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บทนำ 

ความเป็นมา 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2560  หมวด  5  หน้าที่ของรัฐ  มาตรา  54   
บัญญัติไว้ว่า  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพื่อ
พัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้สมวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ  รวมทั้งส่งเสรมิ   ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ  กำกับ  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ  และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเช่ียวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  
 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒน าตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้องดำเนินการให้ผกูขาดแคลนทุนทรพัย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตาม
ความถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้
มาตรการหรือกลทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย  
ทั้งนี้  ตามกฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุ นเป็นอิสระและ
กำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)   พ.ศ.2545  
มาตรา  41  ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ    ทุกระดับตาม
ความพร้อม  ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ิน  
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แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560–2579   
 สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ   ดังนี้ 
  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดดท่ีส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ภูมิภาคและของโลก 
 การปฏิวัติดิจิทัล  (Digital  Revolution)  ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม  4.0 
 สัญญาประชาคมโลก  :  จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  2556  ( Millennium  
Development  Goals  :  MDGs  2015)  สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  2573  
(Sustainable  Development  Goals  :  SDGs  2030)   
 ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียนต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม  
 เศรษฐกิจและสังคมของไทยต้องปรับเปลี่ยนให้พร้อมรองรับประเทศไทยยุค  4.0  

การเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างประชากร 
 วิกฤตสังคมสูงวัย 
 อัตราการเกิดที่ลดลง 

ทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี  21  :  ความต้องการกำลังคนยุค  4.0 
 3Rs+8Cs 
  3 Rs        
 -Reading  การอ่านออก  
 -Writing  การเขียนได้  
 -Arithmetic  การคิดเลขเป็น  
  8Cs 
 -Critical  Thinking and Solving Problem  
   คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา 
 -Creativity and Innovation   
   ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 -Collaboration Teamwork and Leadership   
   ทักษะการร่วมมือและทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ 
 -Cross Cultural Understanding  
   ทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 

 -Communication Information and Media Literacy  
   ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 
 -Computing and Media Literacy  
   ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 -Career and Learning Self-reliance   
   มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
 -Compassion   
   ความมีเมตตากรุณา วินัยคุณธรรม และ จริยธรรม 
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สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การสาธารณสุข 
 ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม 
 เทคโนโลยีดิจิทัลกับการดำรงชีวิต 

 กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ  วิสัยทัศน์  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่  21”        
 ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  และแนวทางการพัฒนา   
 1.การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  1.1.พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  1.2.ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  1.3.ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ  (พื้นที่สูง  
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน  และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล  ทั้งกลุ่มต่างชาติ  ศาสนา  และวัฒนธรรม  กลุ่ม
ชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 
  1.4.พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อจัดการระบบการดูแลและป้องกันคุกคามในรูปแบบใหม่  

 2.การผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
  2.1.ผลิตและพัฒนากำลงัคนให้มสีมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2.ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 3.การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  3.1.ส่งเสริม  สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้  ความสามารถและ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม  เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  3.2.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อ  ตำราเรียน  และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ให้มีคุณภาพ  
มาตรฐาน  และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
  3.3.สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัยจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
  3.4.พัฒนาระบบและกลไก  การติดตาม  การวัด  และการประเมินผลผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
  3.5.พัฒนาคลังข้อมูล  สื่อ  และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.6.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  
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 4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  4.1.เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3.พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน  เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

 5.การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5.1.ส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
  5.2.ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5.3.พัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 6.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  6.1.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  6.2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  6.3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  6.4.ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  6.5.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าหมาย  ตัวชี้วัดของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 1.การเข้าถึงการศึกษา  (Access) 
  1.1.ประชากรอายุ  3 - 14 ปี  ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  (100%) 
  1.2.ประชากรวัยแรงงาน  มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  (12.5 ปี) 
  1.3.สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ  (100%) 

 2.ความเท่าเทียม  (Equity) 
  2.1.ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง 
  2.2.ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา  15  ปี 
  2.3.65 %  ของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

 3.คุณภาพ  (Quality) 
  3.1.นักเรียนมีคะแนน  O-NET  แต่ละวิชา  ร้อยละ  50  ข้ึนไป  (65 %) 
  3.2.สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพิ่มข้ึน  (100 %) 
  3.3.สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ ื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง  (100 %) 
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 4.ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
  4.1.มีฐานข้อมูลด้านการศึกษา  ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษา 
  4.2.ปรับระบบการจัดสรรเงินไปสู่ด้านอุปสงค์ 
  4.3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.4.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อความเป็นอิสระ  และความรับผิดชอบของสถานศึกษา  

 5.ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  (Relevancy) 
  5.1.จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน  200  อันดับแรกของโลก  (7) 
  5.2.สัดส่วนผู้เรียน  วิทยาศาสตร์  :  สังคมศาสตร์  (50 : 50) 
  5.3.สัดส่วน  อาชีวศึกษา  :  สามัญศึกษา  (  70 : 30) 
 
 ผลลัพธ์สุดท้าย 
 ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  และความเหลื่อมล้ำในประเทศลดลง 
 สังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งสูงการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 เด็กไทย  3Rx × 8Cs 

 การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วม
ผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
 สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 -2579  ยุทธศาสตร์ชาติ  
นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาการศึกษาระยะ  5  ปี  แผนปฏิบัติราชการระยะ  4  ปี  และแผนปฏิบัติการประจำ
ของหน่วยงาน  องค์กร 
 ปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  และระเบียบต่างๆ  ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระยะ
ต่างๆ 
 สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง  ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ 

 ปัจจัยและเง่ือนไขความสำเร็จ 
 1.การสร้างการรับรู้  ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ  อย่างกว้างขวาง 
 2.การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนการศึกษาแห่งชาติของผู้
ปฏิบัติทุกหน่วยงาน  ทุกระดับ 
 3.การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา  จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม 
 4.การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ  
 5.การปรับระบบการจัดการภาครัฐใหเ้กิดประสิทธิภาพ  โดยปรับโครงสรา้งการบริหารงานให้มีความ
ชัดเจน 
 6.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเช่ือมโยงกันทุกระดับ/ประเภทและทุก
หน่วยงานที่จัดการศึกษา 
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 7.การปฏิบัติรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา  เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 ดังนั้น  องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจะต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ  20 ปี  และมีความเช่ือมโยงระหว่าง  แผนการศึกษาแห่งชาติ   (พ.ศ.2560-2579)  และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (ฉบับที่  12) 

 หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 -2564) 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ  5  ปี  ที่จะ
สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  โดยมี
หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ  ดังนี้ 
 
 1.ยึด  “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   ต่อเนื่องมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  9  เพื่อให้
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล  มีความพอประมาณ  และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี  ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็ นคนที่
สมบูรณ์  สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ  สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ  และมี
เสถียรภาพ  การกระจายความมั่นค่ังอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เป็ นการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  ชุมชนวิถีชีวิต  ค่านิยม  ประเพณี  และวัฒนธรรม  
 2.ยึด  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยพัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย  ใฝ่รู้  มีความรู้  มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติที่ดี  รับผิดชอบต่อ
สังคม  มีจริยธรรมและคุณธรรม  พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  
รวมถึงการสร้างคนให้ ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่ งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์   ฟื้นฟู   ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 3.ยึด  “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี”   มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  โดย
ที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  ได้แก่  การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งเขต
อำนาจรัฐ  การดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดำรงอยู่อย่างมั่น คงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติมโตของชาติ  ความเป็นธรรมและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงาน  อาหาร
และน้ำ  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจด้อยกว่า 
 4.ยึด  “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี  2579”   ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มา
เป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน  5  ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา  โดยที่เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดในด้านต่างๆ  มีความสอดคลองกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน  ( SDGs)  ทั้งนี้  เป้าหมายประเทศไทยในปี  
2579  ซึ่งเป็นที่ยอมรบัรว่มกันน้ันพิจารณาจากทั้งประเด็นหลกัและลกัษณะของการพัฒนา  ลักษณะฐานการผลติ
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และบริการสำคัญของประเทศ  ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา  และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย  
โดยกำหนดไว้ดังนี้  “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ ยั่งยืน  
สังคมไทยที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นตัวและเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต  มีความรู้  มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านำยมที่ดี  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์  มี
ความเจริญเติบโตทางจติวิญญาณ  มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีความเป็นพลเมืองไทย  พลเมือง
อาเซียน  และพลเมืองโลก  ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีนานาชาติ  ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการ
ใช้นวัตกรรมนำดิจิทัล  สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น  มีความเป็นสังคมประกอบการ  มีฐานกา ร
ผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ  
เช่น  การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน  ระบบโลจิสติกส์   บริการด้านสุขภาพ  และท่องเที่ยวคุณภาพ  เป็น
ครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย  เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริ การอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้นวัตกรรม  ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ  มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ
ในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ  เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
 5.ยึด  “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาแลนวัตกรรม”   แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  มุ่งเน้น
การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิทีม่ีความครอบคลุมทัง่ถึงเพื่อเพิม่ขยายฐานกลุม่ประชากรช้ันกลางให้กว้าง
ข้ึน  โดยกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ  โอกาสทางสังคม  และรายได้ของกลุ่มประชากรร่าง
ต่ำสุดร้อยละ  40  ให้สูงข้ึน  นอกจากนี้  การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา
นวัตกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปสำหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย  โดยที่
เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นกำหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้  ความเป็นธรรม  การ
ลดความเหลื่อมล้ำและขยายฐานคนช้ันกลาง  การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมธีรรมาภิบาล  และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 6.ยึด  “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  5  ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว”  จากการที่แผนพัฒนาฯ  เป็นกลไกเช่ือมต่อในลำดับแรกที่จะกำกับและส่ง
ต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน  แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  จึงให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  และการกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับ
ความสำคัญสูง  และได้กำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง  รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่ าในแผนพัฒนาฯ  ฉบับ
ที่ผ่านๆ  มาในการกำหนดเป้าหมายได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการ
เป็นกรอบกำกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถดำเนินการให้
เกิดข้ึนอย่ามีผลสัมฤทธ์ิภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ  การติดตามและประเมินผลการใช้จ่างเงินงบประมาณ
แผ่นดินและการติดตามประเทินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้อง
เป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  จึงกำหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  รวบรวมและกำหนดแผนงาน/โครงการ
สำคัญในระดับปฏิบัติ  และกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาก ารผลิตและบริการและจังหวัดที่
เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านต่างๆ 
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  ซึ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัว  ยึดทาง
สายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี  รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล  มีความรอบรู้เท่าทันโลก  เป็นแนวทางใน
การดำเนินชีวิต  เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย  โดยยึด  “คน”  เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา  และต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยไว้ว่า
มุ่งสูงพัฒนาสู่  “สังคมอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน  (Green  and  Happiness  Society)”  คนไทยมีคุณธรรมนำ
ความรู้  รอบรู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพและ
เป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  ยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิ
บาลดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี  โดมี
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพ  และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิ ตครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคมไทย  
ทั้งนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาคนที่มีคุณธรรมนำความรู้  ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและสามารถจัดการองค์
ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินและองค์ความรู้สมัยใหม่ 

สภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ พบว่า 
  

1. ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

  1.1  ปัญหาด้านวิชาการ 
- ไม่มีการวิจัยเพื่อพฒันาการจัดการศึกษา 
- การนำผลการนิเทศศูนย์พฒันาเด็กเล็กมาพฒันาการจัดการศึกษายังไม่เป็นรูปธรรม 
- ขาดการนิเทศศูนย์พฒันาเด็กเลก็อย่างสม่ำเสมอ 
- การสนบัสนุนด้านวิชาการทั้งของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและศูนย์พฒันา

เด็กเล็กมีนอ้ย 
  1.2  ปัญหาด้านงบประมาณ 

- การดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม  มีความยุ่งยากและมีข้ันตอน
มากทำให้ไม่เกิดความคล่องตัว  และเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 

- ผู้ปฏิบัติขาดขวัญกำลังใจ  และเกิดความเกรงกลัวในการดำเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง  ทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

- ขาดบุคลากรที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง 
  1.3  ปัญหาด้านบริหารงานบุคคล 

- ขาดบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่ พัสดุ  ซึ่งเป็นตำแหน่ง
ว่างทั้งหมดตามแผนอัตรากำลัง 

- บุคลากรขาดแรงจูงใจในความก้าวหน้าในอาชีพ  เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เป็นวุฒิต้องจบ
ปริญญาทางการศึกษา  เป็นคุณสมบัติเดียวกับครู  แต่ค่าตอบแทนต่างกัน กล่าวคือ  จะ
ไม่ได้รับเงินค่าวิทยฐานะเหมือนกับครู 

- พนักงานจ้างที่มีอยู่ไม่มีประสบการณ์  ขาดความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ
ต่องานน้อย  ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องที่เป็นนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ 
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  1.4  ปัญหาด้านการบริหารทั่วไป 
- ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ได้แก่  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  สถาบันการศึกษาในพื้นที่
ที่ใกล้เคียงรวมถึงการได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ  และไม่ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน 

- การวางแผนพฒันาการศึกษาไม่ชัดเจน  และซ้ำซ้อนกบัการจัดทำแผนพฒันาของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ ซึ่งเป็นองค์กรหลัก ขัดแย้งกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการวางแผนพัฒนา 

- ระบบข้อมูลและสารสนเทศภายในยังไม่เป็นระบบ  และไม่ต่อเนื่องไม่เป็นปัจจุบัน  
- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดทำแผนการศึกษาบ่อยครั้ง ทำให้ ผู้รับผิดชอบงาน

แผนพัฒนาการศึกษา มีความรู้ด้านการจัดทำแผนน้อย และมีความสับสนในหนังสือสั่ง
การ 

- ขาดความร่วมมือจากชุมชนหมู่บ้าน 
- สภาพพื้นที่ที่กว้าง และจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนมาก  ทำให้ผู้รับผิดชอบ 

ทำงานมากจนไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด 
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่มีระบบที่ชัดเจน 

  
2.  ปญัหาการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
 

 2.1  ปัญหาด้านการบริหารทั่วไป 
- ครูและบุคลาการ มีความเข้าใจ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ไม่เพียงพอ 
- ห้องเรียนคับแคบ/ไม่มีสัดส่วนและมาตรฐาน 
- อาคารเรียนมีไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็ก 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีมุ้งลวดกันยุง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ห้องน้ำไม่เป็นสัดส่วน/ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่เพียงพอต่อ

จำนวนเด็ก 
- สถานที่แปรงฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็ก 
- ตู้เก็บที่นอนสำหรับเด็กมีไม่เพียงพอ 
- ตูเ้ก็บเอกสารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ 
- ไม่มีเตียงหรือเบาะรองนอนสำหรับเด็ก 
- โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ได้มาตรฐาน 
- โครงสร้างประตู/หน้าต่าง ไม่มั่นคงแข็งแรง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีโครงเหล็กดัดประตู/หน้าต่าง เพื่อกันขโมย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีรั้วรอบขอบชิด 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีรางน้ำฝน 
- เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ใช้งานไม่ได้ 
- ต้องการปูกระเบื้องบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีความเก่าของอายุการใช้งาน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารน้อย 
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  2.2  ปัญหาด้านการบริหารวิชาการ 
- การจัดทำและการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ของสถานศึกษาไม่ชัดเจน  และยังไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่เป็นระบบไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน 
- ขาดการนิเทศภายในสถานศึกษา 
- ขาดการนำผลการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรมาพัฒนาปรับปรุง  
- ขาดการติดตามผลและการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ 
- การสนับสนุนด้านวิชาการมีน้อย 

  2.3  ปัญหาด้านผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีภูมิหลังทั้งทางครอบครัวและฐานะ  ที่แตกต่างกัน  ทำให้การพัฒนาไม่เท่ากัน  ต้อง

พัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  การพัฒนาด้านวิชาการ  จึงไม่เห็นผลเท่าที่ควร  
- ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางสติปัญญาค่อนข้างช้า  ขาดความรับผิดชอบไม่มีความมุ่งมั่น  
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยในระดับค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง  ขาดการคิดวิเคราะห์ 
- ผู้เรียนมีกลุ่มชาติพันธ์ุที่หลากหลาย ทำให้การประเมินผลการเรียนการสอน เป็นไปได้ยาก 

