
แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

เพื่อพฒันาศักยภาพเชิง
วิชาการของบคุลากรทาง
การศึกษาและเสริมสร้าง
องค์ความรู้ของบคุลากรทาง
การศึกษาใหเ้ปน็ผู้มี
สมรรถนะสูงในการปฏบิติั
หนา้ที่ได้อย่าง  มอือาชีพ

ฝึกอบรมข้าราชการครู
และบคุลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสังกดั
เทศบาลต าบลจันจว้า

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ร้อยละ 80 
ของบคุลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอน

ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาเปน็ผู้มี
สมรรถนะสูงใน
การปฏบิติัหนา้ที่
ได้อย่างมอือาชีพ

กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ภาษาต่างประเทศแกผู้่น า
ชุมชนและประชาชนทั่วไป

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออกและ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

จัดกจิกรรมอบรมให้
ความรู้ภาษาต่างประเทศ
แกผู้่น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ความรู้ด้าน
ภาษาต่าง      
ประทศ

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ด้านภาษา

กองการศึกษา

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

3 โครงการอบรมวินยัครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมใหค้รูและ
บคุลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้ระเบยีบวินยั
เกี่ยวกบัวิชาชีพครู

ส่งเสริมใหค้รูและ
บคุลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้ระเบยีบวินยั
เกี่ยวกบัวิชาชีพครู

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
ของการวัดผล
เปน็ไปตาม
มาตรฐาน
การศึกษา

ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามี
ความตระหนกัใน
ระเบยีบวินยัยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

4 โครงการเปดิโลกวิชาการ
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อเปดิโลกแหง่การเรียนรู้
ด้านวิชาการแกค่รูและ
นกัเรียน

จัดกจิกรรมเปดิโลกแหง่
การเรียนรู้ด้านวิชาการ
แกค่รูและนกัเรียน

        20,000         20,000  -  -  -  ร้อยละ 80  
ของนกัเรียน
และครูได้
ประโยชน์

ครู/บคุลากร
ทางการศึกษา
และนกัเรียนได้รับ
ความรู้ทกัษะ
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการ

กองการศึกษา

5 โครงการพฒันาทกัษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

เพื่อพฒันาส่ือสร้างสรรค์
สติปญัญาและเพิ่มทกัษะ
การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

นกัเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล      
จันจว้า

        10,000  -         10,000  -  -  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มส่ืีอและแหล่ง
เรียนรู้ที่ทนัสมยั
และมี
ประสิทธิภาพใน
โรงเรียน

กองการศึกษา
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2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

6 โครงการรณรงค์เพื่อ
ปอ้งกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อรณรงค์ต่อต้านรู้จัก  
ปอ้งกนัและตระหนกัถึงโทษ
ของส่ิงเสพติด

จัดกจิกรรมปอ้งกนัการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
ภายในโรงเรียน

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ได้ตระหนกัถึง
พษิภยัของยา
เสพติด

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ภายในโรงเรียน
ลดลง

กองการศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2

7 โครงการฝึกอบรมและทศัน
ศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษาทอ้งถิ่น

เพื่อเพิ่มวิสัยทศันใ์นด้าน
การศึกษา ของบคุลากรทาง
การศึกษา

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานมหกรรมการศึกษา
ทอ้งถิ่น

        30,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมได้
ประโยชน์

บคุลากรทางการ
ศึกษาได้
ปรับเปล่ียนมมุมอง
ในการท างานด้าน
การศึกษา

กองการศึกษา/ร.ร.ท.1
  ร.ร.ท.2

8 โครงการปรับภมูทิศัน์
สภาพแวดล้อมภายใน
อาคารเรียนและบริเวณ
สถานศึกษา

เพื่อปรับภมูทิศัน์
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
เรียนและบริเวณโรงเรียนให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม

ปรับภมูทิศัน์
สภาพแวดล้อมภายใน
อาคารเรียนและบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

