
แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการคนจนัจว้าฮักตัว

เมอืง
เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมรณรงค์
อนรัุกษก์ารใชอ้กัษร
เมอืงล้านนา

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
คนจนัจว้าฮักตัว
เมอืงได้ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

2 โครงกาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นของ
จงัหวัดเชยีงราย

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การ
เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาอันดีของทุก
ภาคส่วนในอ าเภอแม่จันและ
จังหวัดเชียงราย

อดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแมจ่นั

 -         30,000  -  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้สืบ
สานศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

3 โครงการสืบสานปา๋เวณียี่
เปง็ล้านนา

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมประเพณี
ลอยกระทง

     150,000        150,000      150,000       150,000      150,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

4 โครงการจดังานวันพอ่
แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมงานวันพอ่
แหง่ชาติ

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ตวัชี้วดั   (KPI)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสุขภาพ  และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุยอ์ยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ตวัชี้วดั   (KPI)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสุขภาพ  และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุยอ์ยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

5 โครงการจดังานวันแม่
แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมงานวันแม่
แหง่ชาติ

      50,000         50,000        50,000         50,000        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

6 โครงการจดักจิกรรม
สัปดาหส่์งเสริม
พระพทุธศาสนาเนื่องใน
วันวิสาขบชูา

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมสัปดาห์
ส่งเสริม
พระพทุธศาสนาเนื่อง
ในวันวิสาขบชูา

      15,000         15,000        15,000         15,000        15,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

เผยแพร่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

7 โครงการอนรัุกษสื์บสาน
ประเพณีหล่อเทยีน
พรรษา

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมหล่อเทยีน
พรรษา

      25,000         25,000        25,000         25,000        25,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

8 โครงการปฏบิติัธรรม 5 
ธันวามหาราช

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมปฏบิติั
ธรรม 5 ธันวามหาราช

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ตวัชี้วดั   (KPI)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสุขภาพ  และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุยอ์ยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

9 โครงการสรงน้ าพระธาตุ
วัดในเขตเทศบาลต าบล
จนัจว้า

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมสรงน้ า
พระธาตุวัดในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

10 โครงการสืบชะตาแมน่้ า
จนัและแมน่้ าค า

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมสืบชะตา
แมน่้ าจนัและแมน่้ าค า

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

11 โครงการจดัมหกรรม
วัฒนธรรมอ าเภอแมจ่นั

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดังานมหกรรม
วัฒนธรรมอ าเภอแมจ่นั

      10,000         10,000        10,000         10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

12 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

      10,000         10,000        10,000         10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความ
ตระหนักในคุณธรรม
จริยธรรม

กองการศึกษา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ตวัชี้วดั   (KPI)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสุขภาพ  และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุยอ์ยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

13 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเ่ด็กและ
เยาวชน

เพื่อส่งเสริมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นกัเรียน

จดักจิกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียน

      10,000         10,000        10,000         10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
นกัเรียนได้
คุณธรรม 
จริยธรรม

นกัเรียนทกุคนรู้จกั
สามคัคีได้บ าเพญ็
ประโยชนร่์วมกนั

กองการศึกษา     
 รร.ท.1             
รร.ท.2

14 โครงการมรดกภมูปิญัญา
 "ผญา๋คนจนั  จว้า"

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมมรดกภมูิ
ปญัญา"ผญา๋คน        
จนัจว้า"

      10,000         10,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
คนจนัจว้าได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

15 โครงการสืบชะตาเวียง
หนองหล่ม

เพื่อการอนรัุกษฟ์ื้นฟแูละ
การเผยแพร่ต านานเวียง
หนองหล่ม

จดักจิกรรมสืบชะตา
เวียงหนองหล่ม

      15,000         15,000        15,000         15,000        15,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสืบชะตา
เวียงหนองหล่ม
ได้ประโยชน์

อนรัุกษฟ์ื้นฟแูละ
การเผยแพร่ต านาน
เวียงหนองหล่ม

กองศึกษา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ตวัชี้วดั   (KPI)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสุขภาพ  และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุยอ์ยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

16 โครงการส ารวจ
โบราณวัตถแุละ
โบราณสถานเวียงหนอง
หล่ม

เพือ่ศึกษาเร่ืองราวในอดีตของ
มนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษา
หลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มา
จากการขุดค้น  และการศึกษา
เอกสารทางประวติัศาสตร์ประเภท
ต่างๆ

จดักจิกรรมส ารวจ
โบราณวัตถแุละ
โบราณสถานเวียง
หนองหล่ม

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส ารวจโบราณวตัถุ
และโบราณสถาน
เวยีงหนองหล่ม

ศึกษาเร่ืองราวในอดีต
ของมนุษย์ โดยผ่าน
ทางการศึกษาจากการ
ขุดค้น  และการศึกษา
เอกสารทาง
ประวติัศาสตร์

