
     แบบ ผ.02      

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขับเคล่ือนหลัก เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ โรงเรียนอนุบาล

ปรัชญาของเศรษฐกิจ สู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ร้อยละ 70 ภูมิปัญญาวิถีคนป่าซาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พอเพียง เพ่ือส่งเสริมการ วิถีคนป่าซาง สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
เรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบาลต าบลป่าซาง
วิถีคนป่าซาง สถานศึกษา

เทศบาลต าบลป่าซาง

2 โครงการแข่งขันทักษะ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กนักเรียนได้แสดงออก กองการศึกษา
ทางวิชาการและมหกรรม ให้เด็กนักเรียนกล้า นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ร้อยละ 70 ถึงความสามารถทาง
การศึกษา แสดงออกได้เรียนรูและ และบุคลากรทางการศึกษา วิชาการ ได้เรียนรู้และ

แสวงหาประสบการณ์ แสวงหาประสบการณ์ตรง
จากการเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลป่าซาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  184     



     แบบ ผ.02      

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการพัฒนาและ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กนักเรียนได้พัฒนา โรงเรียนอนุบาล

เสริมสร้างประสบการณ์ ประสบการณ์การจัด ต าบลป่าซาง นักเรียน ร้อยละ 70 และเสริมสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การจัดการเรียนรู้ระดับ การเรียนรู้ระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ประสบการณ์
อนุบาล และศูนย์พัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลป่าซางและบุคลากร การจัดการเรียนรู้
เด็กเล็ก ทางการศึกษา  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้คณะ คณะกรรมการบริหาร 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการบริหาร กองการศึกษา
คณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ศพด. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 70 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการ และคณะกรรมการสถาน และคณะกรรมการสถาน
และคณะกรรมการสถาน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ได้ทราบถึงบทบาท บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหาร
ผู้เก่ียวข้องด้านการศึกษา หน้าท่ีของตนเอง สถานศึกษา

5 โครงการวันวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลงานทาง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ กองการศึกษา
วิชาการของสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ร้อยละ 70 ผลงานทางวิชากร
เทศบาลต าบลป่าซาง ผู้ปกครองและบุคลากร

ทางการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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     แบบ ผ.02      

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการวันส าคัญ เพ่ือปลูกฝังค่านิยม จารีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาล

ทางศาสนาและวันส าคัญ ประเพณี และวัฒนธรรม นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ร้อยละ 70 ประเพณีอันดีงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของชาติ อันดีงามของวันส าคัญ และบุคลากรทางการศึกษา ในวันส าคัญต่างๆ

ต่างๆ ให้แก่เด็กใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลต าบลป่าซาง

7 โครงการส่งเสริมการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ กองการศึกษา
เรียนรู้เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยผ่านการเล่น นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ร้อยละ 70 เด็กปฐมวัยผ่านการเล่น
ท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น และบุคลากรทางการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมความ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครอง ชุมชนและ โรงเรียนอนุบาล
สัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ร้อยละ 70 บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กับชุมชน ผู้ปกครอง ชุมชน ทางการศึกษา มีสัมพันธไมตรีท่ีดี

ให้เพ่ิมมาย่ิงข้ึน เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน โรงเรียนอนุบาล 819,600   819,600   819,600   819,600   819,600   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต โรงเรียนอนุบาล
การบริหารสถานศึกษา ให้เด็กเกิดพัฒนาการท่ีดี เทศบาลต าบลป่าซาง ร้อยละ 100 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทต.ป่าซาง
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ครบท้ังด้านร่างกาย มีพัฒนาการท่ีดี ครบท้ัง
ต าบลป่าซาง) อารมณ์ สังคม และ 4 ด้าน

สติปัญญา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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     แบบ ผ.02      

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนา 473,800   473,800   473,800   473,800   473,800   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การบริหารสถานศึกษา ให้เด็กเกิดพัฒนาการท่ีดี เด็กเล็ก ทต.ป่าซาง ร้อยละ 100 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทต.ป่าซาง
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ครบท้ังด้านร่างกาย มีพัฒนาการท่ีดี ครบท้ัง
ต าบลป่าซาง) อารมณ์ สังคม และ 4 ด้าน

สติปัญญา
 

11 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ นักเรียนโรงเรียนอนุบาล 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กเล็กได้รับ กองการศึกษา
สู่โลกกว้าง เรียนรู้และมีประสบ เทศบาลต าบลป่าซาง ร้อยละ 70 ประสบการณ์เรียนรู้