โรงเรียนมภีมูทิศัน์
บริเวณโรงเรียนให้
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสม

โรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2  
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

9 โครงการนกัสืบสายน้ า เพื่อร่วมกนัตรวจสอบสภาพ
น้ าในบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2        
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

          5,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

ได้ร่วมกนัปอ้งกนั
ลูกน้ ายุงลายและ
ช่วยกนัอนรัุกษ์
แหล่งน้ า

โรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2    
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

10 โครงการโปรแกรม
คณิตศาสตร์อจัฉริยะ

เพื่อสร้างหลักสูตร
คณิตศาสตร์

นกัเรียนทกุคนในโรงเรียน
เทศบาล 2

       100,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมทีกัษะ
การเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

โรงเรียนเทศบาล 2

11 โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียน
ใหสู้งขึ้น

นกัเรียนทกุคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โรงเรียน
เทศบาล 2

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนทกุคนใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

โรงเรียนเทศบาล 2

12 โครงการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนโดยการมส่ีวน
ร่วมของครู ชุมชน และ
นกัเรียน

เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนโดยการมส่ีวนร่วมของ
ครู ชุมชน และนกัเรียน

มส่ืีอการเรียนการสอน
โดยการมส่ีวนร่วมของครู 
ชุมชน และนกัเรียน

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80  
ของการพฒันา
ส่ือการเรียนการ
สอนได้
ประสิทธิภาพ

มกีารเรียนการ
สอนประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ร.ร.เทศบาล 1
ร.ร.เทศบาล 2



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

13 โครงการอบรมครูศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตามแนวการ
สอนแบบมอนเตสซอร่ี

เพื่อใหค้รูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก/บคุลากรทางการศึกษา
ได้ความรู้จากแนวการสอน
แบบมอนเตสซอร่ี

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/
บคุลากรทางการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 
ของครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/
บคุลากร
ทางการศึกษา
ได้ประโยชน์

ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก/
บคุลากรทางการ
ศึกษาได้ความรู้
จากแนวการสอน
แบบมอนเตสซอร่ี
ทกุคน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

14 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาการต้ังครรภใ์นวัยรุ่น

เพื่อก าหนดแนวทางและ
ด าเนนิการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาการต้ังครรภใ์น
วัยรุ่น

จัดกจิกรรมส่งเสริมการ
ปอ้งกนัการต้ังครรภแ์ก่
เด็กและเยาวชน

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
ของนกัเรียนที่
ต้ังครรภล์ดลง

จ านวนนกัเรียนที่
ต้ังครรภล์ดลง

กองการศึกษา

15 โครงการอบรมครู
ผู้ด าเนนิการคัดกรองทาง
การศึกษา

เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่ม
ทกัษะครูในการคัดกรองทาง
การศึกษา

จัดอบรมครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
ของครูสังกดั 
อปท.ได้รับการ
ฝึกอบรม

ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้และทกัษะ
การคัดกรองทาง
การศึกษา

กองการศึกษา



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

16 โครงการส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อขับเคล่ือนนวัตกรรม
ตามนโยบายไทยแลน 4.0

เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการ
เรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0 น ามา
เปน็แนวทางสู่การปฏบิติั
จริงทางการศึกษา

จัดกจิกรรมส่งเสริมใหแ้ก่
ครูและนกัเรียนโรงเรียน
สังกดั อปท.