ไม่เห็นผลเท่าที่ควร 
  2.4  ปัญหาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ครู ผู้ดูแลเด็ก จัดทำเอกสารรายงานมากเกินไป จึงทำให้ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูเด็ก 
- ครูบางส่วนยังไม่ใช่ครูมืออาชีพ   
- ขาดบุคลากรสนับสนุนการสอนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  
- บุคลากรผู้สอนบางคนยังขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอน  

3.  ปัญหาด้านการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  และการกีฬา  
- ขาดแหล่งเรียนรู้ตามชุมชน 
- ขาดสนามกีฬาและลานกีฬา 
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษานอกระบบ   

4..  ความต้องการด้านการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น 
  ความต้องการด้านการศึกษา  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมของกรรมชุมชน  อสม.  
ผู้สูงอายุ  พบว่ามีความต้องการด้านการศึกษา  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดังนี้  

  1.)  ด้านการศึกษาในระบบโรงเรียน 
 1.1  ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอมีคุณภาพ  สามารถทำให้บุตร
หลานได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีความสุข 
 1.2  ต้องการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการแสดงออกตามความ
ถนัดของตนเอง  ทั้งด้านการศึกษา  กีฬา  ดนตรี  ศิลปวัฒนธรรม  อย่างเต็มพละกำลัง 

 2.)  ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  และตามอัธยาศัย 
 2.1  ต้องการมีแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเพิ่มเติมอย่างทั่วถึง   
 2.2  ต้องการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านอาชีพตามความถนัดของตนเอง  และความต้องการ
ด้านแรงงาน 
 2.3  ต้องการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี 
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  3.)  ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 3.1  ต้องการมสีนามกีฬา  ลานกีฬา  และอุปกรณ์ในการเลน่กีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขันที่ได้
มาตรฐาน 
 3.2  ต้องการได้รบัการส่งเสริมให้มีการฝกึทักษะกีฬาทั้งข้ันพื้นฐานและข้ันก้าวหน้า 
 3.3  ต้องการได้รบัการส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาทกุประเภท  ทุกระดับ 
 3.4  ต้องการได้รับการส่งเสริมการฝึกดนตรี  และการขับร้อง  รวมถึงการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง  

  4.)  ด้านการศาสนา  ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม 
 4.1  ต้องการได้รบัการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  
 4.2  ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา  ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม  
 
 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength – S) 
1. ผูบ้รหิารท้องถ่ินเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ให้ความสำคัญกับการจดัการเรียนการสอน 

จุดอ่อน (Weakness – W) 
1. งบประมาณทีม่ีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อโครงการพฒันาความต้องการ 
2. อปุกรณ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสือ่การเรียนการสอนครภัุณฑ์ยังไม่พร้อม 
3. บุคลากรครูผูส้อนบางคนขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอน 

โอกาส (Opportunity – O) 
 1. ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ปจัจบุันให้ความสำคัญกับการพฒันาสงัคมและชุมชนที่
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 2.ชุมชนเริ่มให้ความร่วมมอืในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
 3.ชุมชนเริ่มเห็นความสำคัญของงานกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4. ประชาชนให้ความร่วมมอืในการจัดกจิกรรมการพฒันาทางด้านการศึกษา 
 5. ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6. ชุมชนให้ความสนใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
 7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้ความสำคัญกบัศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 8. บุคลากรในหน่วยงานได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 9. ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์เดก็เล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย 
 10. ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการอยา่งต่อเนื่อง 
 
อุปสรรค (Threat – T) 
 1. กระแสโลกาภิวัฒน์ไดส้่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมอย่างรุ่นแรง รวดเร็วยากต่อการควบคุม  
 2. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลต่อการเกิดปัญหาทางสังคมและปญัหาเยาวชน  
 3. ผูป้กครองยงัมีความต้องการใหจ้ัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมือนกบัสถานศึกษาเอกชน  
 4. พื้นฐานครอบครัวของนักเรียนมสีภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน  
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  จากการนำปัญหาทีส่ถานศึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขและความต้องการของประชาชน/ ชุมชนใน
ท้องถ่ินและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษามาวิเคราะห์จดุแข็ง  จุดอ่อน  ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน  และการ
วิเคราะห์โอกาส  และอปุสรรค  ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก  ทำให้เห็นได้ว่า  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ  มีความสำคัญสำหรับการใหบ้ริการประชาชนในท้องถ่ิน โดยเฉพาะการพัฒนาเด็ก  
ซึ่งเป็นบุตรหลานของคนในท้องถ่ิน  ให้พัฒนาทางด้านคุณภาพและพฤติกรรมให้ดีข้ึน  ถือเป็นงานอันยิง่ใหญ่ในการ
สร้างอนาคตของท้องถ่ินและประเทศชาติ  แม้จะมจีุดอ่อนอยู่บ้าง  แต่ก็สามารถพฒันาและแก้ไขได้ด้วยความตั้งใจ
จริง  มุ่งมั่น  พัฒนาและแก้ไขอย่างเป็นระบบ  สำหรับโอกาสถือเป็นปจัจัยทีส่ามารถสนบัสนุนให้การบรหิารจัดการ
มีคุณภาพย่ิงข้ึน  อีกทั้งอุปสรรคก็ถือเป็นปจัจัยที่สามารถสรา้งความท้าทายต่อการพัฒนางานด้านการจัดการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอให้มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน  
 จากกรอบนโยบายการศึกษาระดับชาติ  และสภาพการจัดการศึกษาของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลปอที่ผ่านมา  ตลอดจนการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรค  ที่กล่าวมาข้างต้น  จึงกำหนด
วิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ  ดังนี้ 
  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1.๑.วิสัยทัศน์ 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้  วัฒนธรรมยั่งยืน  สังคมคุณธรรม  สขุภาวะดีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

1.๒.พันธกิจ 
 

  พันธกิจที่  ๑   ด้านการศึกษา 
  พันธกิจที่  ๒   ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  พันธกิจที่  ๓   ด้านกีฬาและนันทนาการ 
  พันธกิจที่  ๔   ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
  พันธกิจที่  ๕   ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  พันธกิจที่  ๖   ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  พันธกิจที่  ๗   ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
1.3.เป้าประสงค์ 

1.3.๑. ด้านการศึกษา 

เป้าประสงค์  (Goals) ตัวชี้วัด  (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Tagets) 

ปี 66 - 70 ปี ๖6 ปี ๖7 ปี ๖8 ปี ๖9 ปี 70 

๑.เพื่อจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย
ให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ให้ได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึง  

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ได้รับ
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน
อย่างทั่ว ถึง 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ได้ รับการศึกษา
ที่ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ 9๐ 

๑๐๐ % ๙5% ๙๕% ๑๐๐% ๑๐๐% 

 

 

100% 
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1.3.๒.  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เป้าประสงค์  (Goals) ตัวชี้วัด  (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Tagets) 

ปี 66 - 70 ปี ๖6 ปี ๖7 ปี ๖8 ปี ๖9 ปี 70 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัด
เรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนที่
เข้าร่วมในการ
พัฒนาการ
เรียนการสอน
ให้มีมาตรฐาน 

 

ร้อยละ 7๐ 
๑๐๐ % 8๐% 85% ๑๐๐% ๑๐๐% 

 

100% 

 

1.3.๓.   ด้านกีฬาและนันทนาการ 

เป้าประสงค์  
(Goals) 

ตัวชี้วัด  (KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย (Tagets) 

ปี 66 - 70 ปี ๖6 ปี ๖7 ปี ๖8 ปี ๖9 ปี 70 

๑.เพื่อให้ชุมชนมี
สถานที่ในการ
ออกกำลังกาย 

มีสถานที่ในการออก
กำลังกาย ร้อยละ 
๘๐ ของจำนวน
สนามกีฬาใน
หมู่บ้าน 

ร้อยละ ๗๐ ๑๐๐% ๘๐% ๙๐% ๑๐๐% 

 

๑๐๐% 

 

100% 

๒. เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน มี
สุขภาพแข็งแรง 

จำนวนเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ที่
มาร่วมออกกำลัง
กาย และเล่นกีฬา 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรในพื้นที่ 

ร้อยละ ๗๐ ๙๐% ๗๐% ๘๐% 8๐% 

 

 

8๐% 

 

80% 

 

๓. เพื่อให้มีการ
พัฒนาด้านกีฬาสู่
ความเลิศ 

จำนวนเด็ก เยาวชน 
มีความรู้ขั้นพื้นฐาน
ด้านกีฬา และ
พัฒนาสู่การแข่งขัน
ระดับชาติ  

ร้อยละ ๖๐  ๙๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐% 

 

8๐% 

 

80% 

 

 

 



๑๔ 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 -2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 

1.3.๔.  ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  
(Goals) 

ตัวชี้วัด  (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Tagets) 

ปี 66 - 70 ปี ๖6 ปี ๖7 ปี ๖8 ปี ๖9 ปี 70 

๑.ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

-ร้อยละของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

-ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนุน ร้อย
ละ ๗๐ 

 

 

๑๐๐% ๘๐% ๙๐% ๑๐๐% 

 

๑๐๐% 

 

100% 

๒.ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน 
ฟื้นฟู อนุรักษ์ ให้
คงอยู่ในท้องถิ่น 

-ร้อยละของ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน ฟื้นฟู 
อนุรักษ์ให้คงอยู่เพิ่ม
มากขึ้น 

-ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริม 
สนับสนุน ฟื้นฟู
ให้คงอยู่ร้อยละ 
๘๐ 

 

 

๑๐๐% ๘๐% ๙๐% ๑๐๐% 

 

 

๑๐๐% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 -2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

1.3.๕.   ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์  
(Goals) 

ตัวชี้วัด  (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Tagets) 

ปี 66 - 70 ปี ๖6 ปี ๖7 ปี ๖8 ปี ๖9 ปี 70 

๑.เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวให้เป็นที่
รู้จักของบุคคลทั่วไป 

สถานที่ท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตำบลปอ เป็นที่
รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยว 
เริ่มเป็นที่รู้จัก
ของ
นักท่องเที่ยว
ร้อยละ ๖๐ 

100% ๘๐% ๘๕% ๙๐% 

 

๙๕% 

 

100% 

๒.เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลปอให้เป็นรู้จัก
ของนักท่องเที่ยว
และดีขึ้นกว่าเดิม 

นักท่องเที่ยวมีความ
ประทับใจในสถานที่
ท่องเที่ยวในตำบลปอ 

แหล่งท่องเที่ยว 
เริ่มเป็นที่รู้จัก
ของ
นักท่องเที่ยว
ร้อยละ ๖๐ 

100% ๘๐% ๘๕% ๙๐% 

 

 

๙๕% 

 

 

100% 

๓.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านต่างๆ ที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

นักท่องเที่ยวมีความ
ประทับใจ ในการ
ให้บริการ และข้อมูลที่
ถูกต้อง 

เยาวชน,
ประชาชนและผู้
ประกอบ การที่
มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเริ่มมี
จิตสำนึกและ
ความ รู้ในภาค
งานบริการ
นักท่องเที่ยว 

400 คน 
๑๕๐ 

คน 
๒๐๐ 

คน 
๓๐๐ 
คน 

 

 

๓๕๐ 

คน 

 

 

400 
คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 -2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

1.3.๖.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

เป้าประสงค์  (Goals) ตัวชี้วัด  (KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย  (Targets) 

ปี 66 - 70 ปี ๖6 ปี ๖7 ปี ๖8 ปี ๖9 ปี 70 

๑.  เพื่อพัฒนาเด็ก 
เยาวชนและประชาชน  
มีความสำนึกในด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  
ประพฤติตนเป็นคนดี
ของสังคม 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ได้รับการพัฒนา  
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

 

ร้อยละ  ๗๐% 

9๐% ๘๐% 8๐% 8๐% 85% 

 

 

90% 

๒.  เพื่อพัฒนา
บุคคลากรทาง
การศึกษามีความสำนึก
ในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม   ประพฤติ
คนเป็นคนดีของสังคม 

บุคลากรทางการ
ศึกษา  ได้รับการ
พัฒนา  ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม 

 

ร้อยละ  ๗๐% 
 

95% 

 

๘๐% ๙๐% 9๐% 9๐% 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 -2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

1.3.7.     ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้ ปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์  (Goals) ตัวชี้วัด  (KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี 66 - 70 ปี ๖6 ปี ๖7 ปี ๖8 ปี ๖9 ปี 70 

๑. ประชาชนมีความรู้
และใช้เป็นฐานในการ
ประกอบอาชีพ  ดำรง 
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.  ร้อยละของ
ประชากร  
เป้าหมายสามารถ
ประกอบอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

๒.  ร้อยละของ
ประชากรได้รับการ
พัฒนาและสามารถ
ดำรงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ ๕๐ 

 

 

 

ร้อยละ ๕๐ 

 

9๐% 

 

 

 

9๐% 

 

๗๐% 

 

 

 

7๐% 

 

75% 

 

 

 

75% 

 

8๐% 

 

 

 

80% 

 

85% 

 

 

 

85% 

90% 

 

 

 

90% 

๒.เกิดสังคมภูมิปัญญา
แห่งการเรียนรู้
ประชาชน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความสมาน 
ฉันท์อยู่ร่วมกันในชุมชน
อย่างมีความสุขที่ยั่งยืน 

๑.ร้อยละของ
ประชาชนมีการ
รวมกลุ่มทำกิจกรรม
เพื่อพัฒนาตนเอง
และชุมชน 

ร้อยละ ๗๐ 9๐% 60% 70% 80% 90% 90% 
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รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี  ๑ 

๑. ตัวชี้วัด เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

๒. ขอบเขตความหมาย เด็ก  เยาวชน  และประชาชน ได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 9๐% 

๓.หน่วยวัด  คน 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) ๑๐๐ % 

๕.วิธีการคำนวณ  หาผลรวม/ค่าเฉลี่ย 

๖.ข้อมลูปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)  9๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สังเกตและสรุปจาก ศพด.และ โรงเรียน และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี  ๒ 

๑. ตัวชี้วัด  ประชาชนที่เข้าร่วมในการพฒันาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน 

๒. ขอบเขตความหมาย ประชาชนที่เข้าร่วมในการพฒันาการเรียนการสอน รอ้ยละ 7๐ 

๓.หน่วยวัด  คน 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  ๑๐๐ % 

๕.วิธีการคำนวณ  หาผลรวม/ค่าเฉลี่ย 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)  7๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สังเกตและสรุปจาก ศพด.และ โรงเรียน และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๓ 

๑. ตัวชี้วัด  มีสถานที่ในการออกกำลงักาย 

๒. ขอบเขตความหมาย มีสถานที่ในการออกกำลงักายร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสนามกีฬาในหมู่บ้าน 

๓.หน่วยวัด สถานที่ในการออกกำลัง  (จำนวนหมู่บ้าน) 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  ๑๐๐ % 

๕.วิธีการคำนวณ  หาผลรวม/ค่าเฉลี่ย 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)  ๗๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  จัดเกบ็ข้อมลูจากหมูบ่้านในพื้นที่ อบต.ปอ 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๔ 

 
๑. ตัวชี้วัด  จำนวนเด็ก  เยาวชนและประชาชน ที่มาร่วมออกกำลงักายและเล่นกีฬา 

๒. ขอบเขตความหมาย 
  จำนวนเด็ก  เยาวชนและประชาชน ที่มาร่วมออกกำลงักายและเล่นกีฬา ร้อยละ 80 ของ   
 ประชากรในพื้นที่ 

๓.หน่วยวัด  คน 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  8๐ % 

๕.วิธีการคำนวณ  หาผลรวม/ค่าเฉลี่ย 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)  ๗๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สังเกตและจัดเก็บข้อมลู 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๕ 

๑. ตัวชี้วัด  จำนวนเด็ก  เยาวชนมีความรู้ข้ันพื้นฐานด้านกีฬาและพฒันาสู่การแข่งขัน 

๒. ขอบเขตความหมาย จำนวนเด็ก  เยาวชน ในพื้นตำบลปอ 

๓.หน่วยวัด  คน 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  8๐ % 

๕.วิธีการคำนวณ  หาผลรวม/ค่าเฉลี่ย 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)   ๖๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สังเกตและจัดเก็บข้อมลู 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๖ 

๑. ตัวชี้วัด ร้อยละของภูมิปญัญาท้องถ่ินที่ไดร้ับการสง่เสรมิและสนับสนุนให้เป็นแหลง่เรียนรู้ของชุมชน  