การณ์ในการเรียนรู้ ผู้ดูแลเด็ก ครูและบุคลากร จากสถานท่ีจริง
จากสถานท่ีจริง ทางการศึกษา

12 โครงการอบรมพัฒนา เพ่ือพัฒนาการบริหาร ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษา มีระบบ กองการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน และประกันคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 70 การประกันคุณภาพ
และการบริหารสถานศึกษา ภายในสถานศึกษา ตรงตามาตรฐาน

ให้มีคุณภาพตาม การศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย

13 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง เด็กและเยาวชนในเขต 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนได้รับ กองการศึกษา
แห่งชาติ ให้เด็กรู้จักกล้าแสดงออก เทศบาลต าบลป่าซาง ร้อยละ 70 การส่งเสริมกิจกรรม

การกล้าแสดงออก
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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     แบบ ผ.02      

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการเด็กอนุบาลเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาล 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา

Coding แบบ Unplugged ด้านสติปัญญา และเป็น เทศบาลต าบลป่าซาง ร้อยละ 70 ส่งเสริมพัฒนาการ
การปูพ้ืนฐานด้านการ ด้านสติปัญญา มีทักษะ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ ด้านการค านวณ
ด้านการแก้ปัญหา การ
เรียงล าดับ และเป็นการ

ส่งเสริมการคิดเชิงค านวณ
รวมถึงการเขียนโค้ด
และเป็นพ้ืนฐานการ  
เรียนรู้ในระดับประถม
ศึกษา

15 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ดูแลเด็กและ กองการศึกษา
ของครูและผู้ดูแลเด็ก ได้ศึกษาและพัฒนา และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 70 ผู้ดูแลเด็ก มีศักยภาพ
ของสถานศึกษาเทศบาล ความรู้เก่ียวกับการ ในการจัดการศึกษา
ต าบลป่าซาง จัดการศึกษาท้องถ่ิน ท้องถ่ินมากย่ิงข้ึน

ให้มากย่ิงข้ึน

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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     แบบ ผ.02      

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการอุดหนุนส าหรับ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก 1.ค่าปรับปรุงหลักสูตร 82,000     82,000     82,000     82,000     82,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ดูแลเด็กและ โรงเรียนอนุบาล

ส่งเสริมศักยภาพการ เกิดการพัฒนาโดยการ สถานศึกษา 20,000 บาท ร้อยละ 70 ผู้ดูแลเด็ก มีศักยภาพ
จัดการศึกษาท้องถ่ิน จัดกิจกรรมส่งเสริม 2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการจัดการศึกษา

พัฒนาการแก่เด็กเล็ก การเรียนรู้ในโรงเรียน ท้องถ่ินมากย่ิงข้ึน
50,000 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
12,000 บาท

17 โครงการอุดหนุนโรงเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียน นักเรียนโรงเรียน สพฐ. 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนโรงเรียน สพฐ. กองการศึกษา
สพฐ. (อาหารกลางวัน) มีอาหารกลางวันท่ีมี ในเขตเทศบาลต าบล ร้อยละ 100 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

คุณค่าทางโภชนาการ ป่าซาง เจริญเติบโตเป็นไปตาม

และแบ่งเบาภาระ เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน

18 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้มี นักเรียนโรงเรียนอนุบาล 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ กองการศึกษา
ประสบการณ์ การจัดการ ประสบการณ์โดยผ่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 100 กิจกรรมหลากหลาย
เรียนรู้ระดับอนุบาล กิจกรรมต่างๆ สังกัดเทศบาลต าบลป่าซาง จากประสบการณ์จริง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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     แบบ ผ.02      

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กปฐมวัยให้ความ กองการศึกษา

ของสถานศึกษาสังกัด พลานามัยท่ีสมบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ร้อยละ 70 สนใจในการเล่นกีฬา
เทศบาลต าบลป่าซาง แข็งแรง และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมนันทนากร

และกิจกรรมกลางแจ้ง

2,925,400 2,925,400 2,925,400 2,925,400 2,925,400 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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     แบบ ผ.02      

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน เยาวชน ประชาชน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประชาชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง ร้อยละ 70 ห่างไกลจากยาเสพติด
จากยาเสพติด จ านวน 10 หมู่บ้าน และเกิดความสามัคคี

ภายในชุมชนมากย่ิงข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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