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ไทยแลนด์ 4.0

น าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา รร. ท. 1
รร. ท. 2         
ศพด.ทต.จันจว้า

17 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการการจัดท าส่ือ
นวัตกรรมทางการศึกษา
นกัเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
บคุลากรทางการศึกษาใน
การผลิตส่ือที่เหมาะสม

จัดฝึกอบรมบคุลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียน ท.2

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ80 ของ
บคุลากรเข้ารับ
การอบรม

บคุลากรทางการ
ศึกษาของ
โรงเรียนมี
ศักยภาพสูงขึ้น

กองการศึกษา        
โรงเรียน ท.2

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนงัสือเรียน
 ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน ค่า
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

โรงเรียน ท.1 , ท.2 และ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

    1,400,000     1,400,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

การจัดการเรียน
การสอยของ
โรงเรียนมคุีณภาพ
เปน็ไปตามฐาน
การศึกษา

โรงเรียน ท.1 , ท.2 
และ ศพด.ทต.จันจว้า



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

19 ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอดุหนนุ
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ทอ้งถิ่น ค่าปจัจัยพื้นฐาน
ส าหรับนกัเรียนยากจน)

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอดุหนนุ
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของทอ้งถิ่น 
ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ
นกัเรียนยากจน)

โรงเรียน ท.1 , ท.2 และ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

    1,470,000     1,470,000     1,470,000     1,470,000     1,470,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

การจัดการเรียน
การสอยของ
โรงเรียนมีคุณภาพ
เป็นไปตามฐาน
การศึกษา

โรงเรียน ท.1 , ท.2 
และ ศพด.ทต.จันจว้า

20 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้รู้จักหนา้ที่ ของ
ตนเอง

จัดกจิกรรมพฒันา 
ส่งเสริมเด็กเพื่อใหไ้ด้ท า
กจิกรรมสร้างสรรค์

        52,000         52,000         52,000         52,000         52,000  ร้อยละ 80 เด็ก
เยาวชนได้
ประโยชน์

เด็กเยาวชน ได้
ร่วมกจิกรรม
สร้างสรรค์ ที่เปน็
ประโยชน์

โรงเรียน ท.1 , ท.2 
ศพด.ทต.จันจว้า และ
เด็กเยาวชนในพื้นที่

21 โครงการจัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์
และประกาศเกียรติคุณผู้
ประกอบวิชาชีพครูและเป็น
ขวัญก าลังใจสร้างความรู้รัก
สามัคคีระหว่างผู้ประกอบ
วิชาชีพครูด้วยกัน

ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกดัเทศบาล
ต าบลจันจว้า

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 ครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา
ได้ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา รร.ท.1 
    รร.ท.2             
ศพด.ทต.จันจว้า



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

22 ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
   (อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)

เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชนแ์ละถูกสุขอนามยั

ค่าใช้จา่ยอาหารกลางวนั
โรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียน
เทศบาล 2,  ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

    21,000,000     21,000,000     21,000,000     21,000,000     21,000,000  ร้อยละ 80 
ของนกัเรียน
ได้รับประโยชน์

นกัเรียนมสุีขภาพ
แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองการศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

23 ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จดัการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)และเงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสนบัสนนุค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก(รายหวั)

1.ค่าจดัการเรียนการสอนของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก(รายหวั)  
103,700                             
2.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ค่า
หนังสือ ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่า
เร่ืองแบบนักเรียน ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 68,930

 -  -        173,000        173,000        173,000  ร้อยละ 80  
เด็กนกัเรียนได้
ประโยชนจ์าก
โครงการ

นกัเรียนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

24 โครงการพฒันาศักยภาพ
นกัเรียน  ( อดุหนนุ  ร.ร.
จันจว้าวิทยาคม)

เพื่อส่งเสริมนกัเรียนให้
แสดงความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการและเข้าแข่งขัน
ทกัษะทางวิชาการในระดับ
ต่าง ๆ ได้

นกัเรียนร้อยละ 50 ได้เข้า
ร่วมแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนสามารถเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการใน
ระดับต่าง ๆ และ
ได้รับรางวัลมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดี

กองศึกษา               
ร.ร.จันจว้าวิทยาคม



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

25 โครงการรณรงค์ต้านยาเสพ
ติด (อดุหนนุร.ร.บา้นปา่บงฯ)

เพื่อรณรงค์ต่อต้าน/รู้จัก
ปอ้งกนั/ตระหนกึถึงโทษ
ของส่ิงเสพติด

รณรงค์ต้านยาเสพติด    
(อดุหนนุร.ร.บา้นปา่บงฯ)