๒. ขอบเขตความหมาย  ภูมิปัญญาท้องถ่ินในพื้นที่ตำบลปอ 

๓.หน่วยวัด  คน 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  ๑๐๐ % 

๕.วิธีการคำนวณ  หาผลรวม/ค่าเฉลี่ย 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)   7๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สังเกตและจัดเก็บข้อมลู 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๗ 

๑. ตัวชี้วัด  ร้อยละของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินได้รบัการ ส่งเสริมสนบัสนุน ฟื้นฟู  
อนุรักษ์ให้คงอยู่ เพิ่มมากขึ้น 

๒. ขอบเขตความหมาย  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทอ้งถ่ิน 

๓.หน่วยวัด  คน 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  ๑๐๐ % 

๕.วิธีการคำนวณ  หาผลรวม/ค่าเฉลี่ย 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)  ๘๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สังเกตและจัดเก็บข้อมลู 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๘ 

๑. ตัวชี้วัด   สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปอเป็นทีรู่จ้ักแก่นักท่องเที่ยว 

๒. ขอบเขตความหมาย  สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปอ 

๓.หน่วยวัด   สถานที่ท่องเที่ยว 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  100 % 

๕.วิธีการคำนวณ   สังเกต 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)   ๖๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สังเกตและจัดเก็บข้อมลู 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๙ 

๑. ตัวชี้วัด  นักท่องเที่ยวมีความประทบัใจในสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลปอ 

๒. ขอบเขตความหมาย  แหล่งท่องเที่ยว เป็นที่รูจ้ักแก่นักท่องเที่ยว 

๓.หน่วยวัด   สถานที่ท่องเที่ยว 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  100 % 

๕.วิธีการคำนวณ   สังเกต 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)   ๖๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สังเกตและสอบถาม  จัดเกบ็ข้อมลู 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๑๐ 

๑. ตัวชี้วัด  นักท่องเที่ยวมีความประทบัใจ ในการให้บริการ และข้อมลูทีถู่กต้อง 

๒. ขอบเขตความหมาย เยาวชน,ประชาชน และผูป้ระกอบการด้านการท่องเที่ยว มีจิตสำนึกและความรู้ในภาค
งานบรกิารนักท่องเที่ยว 

๓.หน่วยวัด  นักท่องเที่ยว 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  400  คน 

๕.วิธีการคำนวณ   จัดการอบรมให้ความรู้ 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)   ๑๕๐  คน 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  จัดการอบรมให้ความรู้ 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 

 
 
 



23 
 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๑๑ 

๑. ตัวชี้วัด  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน ได้รับการพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๒. ขอบเขตความหมาย  เด็ก  เยาวชน  และ ประชาชน  

๓.หน่วยวัด   จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชน 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  9๐ % 

๕.วิธีการคำนวณ   จัดการอบรมให้ความรู้ 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)   ๗๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สังเกตและสอบถามจัดเก็บข้อมูล 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 

 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๑๒ 

๑. ตัวชี้วัด  บุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๒. ขอบเขตความหมาย  บุคลากรทางการศึกษามีความสำนึกในด้านคุณธรรม  จริยธรรม ประพฤติตน
เป็นคนดีของสังคม 

๓.หน่วยวัด  บุคลากรทางการศึกษา 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  95 % 

๕.วิธีการคำนวณ  สังเกต/จัดการฝึกอบรม 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)  ๗๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สังเกตและจัดเก็บข้อมลู 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 
 
 



24 
 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๑๓ 

๑. ตัวชี้วัด  ร้อยละของประชากร เป้าหมาย สามารถประกอบอาชีพมรีายได้เพิ่มข้ึน 

๒. ขอบเขตความหมาย   ประชากรมีความรู้และประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ 

๓.หน่วยวัด   ประชาชนเป้าหมาย  ตำบลปอ 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)   9๐ % 

๕.วิธีการคำนวณ   ฝึกอบรมให้ความรู้และสงัเกต สอบถาม 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)   ๕๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   สังเกตและสอบถามจัดเก็บข้อมูล 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน   ปีละ ๑ ครั้ง 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๑๔ 

๑. ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากร ได้รับการพัฒนาและสามารถดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

๒. ขอบเขตความหมาย  ได้รับการพัฒนาและสามารถดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพอ 

๓.หน่วยวัด  ประชาชนเป้าหมาย  ตำบลปอ 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  9๐ % 

๕.วิธีการคำนวณ  ฝึกอบรมให้ความรู้และสงัเกต 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)  ๕๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สงัเกตและจัดเก็บข้อมลู 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี   ๑๕ 

๑. ตัวชี้วัด  ร้อยละของประชากร มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพือ่พัฒนาตนเองและชุมชน 

๒. ขอบเขตความหมาย  กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดต้ัง 

๓.หน่วยวัด  หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ 

๔.เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70)  9๐ % 

๕.วิธีการคำนวณ  ฝึกอบรมให้ความรู้และสงัเกต สอบถาม 

๖.ข้อมลูปัจจบุัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน)  ๗๐ % 

๗.แหล่งข้อมลู/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สังเกตและจัดเก็บข้อมลู 

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 
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บทท่ี 2 

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา       

 การจัดการศึกษาทุกระดบั   เป็นการจัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานชีวิตของไทยให้มีความเจรญิเติบโต
อย่างสมบูรณ์    มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทัง้ทางด้านรา่งกาย    อารมณ์    จิตใจ  สังคมและสติปญัญา  บน
พื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล    โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและสง่เสรมิพัฒนาการของสมอง
อย่างเต็มที่รวมทั้งเตรียมเด็กใหพ้ร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สงูข้ึน  อันจะนำไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติต่อไป  การศึกษาระดบัปฐมวัยมุ่งเน้นการอบรมเลี้ยงดู  และส่งเสริมกระบวนการเรียนที่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคล  ภายใต้บริบททางวัฒนธรรม  อารยะธรรม  และวิถีชีวิตทางสังคม  
ซึ่งมลีักษณะที่แตกต่างกันไป 

 การจัดการศึกษาเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งทางด้านปัจจัยที่ค่อนข้างจำกัด  ในบริบท
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เมื่อปัจจัยไม่เพียงพอย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการที่นำมาใช้  อย่างมาก
สุดท้ายย่อมส่งผลต่อผลผลิตคือผู้เรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น  ในการบริหารจัดการในปัจจุบันจำเป็นต้อง
อาศัยการจัดการที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  การวิเคราะห์องค์กรทั้งภายในและภายนอก  จะทำให้
ผู้บริหาร , นักวิชาการศึกษา , คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ,  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลปฐมวัย  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงจุดแข็ง(Strengths)  จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส(Opportunity)  อุปสรรค(Threat)  
เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์(Vision)  พันธกิจ  (Mission)  เป้าหมาย(Goal)  กำหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจัดการ  เพื่อให้
การจัดการศึกษาทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ   มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป  

สภาพแวดล้อมภายใน 
 1.  การนำองค์กร ผู้นำชุมชนตลอดจนผูบ้รหิารมีคุณธรรม / จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครู  
ผู้ดูแลเดก็อนุบาลและปฐมวัย ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไป มีภาวะผู้นำเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ
ด้านการจัดการศึกษา   ผู้ดูแลเด็กอนบุาลและปฐมวัยและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาขององค์การ
บรหิารส่วนตำบลปอ และมีส่วนร่วมในการทำงานทุกข้ันตอน มีความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล   อย่างเท่า
ทันเหตกุารณ์ มีความมุ่งมั่นและอทุิศตนในการทำงาน จนสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์และความพึงพอใจของทุกฝ่าย  
 2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ขององค์การบรหิารส่วนตำบลปอ  มีการจัดโครงสร้างการ
บรหิารงานอย่างเป็นระบบ  เน้นการมสี่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลปอ   โดยให้มรีะบบและ
แนวทางในการเสรมิสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

 

 3.  คุณธรรม / จริยธรรมในวิชาชีพ  มีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม  มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล  อุทิศตน  มีเมตตากรุณา  มีความรับผิดชอบ  ยุติธรรม  ซื่อสัตย์  มีการครองตน    ที่ดีและไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 
 4.  การพัฒนาบุคลากร  บุคลากรมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการปฏิบัติงาน  จึงได้
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหลายรปูแบบ  เช่น    การอบรม  การปฏิบัตงิาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การศึกษาดูงานทัง้ภาครัฐและเอกชนจัดข้ึนเพื่อปฏิรูปการเรยีนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพใหม้ีการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นทีมงานหรือองค์คณะบุคคล  
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 5.  ระบบสารสนเทศ  มีการนำเทคโนโลยมีาใช้ในการจัดการเรียนรู้การสอนและบรหิารจัดการยังไม่
มากนัก  เนื่องจากมีอปุกรณ์ไม่เพียงพอและผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวยังไมม่ากนัก  ข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านการบรหิารจดัการและการจัดการเรียนรู้ส่วนศึกษาฯ  จึงจำเป็นที่
จะต้องพฒันาใหม้ีระบบและใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
  6.  การจัดการเรียนรู้  มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของ
ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณการ  แต่ยังจัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศในห้องเรียน  ห้องพเิศษยังไม่
เอื้อต่อการเรียนรู้  มีสือ่ฯ ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนไม่เพียงพอ 
 7.  กิจกรรมนักเรียน  มีการพัฒนาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน
ชุมชนยังมีส่วนน้อย  การจัดกิจกรรมการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน  และกจิกรรมเสริมหลักสูตรยังไม่
เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองต่อความต้องการของผู้เรียนจัดกิจกรรมกระตุ้นใหผู้้เรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
ทักษะ  กระบวนการคิด ยังไม่หลากหลายและต่อเนื่อง  ขาดการนำข้อมลูจากการวัดและประเมินผลมาพฒันา
ผู้เรียนอย่างจรงิจงั   
 8.  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรอย่างหลากหลายสนองความต้องการ
ของผู้เรียน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเน้นบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็ก
ปฐมวัย  ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง  สง่ผลให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม    ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  จึงสง่ผลใหเ้ข้าไป
ทำงานในกรงุเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่  จึงทำให้ไม่มเีวลามาดูแลบุตรหลานของตนเอง  ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ  จึงได้รบัผิดชอบในการบรหิารงานด้านการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบรหิารส่วนตำบลปอ จำนวน 16 แห่ง ได้แก ่   
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหัด หมู่ที่ 2   
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์ทอง หมทูี่ 3  
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา หมูที่ 4  
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลางบ้านดอน หมูที่ 5  
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแล  หมูที่ 6  
  6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง หมูที่ 7  
  7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ หมทูี่ 8  
  8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน  หมูที่ 9  
  9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยูสุ่ข หมูที่ 10  
  10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม หมทูี่ 13  
  11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาต้ัง หมทูี่ 14  
  12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาต้ัง 104 หมูที่ 14  
  13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรม่ฟ้าผาหม่น หมูที่ 15  
  14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง  หมูที่ 16  
  15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา  หมทูี่ 19  
 16. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุก๊ หมูที่ 20 
เพื่อรบัเลี้ยงดบูุตรหลานให้กับประชาชนและพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กอายุ  2 – 5  ปี  
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 2.  ด้านเศรษฐกิจ  ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจระดบักลางค่อนข้างยากจนว่างงานในช่วงวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ  ผูป้กครองไม่มเีวลาดูแลบุตรหลานมากนักเพราะต้องประกอบอาชีพ  ทำให้การดูแลเอาใจใส่
นักเรียนลดน้อยลง 
 3.  ด้านเทคโนโลยี  ประชาชนมีการนำเทคโนโลยมีาใช้ในชีวิตประจำวันทกุครัวเรือนเพราะอยู่ในเขต
ชนบท  และไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากนัก   แต่การนำเทคโนโลยมีาใช้ในการ
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในเชิงสร้างสรรค์ยงัไม่มากนัก  กองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรมจึง
พยายามพัฒนาบุคลากรการภายในศูนย์ใหม้ีความรู้ความสามารถด้านสื่อ IT เพื่อสามารถนำไปพัฒนาตนเองและ
นักเรียนให้ทันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบนั 
 4.  ด้านการเมืองการปกครอง   ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการปกครองมากขึ้น  
เพราะปัจจุบันสื่อต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินงานของพรรคการเมืองทีม่ีระบบและมีความต่อเนื่อง  การเข้าถึง
ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ มากขึ้นตามไปด้วย  ทุกฝ่ายต่างคาดหวังว่าการศึกษา  จะช่วยสร้างประชากรให้มีคุณภาพ     
ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและถาวรนักการเมืองจึงให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาในราย
รูปแบบทัง้ด้านงบประมาณและมวลชน  ซึ่งเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการเมืองท้องถ่ินในตำบล   
ปอ  ผู้บรหิารและนักการเมืองต่างมีวิสัยมองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสนับสนุนด้านงบประมาณและ
ร่วมสานประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนแก่เดก็และประโยชน์ส่วนรวม 

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีภารกิจ  ดังนี้ 
1. การจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็) 
2. การจัดการส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกจิกรรมเด็กเยาวชน 
3. การดำเนินงานด้านการศาสนา  การบำรุงศิลปะ  จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
  ในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีการสนับสนุนงบประมาณสำหรบัการ พฒันาการเรียน
การสอน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) และอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ (โรงเรียน  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4) 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.1.กลยุทธ์ด้านการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลดำเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน 
1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติเพิม่ประสทิธิภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก 

1.เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเดก็มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถจัดทำแผนและ
หลักสูตรปฐมวัยได้ 
2.เพื่อนำความรูท้ี่ได้มาจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนได้ 
3.เพื่อพฒันาและเพิม่เติม
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

1.ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความเข้าใจสามารถจัดทำ
แผนและหลกัสูตรปฐมวัย
ได ้
2.ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
ประสบการณ์การเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก   
 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้
ความสามารถและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 90 

 

2.โครงการค่ายเสรมิ
ทักษะภาษาต่างประเทศ 

เพื่อใหเ้รียนรู้ทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

เด็กมีทกัษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศและ
นำไปใช้ในชีวิต ประจำวัน 

สถานศึกษาในเขต
ตำบลปอ 

นักเรียนที่เข้าค่ายภาษามี
ทักษะการใช้ภาษาต่าง 
ประเทศ ร้อยละ 80 

 

3.โครงการเข้าค่ายเดก็
และเยาวชนสูป่ระชาคม
อาเซียน 

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนเรียนรู้ และมี
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

เด็กและเยาวชนมีความ
พร้อมและเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน 

สถานศึกษาในเขต
ตำบลปอ 

เด็กและเยาวชนที่เข้าค่ายมี
ค ว า ม รู้ แ ล ะ พ ร้ อ ม สู่
ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 
90 

 

4.โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเด็ก 

เพื่อสง่เสรมิใหเ้ด็กปฐมวัยมี
โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัยมีโภชนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

สถานศึกษาในเขต
ตำบลปอ 

เด็กปฐมวัยมีโภชนาการที่
เหมาะสมตามวัย ร้อยละ 
80 
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1.1.กลยุทธ์ด้านการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลดำเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน 
5.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 

1.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
2.จัดซื้อหนังสือเรียน 
3.จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
4.ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6.โครงการอาหารกลางวัน 

ดำเนินการตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
17 แห่ง 
 

ดำเนินการตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

 

6.โครงการจัดกิจกรรม
วันสำคัญในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กจัดกจิกรรมวัน
สำคัญต่างๆ 
2.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัด
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เด็กได้เรียนรู้วันสำคัญ
ต่างๆของไทยและท้องถ่ิน 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
จัดกิจกรรมร่วม กับชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
17 แห่ง 
 

จำนวนเด็กเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 

 

7.เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ(อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวน
สำหรับเด็กนกัเรียนโรงเรียนสงักัด สพฐ. 