กองศึกษา

17 โครงการจดักจิกรรมเพื่อ
แสดงความอาลัยเปน็
พระบรมราชานสุรณ์
ถวายพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอ
ดุลยเดช

เพื่อบ าเพญ็กศุลนอ้มอทุศิ
ถวายเปน็พระราชกศุลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลย
เดช

ประชาชนทกุหมู่เหล่า
ในเขตเทศบาลต าบล
จนัจว้า

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทุก
ภาคส่วนได้ร่วม
แสดงความส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ประชาชนทกุภาค
ส่วนได้ร่วมแสดง
ความส านกึในพระ
มหากรุณาธิคุณ

กองการศึกษา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ตวัชี้วดั   (KPI)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสุขภาพ  และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุยอ์ยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

18 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ก านัน/ผญบ./กลุ่ม
พลังมวลชน/หน่วยงาน
ราชการ/นักเรียน/เยาวชน
และประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้ จ านวน
 200 คน

      50,000         50,000        50,000         50,000        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เขา้
ร่วมกจิกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองการศึกษา

19 โครงการวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลย
เดช (วันชาติและวันพอ่
แหง่ชาติ)

เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ก านัน/ผญบ./กลุ่ม
พลังมวลชน/หน่วยงาน
ราชการ/นักเรียน/เยาวชน
และประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้ จ านวน
 200 คน

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เขา้
ร่วมกจิกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองการศึกษา

20 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมรด
น้ าด าหวัผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมรดน้ าด า
หวัผู้สูงอายแุละสืบ
สานวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

     150,000        150,000      150,000       150,000      150,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เขา้
ร่วมกจิกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนทกุภาค
ส่วนเกดิจติส านกึ
ในการอนรัุกษสื์บ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

กองการศึกษา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ตวัชี้วดั   (KPI)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสุขภาพ  และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุยอ์ยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

21 โครงการอนรัุกษสื์บสาน
ประเพณีฮ้องขวัญขา้วสู่
ขวัญควาย

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมอนรัุกษสื์บ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีฮ้องขวัญขา้ว
สู่ขวัญควาย

      15,000         15,000        15,000         15,000        15,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เขา้
ร่วมกจิกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนทุกภาค
ส่วนเกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

22 โครงการเกี่ยวเนื่องพธิี
ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัพระปรมนิทร
มหาภมูนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช

เพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ ใช้
ในพระราชพิธถีวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดชสืบเนื่องจากพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พิธถีวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลเดชสืบเนื่องจากพระ
ราชพิธถีวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช

      30,000                -                -                 -                -    ร้อยละ100 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
พิธถีวายพระเพลิง
พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
นทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช

เป็นพิธทีี่รัฐบาลจดัขึ้น
เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและแสดง
อาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช โดยก าหนด
วนัพระราชพิธรีะหวา่ง
วนัที่ 25-29 ตุลาคม 
2560

กองการศึกษา

23 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แกส่ภา
วัฒนธรรมต าบลจนัจว้า
และต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

อดุหนนุงบประมาณ
ใหส้ภาวัฒนธรรม
ต าบล จนัจว้าและ
ต าบลจนัจว้าใต้

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 
ของผู้เขา้ร่วม
ฝึกอบรมได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ตวัชี้วดั   (KPI)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสุขภาพ  และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุยอ์ยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

24 โครงการมรดกภมูิ
ปญัญาสมาคม "คนยอง"

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมมรดกภมูิ
ปญัญาสมาคม "คน
ยอง"(อดุหนนุสมาคม
คนยอง)

      20,000         20,000        20,000         20,000        20,000  ร้อยละ80
ส่งเสริมให้
อนุรักษ์มรดกภมูิ
ปัญญาสมาคม 
คนยอง

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

25 โครงการจดัท าหนงัสือ
ประวัติศาสตร์ต านาน
เวียงหนองหล่ม

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

อดุหนนุงบประมาณ
ใหส้ภาวัฒนธรรม
ต าบล   จนัจว้า

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80
ส่งเสริมให้จัดท า
หนังสือประวัติ
ต านานเวียง
หนองหล่ม

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

26 โครงการปฏบิติัธรรม
คณะสงฆ ์และ
ประชาชนต าบลจนัจว้า
และต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

อดุหนนุงบประมาณ
ใหส้ภาวัฒนธรรม
ต าบล   จนัจว้า

      60,000         60,000        60,000         60,000        60,000  ร้อยละ80ได้
ส่งเสริมให้
พระสงฆ์ ต าบล
จันจว้ามีการ
ปฏบิัติธรรม

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

27 โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

อดุหนนุงบประมาณ
ใหส้ภาวัฒนธรรม
ต าบลจนัจว้า

      40,000         40,000        40,000         40,000        40,000  ร้อยละ80ของ
ผู้บรรพชา
สามเณรภาคฤดู
ร้อนได้ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา   
สภาวัฒนธรรม