        20,000         10,000  -  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกบัโทษ
ของส่ิงเสพติด

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นปา่บงฯ

26 โครงการจัดท าขนมเบเกอร่ี 
  ( อดุหนนุร.ร.บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น)

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้เรียนรู้
มทีกัษะการท าขนมและเปน็
อาชีพเสริมในอนาคต

นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000  ร้อยละ 80  
ของนกัเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ
ได้ประโยชน์

นักเรียนได้เรียนรู้มี
ทักษะการท าขนมมี
ประสบการณ์การท า
ขนมสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดเป็น
อาชีพในอนาคต

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น

27 โครงการพฒันาอบรม
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารสู่ประชาคมอาเซียน 
 ( อดุหนนุร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น)

เพื่อเพิ่มพนูความรู้ทกัษะ
การส่ือสารภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวันในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่นทกุคน

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80  
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้รับ
ความรู้ทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวันใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

กองศึกษา               
 ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

28 โครงการจัดซ้ือหนงัสือ
ส าหรับหอ้งสมดุโรงเรียน    
 ( อดุหนนุร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น)

เพื่อใหห้อ้งสมดุมหีนงัสือที่
เพยีงพอและหลากหลาย 
ส่งเสริมนสัิยรักการอา่นและ
เปน็แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

นกัเรียน ครู บคุลากรใน
โรงเรียนและชุมชนมนีสัิย
รักการอา่นและการศึกษา
ค้นคว้า

        20,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียน ครู 
บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนมีนิสัยรัก
การอ่านและ
การศึกษาค้นคว้า

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น

29 โครงการจัดหาส่ือการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียน
(อดุหนนุ ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น)

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียน

จัดหาส่ือการสอน(อดุหนนุ
 ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น)

        20,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนกัเรียน
ใหสู้งขึ้น

กองการศึกษา       
ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น

30 โครงการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ         
(อดุหนนุร.ร.ไทยรัฐวิทยา 
86)

เพื่อยกระดับการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ

นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาองักฤษในระดับดี

        35,000         35,000         35,000         35,000         35,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนกัเรียน
ใหสู้งขึ้น

กองศึกษา               
 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

31 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามยันกัเรียน            
(อดุหนนุร.ร.ไทยรัฐวิทยา 
86)

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนใหส่้งผลถึงการมี
สุขภาพอนามยัที่ดีต่อนกัเรียน

นกัเรียนของโรงเรียนร้อย
ละ 100 มคุีณลักษณะ
นสัิยที่ดีด้านปฏบิติัตาม
หลักสุขลักษณะ

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมี
คุณลักษณะนสัิยที่
พงึประสงค์ตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา

กองศึกษา              
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86

32 โครงการปอ้งกนัเด็กและ
เยาวชนจากภยัยาเสพติด
(อดุหนนุร.ร.ไทยรัฐวิทยา 
86)

เพื่อรณรงค์ต่อต้าน/รู้จัก
ปอ้งกนั/ตระหนกึถึงโทษ
ของส่ิงเสพติด

นกัเรียนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 86

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 ร้อยละ 80  ของ
เด็กนกัเรียนมี
ความรู้และไมยุ่่ง
เกี่ยวกบัยาเสพ
ติด

นักเรียนมีความ
สนใจและกิจกรรม
ในโครงการต่อต้าน
ยาเสพติดสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้

กองศึกษา              
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

33 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล     
  ( อดุหนนุ   ร.ร.ไทยรัฐ
วิทยา86)

เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ และ
พัฒนาส่ือวัสดุการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐานสากล

ครูและนกัเรียนโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 86

20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         ร้อยละ80ของ
นกัเรียนมกีาร
พฒันาตาม
มาตรฐานสากล

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ
 และพัฒนาส่ือวัสดุ
การเรียนการสอนที่
มีคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

