา
พัฒนาระบบเทคโนโลยี การศึกษาให้มีคุณภาพ ข่าวสารระบบสารสนเทศ อบต. อบต. จ านวนครัวเรือน ข้อมูลข่าวสารด้วย
สารสนเทศภายในต าบล และทันสมัย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ทีม่ีเทคโนโลยี ช่องทางทีท่ันสมัย

สารสนเทศ
เพิ่มขึ้น
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12 ส่งเสริมอาชีพของเด็ก เพือ่จงูใจเด็กนักเรียน เด็กนักเรียน และเยาวชน 20,000 20,000 ร้อยละหรือ เด็กและเยาวชนได้รับ กองการศึกษา
และเยาวชน ตามแผน ทีม่ีฐานะยากจนให้เขา้ ต าบลศรีดอนไชย อบต. อบต. จ านวนเด็ก การศึกษาในระดับชั้น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรียนและมีรายได้เสริม ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย นักเรียนมีรายได้ ตามเกณฑ์ และมีราย

จากการท างานระหว่าง เสริมระหว่าง ได้เสริมขณะเรียน
เรียน เรียน

13 โครงการศึกษาแหล่ง เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เด็กระดับปฐมวัย 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือ เด็กและผู้ปกครอง กองการศึกษา
เรียนรู้สู่โลกกว้างของ ชอบแสวงหาความรู้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. อบต. อบต. อบต. จ านวนเด็กที่ ได้ร่วมเรียนรู้และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากแหล่งเรียนรู้ ต าบลศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย เข้าร่วมกิจกรรม สร้างประสบการณ์

นอกห้องเรียน นอกห้องเรียนด้วยกนั
14 โครงการร่วมด้วย เพือ่ให้มีส่ิงแวดล้อม เด็กระดับปฐมวัย 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ศพด. สถานทีใ่นการดูแล กองการศึกษา

ช่วยกันพัฒนาศูนย์ และบรรยากาศของ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. อบต. อบต. ที่ได้รับการพฒันา เด็กมีความพร้อมและ
เด็กเล็กให้น่าอยู่ ห้องเรียนเอื้อต่อการ ต าบลศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ปลอดภัย

เรียนรู้
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการที่ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แบบ ผ. 01

15 โครงการเศรษฐกิจ เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กระดับปฐมวัย 5,000 5,000 5,000 ร้อยละหรือ เด็กเล็กได้เรียนรู้และ กองการศึกษา
พอเพียงในศูนย์พัฒนา และได้รับประสบการณ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. อบต. อบต. จ านวนศูนย์เด็ก เข้าใจแนวทางการ
เด็กเล็ก ตรงจากการปฏิบัติตาม ต าบลศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย เล็กที่เข้าร่วม ด าเนินชีวิตแบบพอ -

ปรัชญาของพ่อหลวง โครงการ เพียง

16 โครงการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงสภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ศพด. เด็กมีพัฒนาการด้าน กองการศึกษา
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา แวดล้อมภายใน ศพด. ศรีดอนไชย อบต. อบต. อบต. ที่ได้รับการ การเรียนรู้ทีดี่ขึ้น
เด็กเล็ก ให้เหมาะสมกับการ ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ปรับปรุงภมูิทศัน์

เรียนรู้ของเด็ก

17 โครงการหนูน้อย เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เด็กระดับปฐมวัย 10,000 10,000 10,000 ร้อยละหรือ เด็กระดับปฐมวัย กองการศึกษา
ฟันสวย เกิดพฤติกรรมการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. อบต. อบต. จ านวนเด็กที่ มีสุขภาพช่องปาก 

ดูแลทันตสุขภาพ จ านวน  5 ศูนย์ ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย เข้าร่วมกิจกรรม ทีดี่
(สุขภาพช่องปาก)



1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    1.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการที่ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แบบ ผ. 01

18 โครงการอบรมและ เพื่อเปน็การแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ บุคลากรทางการ กองการศึกษา
ศึกษาดูงานในด้านการ เรียนรู้และประสบการณ์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. อบต. อบต. อบต. บุคลากรในสังกดั ศึกษามีศักยภาพใน
จัดการศึกษาและด้าน และบุคลากรทางด้าน จ านวน  6  คน ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย มีความรู้ในการ การปฏิบัติงานดีขึ้น
การพัฒนาบุคลากร การศึกษามีศักยภาพ ปฏิบัติงาน
การศึกษาของ ศพด. มากขึ้น

19 โครงการพัฒนา เพือ่ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการศูนย์และ 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ คณะกรรมการและ กองการศึกษา
ศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการ อบต. อบต. อบต. อบต. คณะกรรมการ บคุลากรที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เข้าใจและเพิม่ บริหารศูนย์พัฒนา ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย มีศักยภาพใน ได้พัฒนาศักยภาพ
บทบาทในการท างาน เด็กเล็ก ปฏิบัติงาน มากขึ้น

เพิม่ขึ้น
20 โครงการอบรมและ เพือ่ให้ศูนย์พัฒนา - จัดท าแผนพัฒนา - 10,000 10,000 10,000 10,000 มีแผนพฒันา เด็กเล็กได้รับการ กองการศึกษา

จัดท าแผนพัฒนา เด็กเล็ก มีแนวทางใน การศึกษา และแผนการ อบต. อบต. อบต. อบต. การศึกษาส าหรับ เรียนการสอนที่
การศึกษาของศูนย์ - การด าเนินงานให้ ด าเนินงานของ ศพด. ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศพด. ครบหลักสูตรและ
พัฒนาเด็กเล็ก บรรลุตามเป้าหมาย ทันสมัย



1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    1.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการที่ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แบบ ผ. 01

21 โครงการอบรมศึกษา เพือ่ให้มีความรู้และน า บุคลากรทางการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรเกดิการ ได้ความรู้มาใช้พัฒนา กองการศึกษา
ดูงาน ของครู / ผู้ดูแล แนวทางมาพัฒนา ครู / ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์ - อบต. อบต. อบต. อบต. เรียนรู้และพฒันา การเรียนการสอน
เด็ก บุคลากรทางการ การศึกษาในท้องถิ่น พัฒนาเด็กเล็กต าบล - ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย เพิม่ขึ้น ให้แก่เด็กใน ศพด.
ศึกษา ศรีดอนไชย ต าบลศรีดอนไชย

22 โครงการประชาคมเพือ่ เพือ่ส่งเสริมการมี จัดกิจกรรมประชาคม 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้ปกครองมีส่วน กองการศึกษา
จัดท าแผนการศึกษา ส่วนร่วมของประชาชน เพือ่จัดท าแผนการ อบต. อบต. อบต. กิจกรรม ร่วมในการบูรณา-

ในการจัดท าแผนการ ศึกษา ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ประชาคมแผน การแผนการเรียน
ศึกษาฯ การศึกษา การสอนของบุตร

หลาน
23 โครงการส่งเสริมและ เพือ่ส่งเสริมและ เด็กและเยาวชน 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชน ส านักปลัดฯ

สนับสนุนกิจการ สนับสนุนกจิการของ ต าบลศรีดอนไชย อบต. อบต. อบต. อบต. เยาวชนทีเ่ข้าร่วม ได้มีส่วนร่วมในการ
สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย กิจกรรม ด าเนินกิจกรรมต่างๆ

ต าบลศรีดอนไชย

รวม 23  โครงการ  -  - 1,096,000 820,000 1,289,600 1,389,600  -  -  -