ดำเนินการตามห้วง
ระยะเวลาที่กำหนด 

โรงเรียน สพฐ.ใน
พื้นที่ตำบลปอ 

ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม ห้ ว ง
ระยะเวลาที่กำหนด 

 

8.โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อใหบุ้คลากรทางการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม 

บุคลากรทางการศึกษาจะ
ได้เป็นผูม้ีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัตงิาน
เพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
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1.2. กลยุทธ์ด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลดำเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน 
1.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้สงูอายุตำบลปอ 

เพื่อสง่เสรมิ และสร้างขวัญกำลงัใจแก่
ผู้สงูอายุ 

ผู้สงูอายุตำบลปอ มีขวัญ
กำลังใจ และอยูเ่ป็นมิง่ขวัญแก่
ลูกหลานต่อไป 

ผู้สงูอายุในพื้นที่
ตำบลปอ 

ผู้สงูอายุทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม มีขวัญ
กำลังใจเพิม่ขึ้น  

 

2.โครงการโรงเรียน
ผู้สงูอายุ ใส่ใจสุขภาพ 
ตำบลปอ 

เพื่อเป็นการสง่เสรมิและสนับสนุนการ
สืบสานลานภูมปิัญญา และสง่เสรมิ
สุขภาพแก่ผูสู้งอายุ 

ผู้สงูอายุมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรง พร้อมสบืสานถ่ายทอด
ภูมิปัญญารุ่นสูรุ่่น 
 

ผู้สงูอายุ บ้านปอ
กลาง/บ้านดอน 

ผู้สงูอายุทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน ร้อยละ 
100 

 

3.โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม ปี
ใหม่ชนเผ่าม้ง 

เพื่อใหท้้องถ่ิน/ชุมชนอนุรักษ์และสบื
สานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

ประชาชนร่วมกันสืบสาน
ประเพณีม้งให้ยาวนาน 

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
ชนเผ่าม้ง ในพื้นที่
ตำบลปอ 

ประชาชนร่วมกัน 
อนุรักษ์ประเพณี 
ร้อยละ 100 

 

4.โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
ไทลื้อ 

เพื่อใหท้้องถ่ิน/ชุมชนอนุรักษ์และสบื
สานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

ประชาชนร่วมกันสืบสาน
ประเพณีไทลือ้ให้ยาวนาน 

จัดกิจกรรมสืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรม 
ไทลื้อ ในพื้นที่
ตำบลปอ 

ประชาชนร่วมกัน 
อนุรักษ์ประเพณี 
ร้อยละ 100 

 

5.โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมปี
ใหม่ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน 

เพื่อใหท้้องถ่ิน/ชุมชนอนุรักษ์และสบื
สานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

ชุมชนได้จัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของตนเอง 

จัดกิจกรรมสืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรม 
เผ่าอิ้วเมี่ยน ใน
พื้นที่ตำบลปอ 

ประชาชนร่วมกัน 
อนุรักษ์ประเพณี 
ร้อยละ 100 
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1.2. กลยุทธ์ด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลดำเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

6.โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อสบืสานวัฒนธรรม 
ประเพณีการแสดงความ 
กตัญญูต่อแม่น้ำ ลำคลอง และอนรุักษ์
ประเพณีอันดีงาม 

ประเพณีลอยกระทงได้รบัการ
อนุรักษ์ สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
โครงการดังกล่าว 500 คน 

ประชาชน
ร่วมกัน 
อนุรักษ์ประเพณี 
ร้อยละ 100 

 

7.โครงการลานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เพื่อสง่เสรมิภูมิปญัญาและวัฒนธรรม
ของกลุม่ชาติพันธ์ุต่าง ในพื้นที่ดำบล
ปอ 

กลุ่มชาติพันธ์ุ 7 กลุ่ม ใน
นำเสนอภูมปิัญญาของแต่ละ
กลุ่มให้ได้รับทราบ พร้อม
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

กลุ่มชาติพันธ์ุ 7 กลุ่ม ใน
ตำบลปอ เข้าร่วมกจิกรรม 

กลุ่มชาติพันธ์ุ
เข้าร่วมครบทั้ง 
7 กลุ่ม 

 

8.โครงการกีฬาปอ
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

เพื่อสง่เสรมิความสามัคคีและเป็น
กิจกรรมตอ่ต้านยาเสพติดของเยาวชน
ในพื้นที่ตำบลปอ 

เด็ก เยาวชนและประชาชน 
เกิดความสามัคคีและห่างไกล
ยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน 
ในพื้นที่ตำบลปอ 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคคีเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 100 

 

9.โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

เพื่อสง่นักกีฬา เยาวชน และประชาชน 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและจัดการแข่งขัน
กีฬาต่าง ๆเช่น กีฬาระดบัอำเภอ/
จังหวัดฯลฯ เป็นต้น 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
สุขภาพพลามัยที่แข็งแรง
สมบรูณ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
และค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 
จำนวน ๒ ครัง้/ป ี

จำนวนนักกีฬาที่
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 
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บทที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ  มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑.ด้านการพฒันาการศึกษา  ๑.๑.สง่เสรมิ สนับสนุน และร่วมจัดการศึกษา  ทุก

รูปแบบ และ ทุกระดับ 
๑.๒.จัดต้ังและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน และ
สร้างสังคมการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑.๓.สง่เสรมิการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 
๑.๔.สง่เสรมิผูเ้รียนให้มีพฒันาการครบทัง้ 4 ด้าน 
 ๑.๕.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็อย่างมีประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน 
1.6.สง่เสรมิและสนับสนุนการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
1.7.สร้าง  ปรบัปรุง  ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
1.8.จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
1.9.สร้างภาคีเครือข่ายกบัชุมชน หน่วยงาน และองค์กร
ต่าง ๆ ร่วมจัดการศึกษา 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม/ ศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

๒.ด้านการส่งเสริม สบืสานและ
อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปญัญา 
ท้องถ่ิน 

2.1.สง่เสรมิ  สืบสานและอนรุักษ์ศาสนา  ศิลปะ 
ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถ่ิน และ ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
2.2.สร้าง จัดหาสถานทีส่ำหรับจัดกจิกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๓.ด้านส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ งานกจิกรรมเด็กและ
เยาวชน 

3.1.สง่เสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
3.2.สง่เสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชน 
3.3.จัดหาและพฒันา  วัสดุ  อุปกรณ์  อาคารสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
3.4.สง่เสรมิให้มกีารจัดกิจกรรมเดก็และเยาวชน รู้รัก
สามัคคี มีทักษะชีวิต และสำนึกรักบ้านเกิด 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๔.ด้านการบริหารงานบุคลากร ๔.๑.สง่เสรมิและพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานของ 
      บุคลากรท้องถ่ิน 
๔.๒.อบรมเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
4.3.สง่เสรมิและพฒันาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
มาตรฐานทีเ่หมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

๕.ด้านการท่องเที่ยว 5.1.สง่เสรมิศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
5.2.สง่เสรมิศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ท่องเที่ยว
ให้มีประสิทธิภาพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
5.3.สง่เสรมิการท่องเที่ยวและปรบัปรุงภูมทิัศน์แหลง่
ท่องเที่ยวในพื้นที่ใหเ้ป็นที่รูจ้ักมากยิง่ข้ึน 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

6.ด้านวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้  เทคโนโลยี อาคาร
สถานที่ของหน่วยงานในสงักัด 

6.1.สง่เสรมิ  สนับสนุน  จัดหา  ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครือ่งใช้ และอาคาร สถานที่ ให้เหมาะสมใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

7.ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมหลกัของ
คนไทย 

7.1.จัดกจิกรรมที่สง่เสรมิคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมของคนไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ  มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑.ด้านการพฒันาการศึกษา  ๑.๑.สง่เสรมิ สนับสนุน และร่วมจัดการศึกษา  ทุก

รูปแบบ และ ทุกระดับ 
๑.๒.จัดต้ังและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน และ
สร้างสังคมการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑.๓.สง่เสรมิการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 
๑.๔.สง่เสรมิผูเ้รียนให้มีพฒันาการครบทัง้ 4 ด้าน 
 ๑.๕.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็อย่างมีประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน 
1.6.สง่เสรมิและสนับสนุนการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
1.7.สร้าง  ปรบัปรุง  ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
1.8.จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
1.9.สร้างภาคีเครือข่ายกบัชุมชน หน่วยงาน และองค์กร
ต่าง ๆ ร่วมจัดการศึกษา 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม/ ศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

๒.ด้านการส่งเสริม สบืสานและ
อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปญัญา 
ท้องถ่ิน 

2.1.สง่เสรมิ  สืบสานและอนรุักษ์ศาสนา  ศิลปะ 
ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถ่ิน และ ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
2.2.สร้าง จัดหาสถานทีส่ำหรับจัดกจิกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๓.ด้านส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ งานกจิกรรมเด็กและ
เยาวชน 

3.1.สง่เสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
3.2.สง่เสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชน 
3.3.จัดหาและพฒันา  วัสดุ  อุปกรณ์  อาคารสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
3.4.สง่เสรมิให้มกีารจัดกิจกรรมเดก็และเยาวชน รู้รัก
สามัคคี มีทักษะชีวิต และสำนึกรักบ้านเกิด 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๔.ด้านการบริหารงานบุคลากร ๔.๑.สง่เสรมิและพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานของ 
      บุคลากรท้องถ่ิน 
๔.๒.อบรมเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
4.3.สง่เสรมิและพฒันาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
มาตรฐานทีเ่หมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

34 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

๕.ด้านการท่องเที่ยว 5.1.สง่เสรมิศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
5.2.สง่เสรมิศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ท่องเที่ยว
ให้มีประสิทธิภาพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
5.3.สง่เสรมิการท่องเที่ยวและปรบัปรุงภูมทิัศน์แหลง่
ท่องเที่ยวในพื้นที่ใหเ้ป็นที่รูจ้ักมากยิง่ข้ึน 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

6.ด้านวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้  เทคโนโลยี อาคาร
สถานที่ของหน่วยงานในสงักัด 

6.1.สง่เสรมิ  สนับสนุน  จัดหา  ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครือ่งใช้ และอาคาร สถานที่ ให้เหมาะสมใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

7.ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมหลกัของ
คนไทย 

7.1.จัดกจิกรรมที่สง่เสรมิคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมของคนไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 



๓๕ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

บทที่  4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีโครงการ/กจิกรรม จำแนกตามยุทธศาสตร์และกลยทุธ์ 
ในการจัดการศึกษาของ กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบรหิารส่วนตำบลปอ ดังนี้  
4.1. บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ด้านการศึกษา 
๑.๑.กลยทุธ์ส่งเสริม สนับ สนุน 
และร่วมจัดการศึกษา ทุกรูปแบบ 
และ ทุกระดับ 
๑.๒.จัดต้ังและสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ิน และสร้างสังคม
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑.๓.สง่เสรมิการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
๑.๔.สง่เสรมิผูเ้รียนให้มี
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 
 ๑.๕.พัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการภายใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน 

 
9,290,000.- 

 
 

 
500,000.- 

 
 

454,000.- 
 

10,270,000. 
 

100,000.- 
 
 

 
5 
 

 
 

1 
 
 

3 
 
 

5 

2 
 

 
9,390,000.- 

 
 

 
500,000.- 

 
 

454,000.- 
 
 

10,340,000- 

100,000.- 
 

 
5 
 

 
 

1 
 

 
3 
 
 

5 
 

2 

 
9,470,000.- 

 
 

 
500,000.- 

 
 

454,000.- 
 
 

10,350,000.- 
 

100,000.- 

 
5 
 

 
 

1 
 

 
3 
 
 

5 
 

2 

 
9,490,000.- 

 
 

 
500,000.- 

 
 

454,000.- 
 
 

10,360,500.- 
 

100,000.- 

 
5 
 

 
 

1 
 

 
3 
 
 

5 
 

2 

 
9,540,000.- 

 
 

 
500,000.- 

 
 

454,000.- 
 
 

10,385,600.- 
 

100,000.- 

 
5 
 

 
 

1 
 

 
3 
 
 

5 
 

2 

 
47,180,000.- 

 
 

 
2,500,000.- 

 
 
2,270,000.- 

 
 

51,705,500.- 
 

500,000.- 



๓๖ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  
ด้านการศึกษา(ต่อ) 
1.6.สง่เสรมิและ
สนับสนุนการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
1.7.สร้าง  ปรบัปรุง  
ซ่อมแซม อาคารสถานที่ 
และสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
1.8.จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
สื่อการเรียนการสอน 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้
เพียงพอตอ่การจัด
การศึกษา 
1.9.สร้างภาคีเครือข่าย
กับชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่าง ๆ ร่วมจัดการ
ศึกษา 

 
 

0 
 
 
 
 

6,650,000.- 
 
 

 

100,000.- 

 

 

0 
 
 

 
 

2 
 
 
 

 
47 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 

0 
 
 
 

 
3,470,000.- 

 
 
 
 

100,000.- 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 

2 
 
 

 
 

21 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 

0 
 
 
 

 
1,040,000.- 

 
 
 
 

100,000.- 
 
 
 
 

0 

 
 

2 
 
 
 

 
7 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 

0 
 
 
 

 
720,000.- 

 
 
 
 

100,000.- 
 
 
 
 

0 

 
 

2 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 

0 
 
 
 

 
1,650,000.- 

 
 
 
 

100,000.- 
 
 
 
 

0 

 
 

2 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 
0 
 
 
 

 
13,530,000.- 

 
 
 
 

500,000.- 
 
 
 
 
0 
 
 

 

รวม 27,364,000.- 67 24,345,730.- 41 22,014,811.- 27 21,724,500.- 25 22,729,000.- 23 118,178,041.- 



๓๗ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการส่งเสริม 
สืบสานและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.1.สง่เสรมิ  สืบสานและ
อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถ่ิน และ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
2.2.สร้าง จัดหาสถานทีส่ำหรับ
จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 
 

 
 
 
 

1,560,000.- 
 
 
 
 

1,500,000.- 
 
 

 
 
 
 

24 
 
 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 

1,560,000.- 
 
 
 
 

1,500,000.- 
 
 

 
 
 
 

24 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1,560,000.- 
 
 
 
 

1,500,000.- 

 
 
 
 

24 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1,560,000.- 
 
 
 
 

1,500,000.- 

 
 
 
 

24 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1,560,000.- 
 
 
 
 

1,500,000.- 

 
 
 
 

24 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

7,800,000.- 
 
 
 
 

7,500,000.- 

รวม 3,060,000.- 27 3,060,000.- 27 3,060,000.- 27 3,060,000.- 27 3,060,000.- 27 15,300,000.- 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ด้านการส่งเสริม 
กีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
3.1.สง่เสรมิการกีฬาและ
นันทนาการ 
3.2.สง่เสรมิการพฒันาเดก็และ
เยาวชน 
3.3.จัดหาและพฒันา  วัสดุ  
อุปกรณ์  อาคารสถานที่สำหรบั
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
3.4.สง่เสรมิให้มกีารจัดกิจกรรม
เด็กและเยาวชน รู้รักสามัคคี มี
ทักษะชีวิต และสำนึกรักบ้านเกิด 
 

 
 
 

1,010,000.- 
 
 

150,000.- 
 

200,000.- 
 
 

50,000.- 
 

 
 
 

19 
 
 

2 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 

1,010,000.- 
 
 

150,000.- 
 

200,000.- 
 
 

50,000.- 
 

 
 
 

19 
 
 

2 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 

1,010,000.- 
 
 

150,000.- 
 

200,000.- 
 
 

50,000.- 
 

 
 
 

19 
 
 

2 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 

1,010,000.- 
 
 

150,000.- 
 

200,000.- 
 
 

50,000.- 
 

 
 
 

19 
 
 

2 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 

1,010,000.- 
 
 

150,000.- 
 

200,000.- 
 
 

50,000.- 
 

 
 
 

19 
 
 

2 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 

5,050,000.- 
 
 

750,000.- 
 

1,000,000.- 
 
 

250,000.- 

รวม 1,410,000.- 23 1,410,000.- 23 1,410,000.- 23 1,410,000.- 23 1,410,000.- 23 7,050,000.- 
 
 
 
 



๓๙ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ด้านการบริหารงาน
บุคคลากร 
๔.๑.สง่เสรมิและพฒันาศักยภาพ
การปฏิบัตงิานของบุคลากรท้องถ่ิน 
๔.๒.อบรมเพิ่มความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน 
4.3.สง่เสรมิและพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มมีาตรฐานทีเ่หมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพ 
 

 
 

50,000.- 
 
 

100,000.- 
 

100,000.- 

 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
 

50,000.- 
 
 

100,000.- 
 

100,000.- 

 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
 

50,000.- 
 
 

100,000.- 
 

100,000.- 

 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
 

50,000.- 
 
 

100,000.- 
 

100,000.- 

 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
 

50,000.- 
 
 