กองศึกษา               
 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86

34 โครงการพฒันาการการ
สอนภาษาจีนในโรงเรียน 
(อดุหนนุร.ร.บา้นหว้ยน้ า
รากฯ)

เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้
ภาษาจีนในการส่ือสาร

นกัเรียนโรงเรียนบา้น
หว้ยน้ ารากทกุคน

45,000         45,000         45,000         45,000         45,000          ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมคีวามรู้
และประสบการณ์
ในการใช้ภาษาจีน
ในการส่ือสาร

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นหว้ยน้ ารากฯ

35 โครงการเตรียมความพร้อม
สู่อาเซียน               (อดุ
หนนุร.ร.บา้นหว้ยน้ ารากฯ)

เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนมี
ความพร้อมในการเตรียม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
น าองค์ความรู้มาใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน

นกัเรียนโรงเรียนบา้น
หว้ยน้ ารากทกุคน

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนทกุคนมี
ความพร้อมในการ
เตรียมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ในทกุด้าน

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นหว้ยน้ ารากฯ



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

36 โครงการพฒันาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา  
(อดุหนนุร.ร.บา้นหว้ยน้ า
รากฯ)

เพื่อส่งเสริมใหค้รูและ
บคุลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้ระเบยีบวินยั
เกี่ยวกบัวิชาชีพครู

พฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา             
(อดุหนนุร.ร.บา้นหว้ยน้ า
รากฯ)

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความตระหนักใน
ระเบียบวินัยมาก
ยิ่งขึ้น

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นหว้ยน้ ารากฯ

37 โครงการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียน(อดุหนนุร.ร.บา้น
หว้ยน้ ารากฯ)

เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้
ภาษาจีนในการส่ือสาร

นกัเรียนโรงเรียนบา้น
หว้ยน้ ารากทกุคน

        45,000         45,000         45,000         45,000         45,000  ร้อยละ 80  
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมคีวามรู้
และประสบการณ์
ในการใช้ภาษาจีน
ในการส่ือสาร

กองศึกษา               
 ร.ร.บา้นหว้ยน้ ารากฯ

38 โครงการส่งเสริมวิชาช่าง
ตัดผม (อดุหนนุ ร.ร.บา้น
กิ่วพร้าว)

เพื่อปพูื้นฐานใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้ เกี่ยวกบัช่างและ
เตรียมเข้าสู่สังคมอาชีพใน
อนาคต

นกัเรียนเรียนโรงเรียน
บา้นกิ่วพร้าวทกุคน

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้เรียนรู้ มี
ประสบการณ์และ
สามารถประกอบ
อาชีพตามความ
ถนัดและสนใจ

กองศึกษา               
ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว

39 โครงการท าขนมไทย
(อดุหนนุ ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว)

เพื่อฝึกหดัเรียนรู้การท าขนม
ไทยและขนมในทอ้งถิ่น

นกัเรียนโรงเรียนบา้นกิ่ว
พร้าว

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนได้เรียนรู้
มทีกัษะการท า
ขนมไทย

กองศึกษา               
ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

40 โครงการพฒันาการเรียน
การสอนใหส้อดคล้องกบั
ประชาคมอาเซียน  
(อดุหนนุ ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว)

เพื่อพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมเยาวชนในวัยเรียนให้มี
ความรู้ภาษาอาเซียน 10 
ภาษาตามศักยภาพตนเองเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

นกัเรียนโรงเรียนบา้นกิ่ว
พร้าวทกุคน(อดุหนนุ ร.ร.
บา้นกิ่วพร้าว)

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้ความรู้
ภาษาอาเซียนอยา่งมี
คุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น

กองศึกษา           
ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว

41 โครงการพฒันาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ  
(อดุหนนุโรงเรียนบา้นกิ่ว
พร้าว)

เพื่อพฒันาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

        35,000         30,000         30,000         30,000         30,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มกีารเรียนการ
สอนประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว

42 โครงการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอน (อดุหนนุ 
ร.ร.บา้นปา่บงฯ)

เพื่อยกระดับการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน

พฒันาส่ือการเรียนการ
สอน (อดุหนนุ ร.ร.บา้น
ปา่บงฯ)

        20,000         20,000  -  -  -  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มกีารเรียนการ
สอนประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นปา่บงฯ



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

43 โครงการโรงเรียนสีขาว
ต่อต้านยาเสพติด(อดุหนนุ 
ร.ร.บา้นปา่บงฯ)

เพื่อรณรงค์ต่อต้าน/รู้จัก
ปอ้งกนั/ตระหนกึถึงโทษ
ของส่ิงเสพติด

นกัเรียนโรงเรียนบา้น   
ปา่บงฯทกุคนหา่งไกลยา
เสพติด

 -  -  -  -         30,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมคีวาม
สนใจและกจิกรรม
ในโครงการ
ต่อต้านยาเสพติด
สามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นปา่บงฯ

44 โครงการพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน (อดุหนนุ ร.ร.บา้น
ปา่บงฯ)

เพื่อพฒันาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

        35,000         30,000         30,000         30,000         30,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมคุีณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา

กองศึกษา               
 ร.ร.บา้นปา่บงฯ

45 ค่าสนบัสนนุอาหารกลางวัน
โรงเรียน สพฐ.

เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชนแ์ละถูกสุขอนามยั

ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกดั สพฐ. ใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

    1,000,000     1,900,000     1,900,000     1,900,000     1,900,000  ร้อยละ 80 
ของนกัเรียน
ได้รับประโยชน์

นกัเรียนมสุีขภาพ
แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองการศึกษา



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

46 โครงการส ารวจข้อมลูเด็ก
ด้อยโอกาส

เพื่อส ารวจข้อมลูเด็ก
นกัเรียนด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดกิจกรรมส ารวจข้อมูล
เด็กนักเรียนด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

               -                  -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80ของ
 กองศึกษาได้
ประโยชนจ์าก
การส ารวจข้อมลู
เด็กด้อยโอกาส

ได้ข้อมลูเด็กด้อย
โอกาสในเขต
เทศบาลต าบล
จันจว้า

กองการศึกษา

47 โครงการฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
บา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาการใช้เทคโนโลยี
ในการส่ือสารติดต่องานต่างๆ

กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไป         บ้านหนองครก
 หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

               -                  -                  -                  -           10,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถใช้
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ผู้อบรมต้องมี
ความสามารถใน
การใช้ส่ือสารการ
ใช้เทคโนโลยีได้

กองศึกษา

48 โครงการปอ้งกนัเด็กและ
เยาวชนวัยเส่ียงใน
สถานศึกษา                
(อดุหนนุโรงเรียน สพฐ.)

เพื่อณรงค์ต่อต้าน/รู้จัก
ปอ้งกนั/ตระหนกึถึงโทษ
ของส่ิงเสพติด

จัดกจิกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้
เด็กนกัเรียนในโรงเรียน

100,000       30,000         30,000         30,000         30,000         ร้อยละ 80  ของ
เด็กนกัเรียนมี
ความรู้และไมยุ่่ง
เกี่ยวกบัยาเสพ
ติด

นักเรียนมีความ
สนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ
ต่อต้านยาเสพติด
และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

กองศึกษา



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

49 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อส่งเสริมทกัษะ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านวิชาการของนกัเรียน

สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
เทศบาลต าบลจันจว้า

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000 กองการศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล 1 
โรงเรียนเทศบาล 2
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
กจิกรรมได้
ประโยชน์

 -โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

-ค่าใช้จ่ายในการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีพื้นเมืองในเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน
สามารถเปน็
มคัคุเทศก ์เพื่อ
ต้อนรับ
นกัทอ่งเที่ยวใน
การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  -โครงการเข้าค่าย English Camp

