
166 แบบ ผ. 02

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบ เพ่ืออุดหนุนอ าเภอดอยหล่อ ประชาชนผู้ 12,500 12,500 12,500 12,500 จ านวนประชาชน สามารถช่วยเหลือและ อบต. ดอยหล่อ
ภัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการสนับสนุนช่วย ประสบภัย ท่ีได้รับประโยชน์ บรรเทาทุกข์ผู้
อ าเภอดอยหล่อ เหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ และผู้ ประสบภัย

และผู้ด้อยโอกาส อ าเภอ ด้อยโอกาส
ดอยหล่อ

2 สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบ เพ่ืออุดหนุนอ าเภอดอยหล่อ ประชาชนผู้ 12,500 12,500 12,500 12,500 จ านวนประชาชน สามารถช่วยเหลือและ อบต. ดอยหล่อ
ภัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการสนับสนุนช่วย ประสบภัย ท่ีได้รับประโยชน์ บรรเทาทุกข์ผู้
อ าเภอดอยหล่อ เหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ และผู้ ประสบภัย

ผู้ด้อยโอกาส อ าเภอ ด้อยโอกาส
ดอยหล่อ

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



167 แบบ ผ. 02
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    5.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานมหกรรม "ของดีและ เพ่ืออุดหนุนอ าเภอดอยหล่อ ประชาชนในอ าเภอ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน นักท่องเท่ียวสนใจร่วม อบต. ดอยหล่อ
ภูมิปัญญาอ าเภอดอยหล่อ" ในการจัดงานมหกรรม ดอยหล่อและใกล้เคียง เข้าชมงานเพ่ิมข้ึน เข้างาน

"ของดีและภูมิปัญญา
อ าเภอดอยหล่อ"  

2 ส่งเสริมประเพณีกว่างชน อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์ ประชาชนในอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน จ านวนนักท่องเท่ียว อบต. ดอยหล่อ
กว่างชนต าบลดอยหล่อ ดอยหล่อและใกล้เคียง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ิมมากข้ึน

3 แข่งขันกีฬาเหล่าเป้าเกมส์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี นักเรียนโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักเรียนท่ี นักเรียนมีสุขนิสัยใน
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ เหล่าเป้า เข้าร่วมกิจกรรม การดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ



168 แบบ ผ. 02
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    5.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 พัฒนาคุณธรรมตามหลัก เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้หลัก นักเรียนโรงเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียนท่ี นักเรียนได้เรียนรู้หลัก อบต.ดอยหล่อ
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เจริญสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรม ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

5 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน (เกษตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี นักเรียนโรงเรียน 18,000 18,000 18,000 18,000 จ านวนนักเรียนท่ี นักเรียนมีทักษะด้าน อบต.ดอยหล่อ
พอเพียงตามรอยพอ) ทักษะทางด้านการเกษตร บ้านดอยหล่อ เข้าร่วมกิจกรรม การเกษตร

6 ส่งเสริมการอ่านและการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและปลูก นักเรียนโรงเรียน 22,000 22,000 22,000 22,000 จ านวนนักเรียนท่ี นักเรียนมีพัฒนาการ อบต.ดอยหล่อ
เขียน ฝังนิสัยรักการอ่าน วัดวังขามป้อม เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการอ่าน

7 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนโรงเรียน 19,000 19,000 19,000 19,000 จ านวนนักเรียนท่ี นักเรียนได้เรียนรู้ อบต.ดอยหล่อ
(ค่ายภาษาจีน) ภาษาและวัฒนธรรมของ บ้านดงป่าหวาย เข้าร่วมกิจกรรม ภาษาและวัฒนธรรม

ต่างประเทศ ของต่างประเทศ

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ



169 แบบ ผ. 02
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    5.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน นักเรียนโรงเรียน 19,000 19,000 19,000 19,000 จ านวนนักเรียนท่ี นักเรียนมีทักษะในด้าน อบต.ดอยหล่อ
(ภาษาอังกฤษ) ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ บ้านดงป่าหวาย เข้าร่วมกิจกรรม การส่ือสารภาษาอังกฤษ

9 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ นักเรียนโรงเรียน 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนนักเรียนท่ี นักเรียนได้มีความรู้ อบต.ดอยหล่อ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน พ้ืนฐานเก่ียวกับประเทศ บ้านดอนช่ืน เข้าร่วมกิจกรรม พ้ืนฐานเก่ียวกับประเทศ

เพ่ือนบ้านในอาเซียน เพ่ือนบ้านในอาเซียน

10 พัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา ก.ศ.น. ต าบล นักเรียน ก.ศ.น. 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียนท่ี ก.ศ.น. เป็นแหล่งเรียนรู้ อบต.ดอยหล่อ
ตลอดชีวิต ก.ศ.น. ต าบล ดอยหล่อให้เป็น เข้าร่วมกิจกรรม
ดอยหล่อ

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ



170 แบบ ผ. 02
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    5.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 พัฒนาส่งเสริมการเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนและ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักเรียนและ นักเรียนและประชาชน อบต.ดอยหล่อ
การสอนแก่นักเรียนของ แก่นักเรียนและประชาชน ประชาชน ประชาชนท่ีได้รับ มีการพัฒนาด้าน
ศูนย์ กศน. เขตต าบล ท่ัวไป ประโยชน์ การเรียนรู้
ดอยหล่อ

12 พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม เพ่ือสร้างความเรียนรู้ความ นักเรียนโรงเรียน 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนนักเรียนท่ี นักเรียนมีความรู้ความ อบต.ดอยหล่อ
อาเซียน เข้าใจและความตระหนัก เหล่าเป้า เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจ

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน

13 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน นักเรียนโรงเรียน 21,500 21,500 21,500 21,500 จ านวนนักเรียนท่ี นักเรียนมีทักษะในด้าน อบต.ดอยหล่อ
(ภาษาอังกฤษ) ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ บ้านดอยหล่อ เข้าร่วมกิจกรรม การส่ือสารภาษาอังกฤษ

14 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนา นักเรียน 100,000   100,000   100,000   100,000   จ านวนนักเรียนท่ี ผู้เรียนได้มีการพัฒนา อบต.ดอยหล่อ
กระบวนการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ
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5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    5.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ โรงเรียน 7 แห่ง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวนนักเรียน เด็กมีสุขภาพแข็งแรง อบต. ดอยหล่อ
โรงเรียนในเขตต าบลดอยหล่อ สารอาหารครบถ้วน ท่ีได้รับประโยชน์ และมีพัฒนาการท่ีดี

16 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนนักเรียน เด็กมีสุขภาพแข็งแรง อบต. ดอยหล่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต สารอาหารครบถ้วน ท้ัง 6 ศูนย์ ท่ีได้รับประโยชน์ และมีพัฒนาการท่ีดี
ต าบลดอยหล่อ

17 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหาร 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 จ านวนโรงเรียน เด็กมีสุขภาพแข็งแรง อบต. ดอยหล่อ
แก่นักเรียนในเขต อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อ กลางวันแก่โรง ท่ีได้รับประโยชน์ และมีพัฒนาการท่ีดี
ต าบลดอยหล่อ ร่างกาย เรียนท้ัง 7 แห่ง

18 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหาร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนนักเรียน เด็กมีสุขภาพแข็งแรง อบต. ดอยหล่อ
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารท่ีมีประโยชน์ กลางวันแก่ศูนย์ ท่ีได้รับประโยชน์ และมีพัฒนาการท่ีดี

ต่อร่างกาย พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ







                 