100,000.- 
 

100,000.- 

 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
 

250,000.- 
 
 

500,000.- 
 

500,000.- 

รวม 250,000.- 3 250,000.- 3 250,000.- 3 250,000.- 3 250,000.- 3 1,250,000.- 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ด้านการท่องเท่ียว  
5.1.สง่เสรมิศักยภาพผู้ประกอบ 
การด้านการท่องเที่ยว 
5.2.สง่เสรมิศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
5.3.สง่เสรมิการท่องเที่ยวและ
ปรับปรงุภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ให้เป็นทีรู่้จกัมากยิง่ข้ึน 

 
50,000.- 

 
60,000.- 

 
 
 

3,160,000.- 

 
1 
 

2 
 
 
 

17 

 
50,000.- 

 
60,000.- 

 
 
 

3,160,000.- 

 
1 
 

2 
 
 
 

17 

 
50,000.- 

 
100,000.- 

 
 

 
3,160,000.- 

 
1 
 

2 
 
 

 
17 

 
50,000.- 

 
100,000.- 

 
 

 
3,160,000.- 

 
1 
 

2 
 
 

 
17 

 
50,000.- 

 
100,000.- 

 
 

 
3,160,000.- 

 
1 
 

2 
 
 
 

17 

 
250,000.- 

 
420,000.- 

 
 
 

15,800,000.- 

รวม 3,270,000.- 20 3,270,000.- 20 3,310,000.- 20 3,310,000.- 20 3,310,000.- 20 16,470,000.- 



๔๐ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เทคโนโลยี อาคาร สถานท่ีของ
หน่วยงานในสังกัด 
6.1.สง่เสรมิ  สนับสนุน  
จัดหา  ซ่อมแซมวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และอาคาร สถานที่ ให้
เหมาะสมใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

500,000.- 

 
 
 

 
1 

 
 

 
 

500,000.- 

 
 
 

 
1 

 
 

 
 
500,000.- 

 
 
 

 
1 

 
 

 
 

500,000.- 

 
 
 

 
1 

 
 

 
 

500,000.- 

 
 
 

 
1 

 
 

 
 

2,500,000.- 

รวม 500,000.- 1 500,000.- 1 500,000.- 1 500,000.- 1 500,000.- 1 2,500,000.- 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7. ด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมหลักของคนไทย  
7.1.จัดกจิกรรมที่สง่เสรมิ
คุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมของคนไทยเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 

 
 
 

200,000.- 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 

200,000.- 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 

200,000.- 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 

200,000.- 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 

200,000.- 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 

1,000,000.- 

รวม 200,000.- 3 200,000.- 3 200,000.- 3 200,000.- 3 200,000.- 3 1,000,000.- 
รวมท้ังสิ้น 36,054,000.- 144 33,044,000.- 118 30,744,000.- 104 30,454,500.- 102 31,459,000.- 100 161,755,500.- 



๔๑ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาการศึกษา  5  ปี   (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี  1.1. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดการศึกษาทุกรูปแบบและทุกระดับ 
   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บรหิาร
สถานศึกษา 
(อาหาร
กลางวัน) 

เพื่อให้นกัเรียน
ได้รับการส่งเสริม
ทางโภชนาการ 
มีสุขภาพ 
อนามัยที่สมบรูณ์ 
ร่างกายแข็งแรง 

1.อุดหนุน
งบประมาณ
อาหารกลางวันให้
เด็กนักเรียน 
สังกัด สพฐ. 
จำนวน 9 
โรงเรียน 
 

9,200,000.- 
(เงินอุดหนน) 

 

 

 
 

9,300,000.- 
(เงินอุดหนน) 

 

 

 
 

9,350,000.- 
(เงินอุดหนน) 

 

 

 

 

9,400,000.- 
(เงินอุดหนน) 

 
 
 
 
 
 
 

9,450,000.- 
(เงินอุดหนน) 

 
 
 
 
 
 
 

เด็กนักเรียนมพีัฒนา 
การสมบรูณ์ แข็งแรง
ตามวัย 
 
 
 
 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
กลยุทธ์ท่ี  1.1. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดการศึกษาทุกรูปแบบและทุกระดับ (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2. โครงการ
สถานศึกษา
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อปลุกจิตสำนึก
ให้กับเด็กและ
เยาวชนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตำบลปอ 
 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

มีกลุม่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

3. โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
อาชีพให้กับเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อให้เรียนรู้ทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ 
 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตำบลปอ 
 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

-เด็กมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

 

4. โครงการค่าย
เสริมทักษะ
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะใน
การใช้
ภาษาต่างประเทศ 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตำบลปอ 
 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 

เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ในการใช้ภาษาต่าง 
ประเทศและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

5. โครงการเข้า
ค่ายเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเรียนรู้มี
ความพร้อมในการ
ดำรงชีวิตใน
รูปแบบทันต่อโลก  

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตำบลปอ 
 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

 

 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

 

 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

 

 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

 

 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

 

 

-เด็กและเยาวชนมีความ
พร้อมต่อการใช้ชีวิตใน
โลกปัจจุบัน 
 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 
 



๔๓ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
กลยุทธ์ท่ี  1.2. จัดตั้งและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการก่อสร้าง
ห้องสมุดประจำ
ตำบลปอ 

1.เพื่อให้ประชาชนได้
รู้ข่าวสารทันเหตุการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้
พบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

1  แห่ง 500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

-ประชาชนในชุมชนและ
ใกล้เคียงรักการแสวงหา
ความรู้ เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กลยุทธ์ท่ี  1.3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และการ
ใช้อินเตอร์เน็ต 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และเรียนรู้
การใช้อินเตอร์เน็ดและ
การสืบค้นข้อมูล 

สถานศึกษาใน
เขตตำบลปอ 

 
 

 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

 
 

 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

 
 

 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

 
 

 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

 
 

 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

 
 

 

-เด็กมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ได้อย่างมีประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษาฯ 



๔๔ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
กลยุทธ์ท่ี  1.4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน 
   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่างๆ 

-จัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
-จัดซ้ือหนังสือสำหรับเด็ก 
-จัดซ้ือชุดนักเรียน 
จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน 
-พัฒนาผูเ้รียน 

1,340,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

 
 

1,350,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

 
 

 
 

1,360,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

 
 

 

1,370,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

 
 

1,380,000.- 
(เงินอุดหนุน) 
 
 

เด็กมีพัฒนา
ด้านต่างๆ 
เพิ่มขึ้น 
 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

2. โครงการสนบั 
สนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษา (อาหาร
กลางวัน ศพด.) 

เพื่อให้เด็กใน 
ศพด.ได้รับการ
ส่งเสริมโภชนาการ 
มีสุขภาพ ร่างกาย 
แข็งแรง 

-จัดซ้ือจัดจ้างอาหารกลาง
ให้กับเด็กใน ศพด. 
 

2,900,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

 

2,950,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

 

2,950,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

 

2,950,500.- 
(เงินอุดหนุน) 

 

2,955,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

-เด็กนักเรียน 
ศพด.มีร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3. 
 
 
 
 

โครงการติดตั้ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ ศพด.มีสัญญาณ
อินเตอร์ เน็ตรองรับการ
จัดการศึกษา 

ศพด.16 แห่ง 
 

204,000.- 
(งบ อบต) 

204,000.- 
(งบ อบต) 

204,000.- 
(งบ อบต) 

204,000.- 
(งบ อบต) 

204,000.- 
(งบ อบต) 

ศพด.มีสัญญาณอินเตอร์
เน็ดเพื่อรองรับการจัด
การศึกษา 

กองการ 
ศึกษาฯ 



๔๕ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3. โครงการสนบั 
สนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษา (อาหาร
เสริมนม) 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย 
สมบูรณ์แข็งแรง 

-จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ให้กับ 
-ศพด.16 แห่ง 
-รร.สังกัด สพฐ. 9 
แห่ง 

5,880,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

5,890,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

5,890,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

5,890,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

5,900,000.- 
(เงินอุดหนุน) 

-เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง
ตามวัย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

4. 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม
วันสำคัญใน ศพด. 
 
 

1.เพื่อให้ ศพด.
จัดกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ  
2.เพื่อให้ ศพด.
จัดกิจกรรมของ 
ศพด. 

ศพด. ทั้ง 16 แห่ง 
 
 
 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 
 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 
 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 
 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 
 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 
 

 

นักเรียนใน ศพด.ได้
เรียนรู้ถึงวันสำคัญต่างๆ 
และได้มีพัฒนาการต่าง 
ๆ ดีขึ้น 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

5. โครงการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการเด็ก 
 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดี มี
น้ำหนัก-ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 

ศพด.ทั้ง 16 แห่ง 100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก ใน ศพด. มีสุขภาพ
ที่แข็งแรงขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี  1.5. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

เพื่อให้ ศพด.มี
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ศพด.ทั้ง 16 แห่ง 50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

ศพด.มีสภาพแวดล้อมที่
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการจัด
กิจกรรมเชิง
บวก ของ ศพด. 

เพื่อให้ ศพด.มี
กิจกรรมทำร่วมกัน
ตลอด 
-กิจกรรมผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ 
-ศูนย์ประสบการณ์
เรียนรู้ในห้องเรียน 

 ศพด.ทั้ง 16 แห่ง 50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็กได้เรียนรู้และมี
พัฒนาการในการทำ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

กลยุทธ์ท่ี  1.6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. 
 
 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน ศพด. 
 

เพื่อควบคุมและพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 
ใน ศพด. 

 ศพด. 17 แห่ง 
 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

ผ่านการประกับคุณภาพ
ภายใน ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการเตรียมการรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อเตรียมการรองรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ศพด. 17 แห่ง - - - - - ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

กอง
การศึกษาฯ 

 



๔๗ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี  1.7. สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานท่ี และ สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการการเรียนรู้ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงต่อเติม 
และ ซ่อมแซม ศพด. อบต.
ปอ 

-เพื่อปรับปรุงต่อเติมและ
ซ่อมแซม อาคาร ศพด.
และบริเวณรอบ ศพด.ให้
มีสถานทีพร้อมสำหรับ 
จัดการเรียนการสอน 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

มีสถานที่สำหรับ
จัดการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ  

2. โครงการปูกระเบื้องโรง
อาหาร ศพด.ปางหัด  
หมู่ที่ 2 

โรงอาหารสะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    โรงอาหารได้รับการ
ปูกระเบื้อง 

กอง
การศึกษาฯ  

3 ก่อสร้างห้องน้ำเด็กใน ศพด.
บ้านปางหัด หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างห้องน้ำเด็ก
ใน ศพด. 

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต 

 150,000.- 
(งบ อบต.) 

   เด็กมีห้องน้ำ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการทาสีอาคารเรียน 
โรงอาหาร และรั้ว ศพด.
เจดีย์ทอง หมู่ที่ 3 

เพื่อทาสีอาคารเรียน โรง
อาหาร และรั้วใหม่ 

อาคารเรียน 
โรงอาหาร และ

รั้ว 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

    1.ศพด.สะอาด 
เรียบร้อย 
2.อาคารเรียน โรง
อาหารและรั้ว 
ได้รับการทาสีใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการต่อเติมห้องน้ำเด็ก
เพิ่ม 2 โถพร้อมราวจับ 
ศพด.เจดีย์ทอง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เด็กมีห้องน้ำที่
เพียงพอ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    เด็กมีห้องน้ำ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 



๔๘ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการต่อเติมโรงอาหาร
พร้อมติดเหล็กดัด ศพด.
เจดีย์ทอง หมู่ที่ 3 

เพื่อต่อเติมโรงอาหารให้
มีความมิดชิด ถูก
สุขลักษณะ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    1.โรงอาหารถูก
สุขลักษณะ มิดชิด 
ปลอดภัย 
2.สามารถเก็บอุปกรณ์ใน
การรับประทานอาหารได้
อย่างปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่นพร้อมปู
กระเบื้อง ศพด.เจดีย์ทอง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่นพร้อมปู
กระเบื้อง 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 200,000.- 
(งบ อบต.) 

   สนามเด็กเล่นมีความ
ปลอดภัยและสะอาด
เรียบร้อย 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการก่อสร้างที่แปรงฟัน
เด็กจำนวนก๊อกน้ำไม่น้อย
กว่า 20 ก๊อก พร้อมติด
กระจก ศพด.เจดีย์ทอง หมู่
ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างที่แปรงฟัน
เด็กให้มีความพอเพียง
ต่อจำนวนเด็ก 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีที่แปรงฟันเพียงพอต่อ
จำนวนเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการสร้างห้องเก็บของ 
ศพด.บ้านหนองเตา หมู่ที่ 4 

เพื่อสร้างห้องเก็บ
ของใหม่ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 100,000.- 
(งบ อบต.) 

   1.ศพด.สะอาดเรียบร้อย
ขึ้น 
2.มีห้องเก็บของใน ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการเปลี่ยนโถส้วมใน
ห้องน้ำเด็ก ศพด.บ้านหนอง
เตา หมู่ที่ 4 

เพื่อเปลี่ยนโถส้วมจาก
คอห่างเป็นแบบชักโครก
พร้อมราวจับในห้องน้ำ 

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีชักโครกสำหรับเด็กที่มี
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ 



๔๙ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการต่อเติมกันสาดหน้า
อาคาร ศพด.บ้านหนองเตา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อต่อเติมกันสาดหน้า 
ศพด. 

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

    ฝนไม่สาดเข้ามา
ข้างใน ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการเปลี่ยนกระเบื้อง
หลังคาอาคาร ศพด.บ้าน
หนองเตา  หมู่ที่ 4 

เพื่อเปลี่ยนกระเบื้อง
หลังคา และฝ้าเพดาน
ของ ศพด. 

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต 

250,000.- 
(งบ อบต.) 

    อาคารมีความ
ม่ันคง ปลอดภัย 
ฝนไม่รั่วซึม 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการปูกระเบื้องในโรง
อาหาร ศพด.บ้านหนองเตา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้โรงอาหารสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    โรงอาหารสะอาด
เรียบร้อย ถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการทาสีอาคารเรียน
และห้องน้ำ เด็ก ศพด.
หนองเตา หมู่ที่ 4 

เพื่อทาสีอาคารเรียน 
และห้องน้ำ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

    1.ศพด.สะอาด 
เรียบร้อย 
2.อาคารเรียน และ
ห้องน้ำ ได้รับการ
ทาสีใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

15 เทพื้นด้านข้างโดมสนามเด็ก
เล่น ศพด.หนองเตา  
หมู่ที่ 4 

เพื่อขยายพืน้ที่ด้านข้าง
โดมสนามเด็กเล่น 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 30,000.- 
(งบ อบต.) 

   มีพื้นที่สนามเด็ก
เล่นเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

16 โครงการเปลี่ยนกระเบื้อง
หลงัคาอาคาร ศพด.บ้านปอ
กลาง  หมู่ที่ 5 

เพื่อเปลี่ยนกระเบื้อง
หลังคา และฝ้าเพดาน
ของ ศพด. 

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต 

300,000.- 
(งบ อบต.) 

    อาคารมีความ
ม่ันคง ปลอดภัย 
ฝนไม่รั่วซึม 

กอง
การศึกษาฯ 



๕๐ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

17 ก่อสร้างห้องน้ำครูและเด็ก
ใน ศพด.ปอกลาง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ครูและเด็กมี
ห้องน้ำไว้ใช้อย่าง

เพียงพอ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

150,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีห้องน้ำเพียงพอต่อครู
และเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

18 โครงการปูกระเบื้องบริเวณ
ทานอาหาร ศพด.ปอกลาง 

หมู่ที่ 5 

บริเวณทานอาหาร
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 50,000.- 
(งบ อบต.) 

   บริเวณทานอาหารได้รับ
การปูกระเบื้อง 

กอง
การศึกษาฯ 

19 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่น ศพด.ปอ
กลาง หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่น  

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 100,000.- 
(งบ อบต.) 