  -โครงการโรงเรียนสามวัย

 -โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

  -โครงการอาเซียนศึกษา

  -โครงการส่ือสัมพันธ์สถานศึกษาและผู้ปกครอง

  -โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

  -โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ

  -โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์  ,วิทยาศาสตร์

  -โครงการติดต้ังอินเตอร์เนตความเร็วสูงภายในโรงเรียน

  -โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

  -ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

 -โครงการจดัการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธศู์นยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจนัจวา้ ร.ร.เทศบาล 1 ร.ร.เทศบาล 2

=โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าส่ือวัตกรรมทางการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

 -โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ

 -ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการปัจฉิมนิเทศ

 -ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 -โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางการศึกษา

 -โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน

   -โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา

 -โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลส าหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน

  -โครงการ Mini English Program

  -โครงการเข้าค่ายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

 -กจิกรรมสอนลูกท าขนม
ไทย,ขนมเทยีน,ข้าวต้มมดั

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เด็กดีมมีารยาทในการ
พดูจาชวนลูกเล่านทิาน
ครูผู้ปกครองร่วมกันผลิตไม้
กวาดดอกหญ้า
หนูน้อยรักการออม

กิจกรรมปลูกพืชผัก ไร้ดิน
(ไฮโดรโปนิกส์)
หนูน้อยทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
ป้องกันสุขภาพช่องปากใน
เด็กก่อนวัยเรียน

 เด็กเล็กและชุมชนร่วมใจ
ขจัดภัยยุงลาย
 หนูน้อยจิตอาสาร่วมกัน
รักษาความสะอาดใน
สถานศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพฒันาการเด็กกอ่นวัย
เรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

 ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

50 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล
พฒันาการของเด็กนกัเรียน
กอ่นวัยเรียนและเพื่อใหเ้ด็ก
มทีกัษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง

เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการเรียนรู้
จากการลงมอื
ปฏบิติัเอง



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ค่าสนบัสนนุวัสดุค่าอาหาร
เสริม(นม)ใหก้บัโรงเรียน
ต่างๆ

เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริม(นม)ที่
มปีระโยชนแ์ละถูกสุขอนามยั

จัดหาอาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณภาพให้เด็กนักเรียนสังกัด
เทศบาลต าบลจันจว้า

51     1,900,000     1,900,000    1,900,000

 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86

กองการศึกษา    1,900,000    1,000,000 เด็กนกัเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกบัวัย มี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์แข็งแรง

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า

 ร้อยละ 80  
ของโรงเรียน
สังกดัเทศบาล
ต าบลจันจว้าได้
ประโยชน์

 - โรงเรียนเทศบาล 2 บา้นใหม่

 - โรงเรียนบา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น
 - โรงเรียนบา้นปา่บงหล้าราษฎร์วิทยา

 - โรงเรียนบา้นกิ่วพร้าว

 - โรงเรียนบา้นหว้ยน้ ารากไตรราษฏร์บ ารุง
 - โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 ตวัชี้วัด   (KPI) งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา(เงิน
อุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น)

เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนการสอนของครู

จัดท าแผนการสอนส่งเข้า
ประกวด

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

รวม    52        โครงการ - -   32,027,000   33,572,000   33,805,000   33,795,000   33,835,000  - - -

กองการศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 1โรงเรียน
เทศบาล 2ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 - ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
  - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

52  ร้อยละ 80  
ของโรงเรียน
สังกดัเทศบาล
ต าบลจันจว้าได้
ประโยชน์

แผนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหก้ารศึกษา
ของโรงเรียนมี
คุณภาพ

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD ดีเด่น

   - ครูแกนน าของโรงเรียน
  - พฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน
  - พฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
  - พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา
  - ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียนระบบ Asymmetric
  - ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียนระบบ Wireless

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง" ฯลฯ
- เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.