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ตวัชี้วดั   (KPI)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสุขภาพ  และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุยอ์ยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

28 โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง
ประจ าปี

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง
ประจ าป(ีอุดหนุน สนง.
วัฒนธรรม  จ.ชร)

      10,000         10,000        10,000         10,000        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้ประโยชน์

ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง
ประจ าปี

กองการศึกษา

29 โครงการจดักจิกรรมวัน
แมแ่หง่ชาติ (อดุหนนุ
คณะกรรมการพฒันา
สตรีอ าเภอแมจ่นั)

เปน็วันที่ท าใหลู้กๆทกุคน
ส านกึถงึพระคุณของแม่

อดุหนนุ
คณะกรรมการพฒันา
สตรีอ าเภอแมจ่นั

      10,000         10,000        10,000         10,000        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ประชาชนทั่วไปเขา้
ร่วมกจิกรรมวันแม่
แหง่ชาติ

ส านกัปลัด

30 โครงการสมโภชและสืบ
ชะตาเมอืงแมจ่นั 
(อดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแมจ่นั)

เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์แก่
ประชาชนและแสดงถึงความ
จงรักภกัดีต่อวงศ์จักรีและ
กตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ

ประชาชนอ าเภอแม่
จนัทั้งหมด 11 ต าบล 
138 หมู่บา้น

      20,000         20,000        20,000         20,000        20,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์และแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อวงศ์
จกัรีและกตัญญูกตเวที
ต่อบรรพบุรุษ

กองการศึกษา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ตวัชี้วดั   (KPI)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสุขภาพ  และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุยอ์ยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

31 โครงการส่งเสริมพฒันา 
หมู่บา้นรักษาศีล 5  
(อดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแมจ่นั)

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ
และเพื่อให้ประชาชนได้น า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาใช้ในการด าเนินชีวติอย่างมี
ความสุข

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า
และต าบลจนัจว้าใต้  
ทั้งหมด 23 หมู่บา้น

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ประชาชนมีความ
สามัคคี ความเข้าใจใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ

กองการศึกษา

32 โครงการค่าใชจ้า่ยใน
การจดังานพธิีประเพณี
ทอ้งถิ่นและวันส าคัญ
ต่างๆประจ าป ี 
(อดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแมจ่นั)

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จดักจิกรรมวันส าคัญ
ของชาติ และงาน
ประเพณีต่างๆ ของ
อ าเภอแมจ่นั

      35,000         35,000        35,000         35,000        35,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ประชาชนทั่วไปเขา้
ร่วมวันส าคัญของ
ชาติ และงาน
ประเพณีต่างๆ

กองการศึกษา  
ส านกัปลัด



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ตวัชี้วดั   (KPI)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสุขภาพ  และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุยอ์ยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

33 โครงการชื่อบา้นนาม
เมอืง  (อดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแมจ่นั)

เพื่อเปน็การสืบสาน
ประวัติศาสตร์ทอ้งถิ่น
อ าเภอแมจ่นั

อ าเภอแมจ่นัทั้งหมด 
11 ต าบล 139 
หมู่บา้นมปีระวัติความ
เปน็มาที่ชดัเจน

      10,000         10,000              -                 -                -    ร้อยละ 80 
ของคนอ าเภอ
แมจ่นัได้
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีมีความ
สามัคคีร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุขและมี
จติส านึกในการเป็น
พลเมืองดี

กองการศึกษา

34 โครงการส่งเสริม 
สนบัสนนุและพฒันา
กฬีาจงัหวัดเชยีงราย  
(อดุหนนุการกฬีาแหง่
ประเทศไทย จงัหวัด
เชยีงราย)

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน
และประชาชนทั่วไปหนัมา
เล่นกฬีาและส่งเสริมการ
พฒันาด้านการแขง่ขนักฬีา

อดุหนนุการกฬีาแหง่
ประเทศไทย จงัหวัด
เชยีงราย

      10,000                -                -                 -                -    ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประโยชน์

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหนั
มาเล่นกฬีามากขึ้น

กองการศึกษาการ
กฬีาแหง่ประเทศ
ไทย จงัหวัด
เชยีงราย

35 โครงการจดัต้ังวงดนตรี
พื้นเมอืง(สะล้อ ซอ ซึง)

เพื่อร่วมกนัจดัต้ังกลุ่มวง
ดนตรีพื้นบา้นในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า
แสดงในโอกาสต่างๆ

อดุหนนุสภาวัฒนธรรม
เทศบาลต าบลจนัจว้า

             -    -  -               -          20,000  ร้อยละ 80 
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการได้
ประโยชน์

มีวงดนตรีพื้นเมือง
บรรเลงในโอกาส
ต่างๆและร่วมสืบ
ทอดอนุรักษ์ไว้ใน
ชุมชน

กองการศึกษา  
สภาวัฒนธรรมฯ   
 รร.ท.2

รวม    35     โครงการ - -     865,000       745,000      695,000      695,000      715,000  - - -