   กันแดด กันฝน ให้กับเด็ก 
มีความปลอดภัยและ
สะอาดเรียบร้อย 

กอง
การศึกษาฯ 

20 โครงการวางระบบ
น้ำประปา ใน ศพด.ปอ
กลาง หมู่ที่ 5 

เพื่อเปลี่ยนท่อน้ำประปา
พร้อมวางระบบใหม่ 

มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ ใน 

ศพด. 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีระบบน้ำประปาที่ดีและ
เพียงพอต่อการใช้น้ำ
ตลอดเวลา 

กอง
การศึกษาฯ 

21 โครงการทาสีอาคารเรียน 
และรั้ว ศพด.ปอกลาง  
หมู่ที่ 5 

เพื่อทาสีอาคารเรียน  
และรั้วใหม่ 

อาคารเรียน 
และรั้ว 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    1.ศพด.สะอาด เรียบร้อย 
2.อาคารเรียน และรั้ว 
ได้รับการทาสีใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

22 โครงการปูกระเบื้องบริเวณ
ทานอาหาร ศพด.บ้านผาแล 
หมู่ที่ 6 

บริเวณทานอาหาร
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    บริเวณทานอาหารได้รับ
การปูกระเบื้อง 

กอง
การศึกษาฯ  

23 โครงการทาสีอาคาเรียน 
และรั้ว ศพด.ผาแล หมู่ที่ 6 

เพื่อทาสีอาคาเรียน  
และรั้วใหม่ 

อาคาเรียน 
และรั้ว 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    1.ศพด.สะอาด เรียบร้อย 
2.อาคารเรียน และรั้ว 
ได้รับการทาสีใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ  



๕๑ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

24 โครงการเปลี่ยนและต่อเติม
หลังคาโรงอาหารและที่
แปรงฟัน ศพด.บ้านผาแล 
หมู่ที่ 6 

เพื่อเปลี่ยนหลังคาเก่าที่
เป็นสังกะสีและยังเหลือ
ส่วนที่ยังไม่ได้มุงหลังคา 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีหลังคาที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

25 โครงการเปลี่ยนหลังคาและ
ต่อเติม ห้องเรียน อาคาร
เรียน(หลังเดิม) ศพด. 
ทรายทอง  หมู่ที่ 7 

เพื่อเปลี่ยนหลังคาที่เก่า
ชำรุดและต่อเติมด้าน 
หน้าอาคาร เรียน ทุบ
ห้องเก็บของแบ่ง
ห้องเรียนเป็น 2 ห้อง 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

400,000.- 
(งบ อบต.) 

 

    1.เปลี่ยนหลังคา
ใหม่ 
2.เด็กมีสถานที่
เรียนกว้างขวางขึ้น
จากเดิม 

กอง
การศึกษาฯ  

26 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเรียนหลังใหม่ ศพด.
ทรายทอง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอต่อ
จำนวนเด็กใน ศพด. 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 200,000.- 
(งบ อบต.) 

 

   1.พื้นที่กว้างขึ้น
เพียงพอกับเด็ก 
2.เด็กมีพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

27 โครงการเทพื้นพร้อมปูหญ้า
เทียม ล้อมตาข่าย อาคาร
สนามเด็กเล่น ศพด.ทราย
ทอง หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงบริเวณ
สนามเด็กให้มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

  200,000.- 
(งบ อบต.) 

  เด็กมีความ
ปลอดภัย และ
สถานที่มีความ
สะอาดเรียบร้อย 

กอง
การศึกษาฯ 

28 โครงการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ ศพด.รายทอง  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีอาคารหลังใหม่ 
ปลอดภัย ม่ันคง  

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

    1,000,000.- 
(เงินสะสม 

ศพด.) 

มีสถานที่สำหรับ
จัดการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 



๕๒ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

29 โครงการปูกระเบื้อง พร้อม
ติดตาข่าย บริเวณทาน
อาหาร แห่งที่ 2 ศพด.
ทรายทอง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้พื้นที่โรงอาหาร
สะอาด เป็นสัดส่วน ถูก
สุขลักษณะ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

   100,000.- 
(งบ อบต.) 

 บริเวณทานอาหาร
สะอาด เป็นสัดส่วน 
ถกูสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษาฯ  

30 โครงการทาสีรั้วปรับปรุง
ประตูรั้ว และทาสีอาคาร
เรียน  ศพด.บ้านทรายทอง 
หมู่ที่ 7 

เพื่อทาสรีั้วและสีอาคาร
เรียน ทำประตูรั้วใหม่ 

รั้ว อาคาร 
ประตูรั้ว 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    รั้วและอาคารใหม่ขึ้น 
พร้อมประตูรั้วที่ปิด-
เปิด สะดวก 

กอง
การศึกษาฯ 

31 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.
บ้านห้วยคุ หมูที่ 8 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยของ
เด็กเล็ก 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 300,000.- 
(งบ อบต.) 

   มีสถานที่จัดการเรียน
การสอนที่ได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ  

32 โครงการวางระบบประปา
พร้อมแท้งค์เก็บน้ำ ศพด.
บ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีน้ำที่มีความ
สะอาดใช้สำหรับอุปโภค 
ตลอดเวลา 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีน้ำสำหรับอุปโภค
ภายในศูนย์ 
ตลอดเวลา 

กอง
การศึกษาฯ 

33 โครงการทาสีอาคารเรียน 
และรั้ว ศพด.บ้านห้วยคุ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อทาสีอาคารเรียน  
และรั้วใหม่ 

อาคารเรียน 
และรั้ว 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

    1.ศพด.สะอาด 
เรียบร้อย 
2.อาคารเรียน และรั้ว 
ได้รับการทาสีใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

34 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่น ศพด.
บ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่น  

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

  100,000.- 
(งบ อบต.) 

  กันแดด กันฝน ให้กับ
เด็ก มีความปลอดภัย
และสะอาดเรียบร้อย 

กอง
การศึกษาฯ 



๕๓ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

35 โครงการเปลี่ยนหลังคา 
ศพด.บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 
ทั้ง 2 แห่ง 

เพื่อเปลี่ยนหลังคาที่เก่า
ชำรุด ทรุดโทรม และ
แตกร้าว 
 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

    หลังคา ศพด.ทั้ง 2 แห่ง 
เปลี่ยนใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ  

36 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 
ศพด.บ้านห้วยหาน  (หลัง
ใหม่)  หมู่ที่ 9  
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้เด็กได้มีสถานที่
รับประทานอาคารที่ได้
มาตรฐาน 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีสถานที่สำหรับจัดการ
เรียนการสอนที่ได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ  

37 โครงการปูพื้นกระเบื้อง
สนามเด็กเล่น ศพด.บ้าน
ห้วยหาน หมู่ที่ 9 ทั้ง 2 
แห่ง 

1.เพื่อให้เด็กเล่นสนาม
เด็กเล่นมีความปลอดภัย 
2.เพื่อให้มีสถานที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย
ได้มาตรฐาน 

ตามแบบ  
มาตรฐาน อบต 

 100,000.- 
(งบ อบต.) 

   1.เด็กมีความปลอดภัย
ในการเล่น 
2.มีสถานที่สำหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐานและมี
ประสทิธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

38 โครงการปรับปรุง ต่อเติม 
พร้อมติดตั้งตาข่ายสนาม
เด็กเล่น ศพด.บ้านห้วยหาน 
ทั้ง 2 แห่ง หมู่ที่ 9 

1.เพื่อให้เด็กเล่นสนาม
เด็กเล่นมีความปลอดภัย 
2.เพื่อให้มีสถานที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย
ได้มาตรฐาน 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

   50,000.- 
(งบ อบต.) 

 1.เด็กมีความปลอดภัย
ในการเล่น 
2.มีสถานที่สำหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

39 โครงการปรับปรุงที่แปรง
ฟันเด็ก ศพด.ห้วยหาน 
(หลังเดมิ) หมู่ที่ 9 

เพื่อให้เด็กมีสถานที่
แปรงฟันอย่างเพียงพอ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีที่แปรงฟันเพียงพอต่อ
เด็ก 

กอง
การศึกษาฯ  



๕๔ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

40 โครงการต่อเติมกันสาด
ด้านหน้าและด้านข้าง
อาคาร ศพด.ห้วยหาน 
(หลังใหม่) หมู่ที่ 9 

เพื่อต่อเติมกันสาดหน้า 
และด้านข้างศพด. 

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต 

 50,000.- 
(งบ อบต.) 

   ฝนไม่สาด เข้ามาข้างใน 
ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

41 โครงการก่อสร้างโดม
ทางเดินไปห้องน้ำหญิง 
ศพด.ห้วยหาน(หลังใหม่) 
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างโดมทางเดินไป
ห้องน้ำหญิง ศพด.ห้วยหาน
(หลังใหม่) 

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    เด็ ก เข้ า ห้ อ ง น้ ำอ ย่ า ง
ปลอดภัย ไม่เปียกฝนหรือ
ตากแดด 

กอง
การศึกษาฯ 

42 โครงการเปลี่ยนหลังคา 
ศพด.บ้านอยู่สุข  
หมู่ที่ 10 

เพื่อเปลี่ยนหลังคาที่เก่า
ชำรุด ทรุดโทรม และ
แตกร้าว 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

250,000.- 
(งบ อบต.) 

    หลังคาได้รับการเปลี่ยน
ใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

43 โครงการปูกระเบื้อง
บริเวณด้านหน้าอาคาร 
และสนามเด็กเล่น ศพด. 
อยู่สุข  หมู่ที่ 10 

1.เพื่อความปลอดภัยของ
เด็ก 
2.เพื่อให้มีสถานที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยได้มาตร ฐาน 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

  70,000.- 
(งบ อบต.) 

  มีสถานที่สำหรับจัดการ
เรียนการสอนที่ได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ  

44 โครงการปรับปรุง พร้อม
ติดตั้งตาข่ายสนามเด็ก
เล่น ศพด.บ้านอยู่สุข  
หมู่ที่ 10 

1.เพื่อให้เด็กเล่นสนามเด็ก
เล่นมีความปลอดภัย 
2.เพื่อให้มีสถานที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 50,000.- 
(งบ อบต.) 

   1.เด็กมีความปลอดภัยใน
การเล่น 
2.มีสถานที่สำหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 



๕๕ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

45 โครงการต่อเติมหลังคา
คลุมด้านหน้า ศูนย์
พร้อมติดตั้งรางริน 
ศพด.บ้านอยู่สุข  
หมู่ที่ 10 

1.เพื่อให้เด็กมีพื้นที่
ปลอดภัยและได้มาตร 
ฐานมีสภาพ แวดล้อม
ภายนอกสะอาด ม่ังคง 
ปลอดภัยให้กับเด็ก 
2.เพื่อให้มีพื้นที่จัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้
เหมาะสมตามวัย 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

    1.เด็กมีพื้นที่ปลอดภัย
และได้มาตร ฐานมี
สภาพ แวดล้อม
ภายนอกสะอาด ม่ังคง 
ปลอดภัยให้กับเด็ก 
2.มีพื้นที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ให้เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

46 โครงการก่อสร้างที่แปรง
ฟัน ศพด.บ้านอยู่สุข  
หมู่ที่ 10 

เพื่ออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยของ
เด็กเล็ก 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

70,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีสถานที่จัดการเรียน
การสอนที่ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ  

47 โครงการปูกระเบื้อง
ห้องน้ำเดก็ ศพด.บ้าน  
อยู่สุข หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ ศพด.มีพื้น
ห้องน้ำที่เหมาะสมกับ
วัยของเด็กและมีความ
ปลอดภัยให้กับเด็ก 

ตามแบบ  
มาตรฐาน อบต 

 50,000.- 
(งบ อบต.) 

   มีพื้นห้องน้ำได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

48 โครงการทาสีอาคาร
เรียน และรั้ว ศพด.บ้าน
อยู่สุข 
หมู่ที่ 10 

เพื่อทาสีอาคารเรียน  
และรั้วใหม่ 

อาคารเรียน 
และรั้ว 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

    1.ศพด.สะอาด 
เรียบร้อย 
2.อาคารเรียน และรั้ว 
ได้รับการทาสีใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ 



๕๖ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

49 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ฯ 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
ศพด.ฟ้าไทยงาม  
หมู่ที่ 13 

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็ก 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

400,000.- 
 (งบ อบต.) 

    มีรั้วที่มั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัยต่อ
เด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

50 โครงการก่อสร้างโรง
อาหาร ศพด.ฟ้าไทยงาม 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้เด็กมีสถานที่
รับประทานอาหารที่เป็น
สัดส่วนและสะอาด 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

200,000.- 
 (งบ อบต.) 

    มีโรงอาหาร
สำหรับเด็กถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

51 โครงการก่อสร้างที่แปรง
ฟัน ศพด.ฟ้าไทยงาม หมู่
ที่ 13 

เพื่อให้เด็กมีสถานที่แปรง
ฟันที่เป็นสัดส่วนและถูก
สุขลักษณะการเรียนรู้ของ
เด็ก 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

100,000.- 
 (งบ อบต.) 

    มีสถานที่ให้
เด็กแปรงฟัน
อย่างมีสัดส่วน 

กอง
การศึกษาฯ 

52 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(ปูหญ้าและปบูล็อกตัว
หนอนทางเดินพร้อมหลัง 
คาคลุมทางเดิน) ศพด.ฟ้า
ไทยงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในศูนย์
ให้น่าอยู่ 

ตามแบบ  
มาตรฐาน อบต 

 200,000.- 
 (งบ อบต.) 

   ศพด.มี
สภาพแวดล้อม
น่าอยู่ เป็น
สัดส่วน 

กอง
การศึกษาฯ 

53 โครงการต่อเติมกันสาด
ด้านหน้าอาคาร ศพด.ฟ้า
ไทยงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อต่อเติมกันสาดหน้า
อาคาร  

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 50,000.- 
 (งบ อบต.) 

   ป้องกันฝนสาด
และแดดส่อง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 



๕๗ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

54 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน  ศพด.ผาตั้ง 104 
หมู่ที่ 14 

1.เพื่อให้มีอาคารที่มั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย 
2.เพื่อให้มีสถานที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

1,000,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีสถานที่
สำหรับจัดการ
เรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

55 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 
ศพด.ผาตั้ง หมู่ที่ 14 

เพื่อเปลี่ยนโถส้วมจาก คอ
ห่านเป็นชักโครกสำหรับ
เด็ก จำนวน 3 โถ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีห้องน้ำ
เพียงพอต่อเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

56 โครงการติดตั้งรางริน
น้ำฝน ศพด.ผาตั้ง  
หมู่ที่ 14 

เพื่อป้องกันน้ำฝนเข้าท่วม 
ศพด.เวลาเกิดฝนตก 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    ป้องกันน้ำท่วม 
ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

57 โครงการปูกระเบื้อง
บริเวณด้านหน้าอาคาร 
ศพด.ผาตั้ง หมู่ที่ 14 

เพื่อให้บริเวณด้านหน้า
อาคารสะอาด สวยงาม 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

   50,000.- 
(งบ อบต.) 

 บริเวณด้าน 
หน้าอาคาร
ได้รับการปู
กระเบื้อง 

กอง
การศึกษาฯ  

58 โครงการปรับปรุง ศพด.
ผาตั้ง หมู่ที่ 14 

เพื่อเปลี่ยนประตูและ
หน้าต่างเป็นกระจกบาน
เลื่อนพร้อมติดตั้งเหล็กดัด
ด้านใน 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

  50,000.- 
(งบ อบต.) 

  อาคารมีความ
สว่างเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 



๕๘ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

59 โครงการเปลี่ยนหลังคา 
ศพด.ผาตั้ง หมู่ที่ 14 

เพื่อเปลี่ยนหลังคาที่เก่า
ชำรุด ทรุดโทรม และ
แตกร้าว 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

250,000.- 
(งบ อบต.) 

    หลังคา ศพด. 
เปลี่ยนใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ  

60 โครงการปูพรมใน ศพด.
ผาตั้ง หมู่ที่ 14 

เพื่อให้เด็กได้รับความ
อบอุ่นและป้องกันมิให้พื้น
ชื้นและเย็น 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

   20,000.- 
(งบ อบต.) 

 เด็กได้รับความ
อบอุ่น พื้นไม่ชื้น
และเย็น 

กอง
การศึกษาฯ 

61 โครงการทาสีอาคารเรียน
และรั้ว ศพด.ผาตั้ง  
หมู่ที่ 14 

เพื่อทาสีอาคารเรียน  และ
รั้วใหม่ 

อาคารเรียน 
และรั้ว 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

    1.ศพด.สะอาด 
เรียบร้อย 
2.อาคารเรียน และ
รั้ว ได้รับการทาสี
ใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

62 โครงการทาสีรั้ว ศพด. 
ร่มฟ้าผาหม่น  หมู่ที่ 15 

เพื่อทาสรีั้วใหม่ รั้ว ศพด.  30,000.- 
 (งบ อบต.) 

   1.ศพด.สะอาด 
เรียบร้อย 
2.รั้ว ได้รับการทาสี
ใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

63 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 
ศพด.ร่มฟ้าผาหม่น 
 หมู่ที่ 15 

เพื่อเปลี่ยนชักโครกเป็นคอ
ห่านน่ังยองสำหรับเด็ก 
และเปลี่ยนโถฉี่และสร้าง
ราวจับในห้องน้ำ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

20,000.- 
 (งบ อบต.) 

    ห้องน้ำมีมาตรฐาน กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 



๕๙ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

64 โครงการต่อเติมกันสาด
หน้าอาคาร ศพด.ร่มฟ้า
ผาหม่น หมู่ที่ 15 

เพื่อต่อเติมกันสาดหน้า
อาคาร  

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 50,000.- 
 (งบ อบต.) 

   ป้องกันฝนสาด
และแดดส่อง 

กอง
การศึกษาฯ 

65 โครงการปูหญ้าเทียมพื้น
โดมสนามเด็กเล่น ศพด.
ร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 15 

เพื่อปูหญ้าเทียมพื้นโดม
สนามเด็กเล่น 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

  20,000.- 
 (งบ อบต.) 

  เด็กมีความ
ปลอดภัยใน
การเล่น 

กอง
การศึกษาฯ 

66 โครงการเปลี่ยนกระจกที่
แปรงฟันและทาสีที่แปรง
ฟันเด็ก ศพด.ร่มฟ้าผา
หม่น หมู่ที่ 15 

เพื่อเปลี่ยนกระจกและ
ทาสีที่แปรงฟนัเด็ก 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 10,000.- 
 (งบ อบต.) 

   มีกระจกที่
แปรงฟันและ
ทาสีใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

67 โครงการ ติดตั้งรางริน
รอบโดมสนามเด็กเล่น 
ศพด.ร่มฟ้าผาหม่น 
 หมู่ที่ 15 

เพื่อป้องกันน้ำฝนเข้าท่วม 
ศพด.เวลาเกิดฝนตก 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

    ป้องกันน้ำท่วม 
ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

68 โครงการปูกระเบื้อง
บริเวณหน้าอาคาร+ห้อง
พยาบาลและโรงอาหาร 
ศพด.ศิลาแดง หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานที ่ศพด. 
 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 50,000.- 
(งบ อบต.) 

   อาคารสถานที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

กอง
การศึกษาฯ  

 
 
 
 
 



๖๐ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

69 ติดตั้งกระจกหน้าต่างบาน
เลื่อนพร้อมเหล็กดัด
หน้าต่าง ศพด.ศิลาแดง  
หมู่ที่ 16 

เพื่อความปลอดภัยในตัว
อาคาร ศพด. 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 150,000.- 
(งบ อบต.) 

   อาคารมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

70 โครงการก่อสร้างที่แปรง
ฟันเด็ก ศพด.ศิลาแดง 
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้เด็กมีสถานที่แปรง
ฟันอย่างเพียงพอ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีที่แปรงฟัน
เพียงพอต่อเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ  

71 โครงการเปลี่ยนหลังคา 
 ศพด.บ้านศิลาแดง   
หมู่ที่ 16 

เพื่อเปลี่ยนหลังคาที่เก่า
ชำรุด ทรุดโทรม และ
แตกร้าว 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

300,000.- 
(งบ อบต.) 

    หลังคาได้รับ
การเปลี่ยนใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ  

72 โครงการต่อเติมโดมสนาม
เด็กเล่น ศพด.ศิลาแดง 
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้เด็กมีสนามเด็กเล่น
กันแดด กันฝน และพื้นที่
กว้างเพียงพอสำหรับเด็ก 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

  100,000.- 
(งบ อบต.) 

  ป้องกันแดด
และฝน เด็กมี
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

73 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ำประปาใน ศพด.ศิลา
แดง หมู่ที่ 16 

เพื่อเปลี่ยนท่อและทำ
ระบบประปาใหม่ 

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีน้ำประปาใช้
ตลอดปี 

กอง
การศึกษาฯ 

74 โครงการทาสีอาคารเรียน 
และรั้ว ศพด.ศิลาแดง  
หมู่ที่ 16 

เพื่อทาสีอาคารเรียน  และ
รั้วใหม่ 

อาคารเรียน 
และรั้ว 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

    1.ศพด.สะอาด 
เรียบร้อย 
2.อาคารเรียน 
และรั้ว ได้รับ
การทาสีใหม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 



๖๑ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

75 โครงการต่อเติมห้องเก็บ
ของ ศพด.สันติพัฒนา  
หมู่ที่ 19 

เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย
เพิ่มเติม 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีห้องเก็บของเพิ่มเติม กอง
การศึกษาฯ 

76 โครงการปูกระเบื้อง
บริเวณหน้าอาคารและ
หน้าโรงอาหาร ศพด.
สันติพัฒนา หมู่ที่ 19 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ศพด. 
 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    อาคารสถานที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

กอง
การศึกษาฯ  

77 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรั้ว ศพด.บ้าน
ห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 

เพื่อให้มีรั้วที่ม่ันคง 
แข็งแรง ปลอดภัย 
ป้องกันการลักขโมยจาก
บุคคลภายนอก 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีรั้วที่มั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย ป้องกันการลัก
ขโมยจากบุคคลภายนอก 

กอง
การศึกษาฯ 

78 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน  ศพด.บ้านห้วยกุ๊ก 
หมู่ที่ 20 

1.เพื่อให้มีอาคารที่มั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย 
2.เพื่อให้มีสถานที่สะอาด 
ถูกสขุลักษณะ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 1,000,000.- 
(งบ อบต.) 

   มีสถานที่สำหรับจัดการ
เรียนการสอนที่ได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

79 โครงการต่อเติมห้องน้ำ
และอ่างล้างมือ ศพด. 
บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 

เพื่อให้มีห้องน้ำเพียงพอ
ต่อเด็ก สะอาด และมีอ่าง
ล้างมือให้เด็ก 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

150,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีห้องน้ำเพียง พอต่อเด็ก 
สะอาด 

กอง
การศึกษาฯ 

78 โครงการเทลานคอนกรีต
สนามเด็กเล่น ศพด.บ้าน
ห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็ก เรียบร้อย 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

    150,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็กมีความปลอดภัยใน
การเล่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 



๖๒ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

79 โครงการทำกันสาด
ด้านหน้าและข้างอาคาร 
ศพด.บ้านห้วยกุ๊ก  
หมู่ที่ 20 

เพื่อก่อสร้างกันสาด
ด้านหน้าและข้างอาคาร  

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

    ฝนไม่สาดเข้ามาข้างใน 
ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

80 โครงการปรับปรุงต่อเติม
โรงอาหาร พร้อมติดตั้ง
อ่างล้างมือ ศพด.บ้าน
ห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 

เพื่อให้โรงอาหารสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

 50,000.- 
(งบ อบต.) 

   โรงอาหารสะอาด
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

81 โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงาน กองการศึกษา
ฯ อบต.ปอ 

เพื่อให้มีอาคารที่
กว้างขวาง ไว้รองรับการ
บริการของประชาชน 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มา
ติดต่องาน 

ตามแบบ 
มาตรฐาน อบต 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

    มีอาคารกว้างขวาง 
สะดวก สะอาด 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี 1.8 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอน 
ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศพด.จำนวน 
16 แห่ง 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

มีวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการ
สอน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา ใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
กลยุทธ์ท่ี 1.9 สร้างภาคีเครือข่ายกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ร่วมจัดการศึกษา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการสร้างภาคีเครือข่ายกับ
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง 
ๆ ร่วมจัดการศึกษา 

สร้างภาคีเครือข่ายกับ
ชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่าง ๆ ร่วมจัดการ
ศึกษา 

ภาคีเครือข่ายกับ
ชุมชน หน่วยงาน และ

องค์กรต่าง ๆ 

- - - - - มีภาคีเครือข่ายกับชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ
ร่วมจัดการศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี   2  ด้านการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ท่ี 2.1. ส่งเสริม  สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ใส่ใจ
สุขภาพ ตำบลปอ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้สูงอายุใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในโรงเรียน 

ผู้สูงอายุที่มี
ความสนใจใน
พื้นที่ตำบลปอ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

ผู้สูงอายุได้
พบปะพูดคุยใน
กลุ่มและมี
ความรู้ในเรื่อง
การดูแล
สุขภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการเข้าวัดทุกวันพระ 1.เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติตามหลักธรรม 
2.เพื่อพัฒนาจิตใจ
ของบุคลากรให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 

1.บุคลากร
ทางการศึกษา 
2.ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการ
จัดการศึกษา 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

บุคลากรมี
คุณธรรม 
ปฏิบัติตนตาม
คำสั่งสอนของ
ศาสนา 

 

3 โครงการคนสามวัยใส่ใจสถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนสถาบัน
ครอบครัวให้มีความ
รักความผูกพันมาก
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลปอ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

สถาบัน
ครอบครัวมี
ความรักความ
ผูกพันและ
เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 



๖๕ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 
ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.
ปอ 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ เห็นคุณค่า 
และความสำคัญของ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในพื้นที่ อบต.
ปอ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ในเขตพื้นที่ 
อบต.มีความรู้ความ
เข้าใจเห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของแหล่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา ฯ 

5. โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิ
ปญัญาท้องถิ่น 

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่
ตำบลปอ 

พื้นที่ตำบลปอ 50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

มีฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตำบลปอ 

 

6 โครงการลานปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่ อบต.ปอ ในการ
ร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น ให้
คงอยู่สืบไป 

ประชาชน ผู้นำ
ท้องถิ่นทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน
ในพื้นที่ อบต.
ปอ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนเทียนจำนำพรรษา 

เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียนจำนำ
พรรษาเน่ืองในวัน
เข้าพรรษาและอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในพื้นที่ตำบลปอ 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

1.ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 
2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสานต่อ 

กอง
การศึกษาฯ 



๖๖ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการจัดงานวัน
กตัญญู รดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุตำบลปอ 

เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม 
ประเพณี การแสดง
ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ
และจัดกิจกรรม วัน
สงกรานต์ อนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 

ผู้สูงอายุในพื้นที่
ตำบลปอ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

1.ประเพณี
สงกรานต์ได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 
2.ผู้สูงอายุได้รับ
การแสดงความ
กตัญญูกตเวที 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการสืบสานวัฒน-
ธรรมไทยประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีการแสดงความ
กตัญญูต่อแม่น้ำ ลำ
คลองและอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.ปอ 

150,000.- 
(งบ อบต.) 

150,000.- 
(งบ อบต.) 

150,000.- 
(งบ อบต.) 

150,000.- 
(งบ อบต.) 

150,000.- 
(งบ อบต.) 

ประเพณีลอย
กระทงได้รับการ
อนุรักษ์สืบทอดให้
คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชน
เผ่าม้ง 

เพื่อให้ท้องถิ่น/ชุมชน
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมชน
เผ่าม้งในพื้นที่
ตำบลปอ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

ประชาชนร่วมกัน
สืบสานประเพณีปี
ใหม่ม้ง ให้ยาวนาน 

กอง
การศึกษา ฯ 

11. โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทล้ือ 

เพื่อให้ท้องถิ่น/ชุมชน
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมไทล้ือใน
พื้นที่ตำบลปอ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

ประชาชนร่วมกัน
สืบสานประเพณีไท
ลื้อ ให้ยาวนาน 

กอง
การศึกษา ฯ 

12 โครงการจัดนิทรรศการ
งานพ่อขุนเม็งราย 

เพื่อให้ท้องถิ่น อนุรักษ์ 
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของ จังหวัด 

การเข้าร่วม
กิจกรรมจังหวัด
เชียงราย 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมของจังหวัด 

กอง
การศึกษาฯ 



๖๗ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13. โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอ้ิวเม่ียน 

เพื่อให้ท้องถิ่น/ชุมชน
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมชน
เผ่าอ้ิวเม่ียนใน
พื้นที่ตำบลปอ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

ชุมชนได้จัด
กิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 

14. โครงการงานมหกรรมทักษะ
และสืบสานงานหัตถกรรมชน
เผ่า 

1.เพื่อสืบสานงานฝีมือ
ของแต่ละชนเผ่า 
2.เพื่อเผยแพร่และพัฒนา
งานฝืมือชนเผ่าให้เป็น
อาชีพ 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในพื้นที่ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

งานฝีมือชนเผ่า
ได้รับการยอม 
รับและคงอยู่
อย่างต่อเน่ือง 

กอง
การศึกษาฯ 

15. โครงการแหล่งเรียนรู้สมุนไพร
ในชุมชน 

1.เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น 
2.เพื่อสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสมุนไพร 
3.เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้
สมุนไพรในชุมชน 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ในตำบลปอ 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

1.เพื่อเผย
ขยายพันธ์ุพืช
สมุนไพรใน
ท้องถิ่น 
2.อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ด้านสมุนไพร 
3.มีแหล่ง
เรียนรู้สมุนไพร
ในชมุชน 

กอง
การศึกษา 



๖๘ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ส้มโอของดีอำเภอเวียงแก่น 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกรและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมงานส้ม
โอของดีอำเภอ
เวียงแก่น 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

ส่งเสริมและสนับ 
สนุน เกษตรกรและ
ส่งเสริมการท่อง 
เที่ยวในอำเภอ 
เวียงแก่น 

กอง
การศึกษาฯ 

17 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอาข่า 

เพื่อให้ท้องถิ่น/ชุมชน
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมชน
เผ่าอ้ิวเม่ียนใน
พื้นที่ตำบลปอ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

ชุมชนได้จัด
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ของตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 

18 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าไทใหญ่ 

เพื่อให้ท้องถิ่น/ชุมชน
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมชน
เผ่าอ้ิวเม่ียนใน
พื้นที่ตำบลปอ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

ชุมชนได้จัด
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ของตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 

19 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปอ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การ
พัฒนาตนเอง การดูแล 
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 
เสริมสร้างศักยภาพ ด้าน
ต่างๆ 

จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
ทุกวันศุกร์และ
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ต่าง ๆ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

ผู้สูงอายุในเขต
ตำบลปอได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในทุกๆ 
ด้าน 

กอง
การศึกษาฯ 



๖๙ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

20 โครงการ ฮอมฮัก ข่วงพญ๋า ภูมิ
ปัญญาเวียงแก่น (อุดหนุน 
กศน.อำเภอเวียงแก่น) 

1.เพื่อส่งเสริมวิถีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ 
2.เพื่อจัดเวทีเสวนา
วิชาการด้านสุขภาพและ
อาหารปลอดภัย 
3.เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม นวัตวิถี 
ประเพณีดั้งเดิม 

กลุ่มชาติพันธ์ุใน
เขตอำเภอเวียง
แก่น 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

1.เกิดการส่งเสริมวิถีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ 
2.มีเวทีเสวนาวิชาการด้าน
สุขภาพและอาหาร
ปลอดภัย 
3.เกิดส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม นวัตวิถี
ประเพณีดั้งเดิม 

กอง
การศึกษาฯ 

21 โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์
เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 
อำเภอเวียงแก่น ฮอมพญ๋า 
(อุดหนุน กศน.อำเภอเวียง
แก่น) 

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2.เพื่อส่งเสริมด้าน
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 
3.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
และถ่ายทอดประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ผูสู้งอายุอำเภอ
เวียงแก่น 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
ด้านคุณภาพชีวิต ด้าน
สุขภาพและการอนุรักษ์
การถ่ายทอดประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

22 โครงการงานสักการะบวงสรวง
และสรงน้ำเจ้าหลวงเวียงแก่น 
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ
เวียงแก่น) 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมการ
สักการะบวงสรวง และ
สรงน้ำเจ้าหลวงเวียงแก่น 

ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
อปท. ผู้นำ
ชุมชน 
ประชาชน 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมการ
สักการะบวงสรวง และ
สรงน้ำเจ้าหลวงเวียงแก่น 

กอง
การศึกษาฯ 



๗๐ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการ อบรมให้ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม 
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ
เวียงแก่น) 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
ให้คงอยู่สืบไป 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
อำเภอเวียงแก่น 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนอำเภอเวียงแก่น
มีความรู้ด้านการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม 

กอง
การศึกษาฯ 

24 โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ำพระธาตุ
ดอยตุง 
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย) 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งาม และศาสนาให้คงอยู่
สืบไป 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
จังหวัดเชียงราย 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

ประเพณีได้รับการสืบสาน
และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 



๗๑ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี 2.2. สร้าง จัดหาสถานท่ีสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้เป็นศูนย์รวม
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสามารถ
ให้ประชาชนทุกคนได้
เข้ามาศึกษาหาความรู้
และเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ 

จำนวน 1 แห่ง 
พื้นที่ตำบลปอ 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
ศูนย์รวมแหล่ง
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจำ
ตำบล 

1.เพื่อให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ทางด้าน
การศึกษา อาชีพ 
ศิลปวัฒนธรรม 
2.เพื่อให้บริการ
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตตำบล 

จำนวน 1 ศูนย์ 500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

1.ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ที่
ครบวงจร 
2.ประชาชนมี
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เน็ตใน
ตำบล 

กอง
การศึกษาฯ 

3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลปอ 

เพื่อให้เป็นศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
ตำบลปอ 

จำนวน 1 แห่ง 
พื้นที่ตำบลปอ 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
ศูนย์รวมแหล่ง
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 



๗๒ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี   3  ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 กลยุทธ์ท่ี 3.1. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการก่อสร้างลานกีฬาหรือ
สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนใน
หมู่บ้านมีสนามกีฬา 

จำนวน 20 
หมู่บ้าน 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สนามกีฬาไว้ใช้ 

กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงสนาม
กีฬาในหมู่บ้าน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีสนาม
กีฬาได้มาตรฐาน 

สนามกีฬาได้
มาตรฐาน 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สนามกีฬา
มาตรฐานไว้ใช้ 

กอง
การศึกษาฯ 

3. โครงการกีฬาปอสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีและเป็น
กิจกรรมต่อต้านยา
เสพติดของเยาวชนใน
ตำบลปอ 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในตำบลปอ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในตำบลปอ เกิด
ความสามัคคี
และห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

4. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งนักกีฬา 
เยาวชน และ
ประชาชนเข้าร่วม
แข่งขันและจัดการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆเช่น
กีฬาระดับอำเภอ/
จังหวัด ฯลฯเป็นต้น 

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมแข่งขันและ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขัน

กีฬาต่างๆ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่
แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษาฯ 



๗๓ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5. โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลัง
กายครบวงจร (ฟิตเนส) 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สถานที่ออกกำลังกาย
แบบครบวงจร 

จำนวน 1 แห่ง 200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.ในเขต
ตำบลปอ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มีการ
แสดงออกด้านกีฬา มี
พลานามัยที่เหมาะสม
ตามวัย 

เด็กใน ศพด.
จำนวน 16 

แห่ง 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีเหมาะสม
ตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

7. อุดหนุนโครงการกีฬาเด็กและ
เยาวชนอำเภอเวียงแก่น (อุดหนุน
โรงเรียน สพฐ.ตำบลปอ) 

ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายของเด็กและ
เยาวชนให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬา ไม่เก่ียวกับ
ยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน
อำเภอเวียงแก่น 

60,000.- 
(งบ อบต.) 

60,000.- 
(งบ อบต.) 

60,000.- 
(งบ อบต.) 

60,000.- 
(งบ อบต.) 

60,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการส่ง 
เสริม สุขภาพ
ร่างกายให้มี
ความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หัน
มาเล่นกีฬาไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 



๗๔ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 
ไม่เก่ียวกับยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน
และ 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่ง เสริม สุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

9 อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนปางหัดสห
ศาสตร์) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 
ไม่เก่ียวกับยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน
และ 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่ง เสริม สุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

10. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านผา
แล) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 
ไม่เก่ียวกับยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน
และ 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่ง เสริม สุขภาพ
รา่งกายให้มีความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

11. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
เตา) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 
ไม่เก่ียวกับยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน
และ 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่ง เสริม สุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 



๗๕ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วย
คุ) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 
ไม่เก่ียวกับยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน
และ 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่ง เสริม สุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

13. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วย
หาน) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 
ไม่เก่ียวกับยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน
และ 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่ง เสริม สุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

14. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนบรรพต
วิทยา) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 
ไม่เก่ียวกับยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน
และ 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่ง เสริม สุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

15. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนชนัตถิ์ปิยะ
อุย) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 
ไม่เก่ียวกับยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน
และ 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่ง เสริม สุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 



๗๖ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

16. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วย
กุ๊ก) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 
ไม่เก่ียวกับยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน
และ 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่ง เสริม สุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

17. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตร
วิทยา) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 
ไม่เก่ียวกับยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน
และ 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่ง เสริม สุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

18. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านทราย
ทอง) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 
ไม่เก่ียวกับยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน
และ 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

25,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้รับการส่ง เสริม สุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

19. อุดหนุนโครงการกีฬาเด็ก
และเยาวชนอำเภอเวียง
แก่น (อุดหนุนโรงเรียน 
สพฐ.ตำบลปอ) 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของเด็กและเยาวชนให้มี
ความแข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ หันมา
เล่นกีฬา ไม่เก่ียวกับยา
เสพติด 

เด็กและ
เยาวชนตำบล

ปอ 

60,000.- 
(งบ อบต.) 

60,000.- 
(งบ อบต.) 

60,000.- 
(งบ อบต.) 

60,000.- 
(งบ อบต.) 

60,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็กและเยาวชนได้รับการส่ง 
เสริม สุขภาพร่างกายให้มีความ
แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬาไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 



๗๗ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี 3.2. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1.. โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนมี
เครือข่ายการ
ประสานงาน 

เด็กและเยาวชน
ตำบลปอ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนมี
เครือข่ายการ
ประสานงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการเยาวชนตำบลปอตามรอย
พระบาทพ่อแบบพอเพียง 

1.นำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดทำเป็น
หลักสูตรของท้องถิ่น 
2.เพื่อนำหลักสูตรที่
จัดทำไปใช้และเป็น
แนวในการปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม 

เด็กและเยาวชน
ตำบลปอ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

1.มีหลักสูตร
ท้องถิ่น เพื่อใช้
ในการเรียนการ
สอน 
2.สามารถนำ
หลักสูตรไปใช้
เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี 3.3. จัดหาและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ีสำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการจัดหาและพัฒนาวัสดุ 
อุปกรณ์ อาคารสถานที่สำหรับจัด
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีวัสดุ 
อุปกรณ์ อาคาร
สถานที่สำหรับจัด
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

เด็กและเยาวชน
ตำบลปอ 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
วัสดุ อุปกรณ์ 
อาคารสถานที่
สำหรับจัด
กิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
กลยุทธ์ท่ี 3.4. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนรู้จัก สามัคคี มีทักษะชีวิต และสำนึกรักบ้านเกิด 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมเด็กและเยาวชนรู้จัก 
สามัคคี มีทักษะชีวิต และสำนึกรัก
บ้านเกิด 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนรู้
รักสามัคคี มีทักษะ
ชีวิตและสำนึกรักบ้าน
เกิด 

เด็กและเยาวชน
ตำบลปอ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชนรู้
รักสามัคคี มี
ทักษะชีวิตและ
สำนึกรักบ้าน
เกิด 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 



๗๙ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการบริหารงานบุคลากร 
 กลยุทธ์ท่ี 4.1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรกอง
การศึกษาเข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและบทบาท
หน้าที่ใหม่ๆ 

บุคลากรกอง
การศึกษาฯ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

บุคลากรกอง
การศึกษาฯ 
ได้รับการอบรม
ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานใหม่ๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

กลยุทธ์ท่ี 4.2.อบรมเพ่ิมความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก 

1.เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความเข้าใจสามารถจัดทำแผน
และหลักสูตรปฐมวัยได้ 
2.เพื่อนำความรู้ที่ได้มาจัด
ประสบการเรียนการสอนได้ 
3.เพื่อพัฒนาและเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก 100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

1.เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจสามารถ
จัดทำแผนและหลักสูตร
ปฐมวัยได้ 
2.เพื่อนำความรู้ที่ได้มาจัด
ประสบการเรียนการสอนได ้
3.เพื่อพัฒนาและเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 



๘๐ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี 4.3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 
(พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก) 

เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
และบทบาทหน้าที่
ใหม่ๆ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
สังกัด อบต.ปอ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจและ
บทบาทหน้าที่
ใหม่ๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการท่องเท่ียว 
 กลยุทธ์ท่ี 5.1. ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

1.เพื่อให้ผู้ประกอบ 
การด้านร้านค้าและ 
รีสอร์ทมีความรู้ด้าน
การท่องเที่ยว 
2.เพื่อสร้างความ
ประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการ
ด้านการ

ท่องเที่ยวใน
ตำบลปอ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

  
 



๘๑ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี 5.2. ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพในการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการอบรมอาสาสมัครนำ
เที่ยวท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ได้รับข้อมูลทางประวัติ 
ศาสตร์และอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง
และมีความประทับใจใน
การท่องเที่ยว 

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่
ท่องเที่ยว ใน
ตำบลปอ 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์และอ่ืน 
ๆ ได้ถูกต้องพร้อมทั้งได้รับ
ความประทับใจในการ
ท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการอบรมการใช้ภาษา 
ต่างประเทศเบื้องต้นสำหรับ
การท่องเที่ยว 

1.เพื่อใช้สื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่การท่องเที่ยว 

เด็ก  เยาวชน
และประชาชน
ในพื้นที่
ท่องเที่ยว ใน
ตำบลปอ 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

1.สื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ได้ 
2.ศักยภาพทางด้านการใช้
ภาษาเพิ่มขึ้น 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี 5.3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
ตำบลปอ 
 

1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
เขตตำบลปอ ให้เป็นที่รู้จักแก่
นักท่องเที่ยว 
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 

ประชาชนรู้จัก
และมา
ท่องเที่ยวมาก
ขึ้น 
 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเที่ยว

และกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการภูชี้ฟ้าตระการตา
ดอกพญาเสือโคร่งบาน 

1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
เขตตำบลปอ ให้เป็นที่รู้จักแก่
นักท่องเที่ยว 
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

ประชาชนรู้จัก
และมา
ท่องเที่ยวมาก
ขึ้น 
 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเที่ยว

และกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

กอง
การศึกษาฯ 

3. โครงการเที่ยวงานองุ่นไร้
เมล็ดของดีอำเภอเวียงแก่น 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของ
ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ประชาชนรู้จัก
และมา
ท่องเที่ยวมาก
ขึ้น 
 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเที่ยว

และกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

กอง
การศึกษาฯ 

 



๘๓ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี 5.3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4. โครงการสนับสนุนจัดงานส้ม
โอของดีอำเภอเวียงแก่น 
 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การดำเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 
 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเที่ยว
และกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

กอง
การศึกษาฯ 

5. โครงการจัดงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว “ผาบ่องประตูรัก
แห่งขุนเขา” 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตำบลปอ ให้เป็นที่รู้จัก
แก่นักท่องเที่ยว 

เพื่อให้นักท่อง 
เที่ยวได้ทราบถึง
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเที่ยว
และกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

กอง
การศึกษาฯ 

6. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสวนเกษตรกรเชิง
นิเวศน์ 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
3.เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 
 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเที่ยว
และกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

กอง
การศึกษาฯ 

7. โครงการเชื่อมโยงและพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวจาก
ดอยผาตั้ง-ถ้ำเพชร-ดอยผา
หม่น-ภูชี้เดือน-ภูชี้ดาว-ภู
ชี้ฟ้า 

1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในรูปแบบเดินทางผจญภัย 
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 
3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ 

นักท่องเที่ยวมี
เส้นทางท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

มีเส้นทางการ
ท่องเที่ยวใหม่เพื่อ
รองรับการ
ท่องเที่ยวประเภท
ต่าง ๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

 



๘๔ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี 5.3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ดอยผาตั้ง/ดอยผาหม่น/ภูชี้
เดือน/ภูชี้ดาว/ภูชี้ฟ้า 
 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามขึ้น 
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว
มากขึ้น 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลปอ 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษาฯ 

9. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำเพชร/ถ้ำผาแล/น้ำตก
ตาดหมอก 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามขึ้น 
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว
มากขึ้น 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลปอ 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษาฯ 

10. โครงการก่อสร้างป้อมจุด
ตรวจบริการนักท่องเที่ ยว
แล ะ ป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม
อาคารบริการนักท่องเที่ยว
และห้องน้ำบริเวณดอยผา
ตั้ง/ภูชี้ฟ้า/ภูชี้ดาว/ภูชี้เดือน 

เพื่ออำนวยความสะดวก 
สบายให้กับนักท่องเที่ยวและ
เพิ่มความพร้อมในการ
ป้องกันการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างป้อมจุด
ตรวจบริเวณที่
กำหนดและ
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลปอ 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

นักท่องเที่ยวมี
ความสะดวก 
สบายในกร
ท่องเที่ยวและ
ได้รับความปลอด 
ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 



๘๕ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี 5.3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น  (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11. โครงการ จัดทำป้ ายบอก
เส้นทางและสื่อต่าง ๆ ใน
การประชาสัมพัน ธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตำบลปอ ให้เป็นที่รู้จัก
แก่นักท่องเที่ยว 

เพื่อให้นักท่อง 
เที่ยวได้ทราบถึง
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

12. โครงการจัดทำแผ่นพับ 
(Brochure)สื่อประชา 
สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตำบลปอ ให้เป็นที่รู้จัก
แก่นักท่องเที่ยว 

เพื่อให้นักท่อง 
เที่ยวได้ทราบถึง
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

13. โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
หมู่บ้าน 

ประชาสัมพันธ์
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

1.ประชาชนรู้จัก
แหล่งท่องเที่ยว 
2.มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามรองรับ
นักท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษาฯ 

14. โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ หมู่ที่ 20 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งใหม่ในหมู่บ้าน 

ประชาสัมพันธ์
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

300,000.- 
(งบ อบต.) 

300,000.- 
(งบ อบต.) 

300,000.- 
(งบ อบต.) 

300,000.- 
(งบ อบต.) 

300,000.- 
(งบ อบต.) 

1.ประชาชนรู้จัก
แหล่งท่องเที่ยว 
2.มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามรองรับ
นักท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 



๘๖ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

กลยุทธ์ท่ี 5.3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

15. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแห่ง
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม 
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

มีภูมิทัศน์ที่
สวยเพื่อ
รองรับ
นักท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษาฯ 

16. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแห่ง
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 8 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม 
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
บรเิวณแหล่งท่องเที่ยว 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

มีภูมิทัศน์ที่
สวยเพื่อ
รองรับ
นักท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษาฯ 

17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแห่ง
ท่องเที่ยว ดอยผา
หม่น 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม 
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

30,000.- 
(งบ อบต.) 

มีภูมิทัศน์ที่
สวยเพื่อ
รองรบั
นักท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี อาคาร สถานท่ีของหน่วยงานในสังกัด 
 กลยุทธ์ท่ี 6.1. ส่งเสริม  สนับสนุน จัดหา ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคาร สถานท่ี ให้เหมาะสมใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการส่งเสริม  
สนับสนุน จัดหา 
ซ่อมแซม วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอาคาร 
สถานที่ ให้เหมาะสม
ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริม  สนับสนุน 
จัดหา ซ่อมแซม วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอาคาร 
สถานที่ ให้เหมาะสมใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริม  สนับสนุน จัดหา 
ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคาร 
สถานที่ ให้เหมาะสมใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

500,000.- 
(งบ อบต.) 

วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และ
อาคาร สถานที่ 
ให้เหมาะสมใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 7 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของคนไทย 

กลยุทธ์ท่ี 7  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของคนไทยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. 

 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม 

บุคลากรทางการศึกษา 
 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 

บุคลากรทางการศึกษาจะได้
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
คณุธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมของคนไทย 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมของคนไทย 

เด็ก เยาวชน ในพื้นที่
ตำบลปอ 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 

มีความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมของ
คนไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

3. อุดหนุนโครงการจัดงานราช
พิธีเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนพรรษา งานสำคัญ
ของสถาบันฯ และงาน
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ต่าง ๆ (อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอเวียงแก่น) 

เพื่อส่งเสริมการมี
จิตสำนึก ความ
จงรักภักดี การเทิดทูน
สถาบันฯ และการ
อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
ศาสนา 

อำเภอเวียงแก่น 100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 

ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกความ
จงรักภักดี การเทิดทูน
สถาบันฯ และการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
ศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 






















