
แบบ  ผ.02

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

หลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการแข่งขันกฬีา

สร้างความสามคัคีภายใน
องค์กร

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกจิกรรมแข่งขันกฬีา
สร้างความสามคัคี
ภายในองค์กร

       10,000        10,000        10,000        10,000       10,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยวชนได้
มคุีณธรรม และ
จริยธรรม

 ประเพณีวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกฬีา
ฟตุบอล 7 คน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน จ านวน  7 
 หมู่บ้านบ้านป่าบงหลวง
 ,บ้านสันหลวง ,บ้านกิ่ว
พร้าว,บ้านใหม่,บ้านต้น
ยาง,บ้านป่าสักหลวง,บ้าน
แม่ค าฝ่ังหมิ่น

       40,000        40,000        40,000        40,000       40,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกฬีา เพื่อ
สุขภาพ

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกฬีา 
มสุีขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

กองการศึกษา

3 โครงการจัดการแข่งขัน
กฬีาจันจว้าคัพ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกจิกรรมแข่งขันกฬีา
จันจว้าคัพ

     150,000      150,000      150,000      150,000      150,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกฬีาและมี
สุขภาพที่ดี

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกฬีา 
มสุีขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

กองการศึกษา

 งบประมาณ  ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานกฬีาและนนัทนาการ



แบบ  ผ.02

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

หลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ  ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานกฬีาและนนัทนาการ

4 โครงการอบรมพฒันา
ทกัษะกฬีาส าหรับเยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกจิกรรมอบรม
พฒันาทกัษะกฬีา
ส าหรับเยาวชน

       10,000        10,000        10,000        10,000       10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้มี
ความรู้เกี่ยวกบั
ทกัษะการเล่นกฬีา

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกฬีา 
มสุีขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

กองการศึกษา

5 โครงการปั่นจักรยานด้วย
ใจเที่ยวไปด้วยกนั เพื่อ
อนรัุกษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกจิกรรมปั่นจักรยาน
รอบเวียงหนองหล่ม

       50,000        50,000        50,000        50,000       50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ปั่น
จักรยานออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกฬีา 
มสุีขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

กองการศึกษา

6 โครงการปรับปรุงสนาม
กฬีากลางเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

ปรับปรุงสนามกฬีากลาง
เทศบาลต าบลจันจว้า

       50,000        50,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนมทีกัษะ
ด้านกฬีาและมี
สุขภาพแข็งแรง

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกฬีา 
มสุีขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

กองการศึกษา



แบบ  ผ.02

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

หลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ  ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานกฬีาและนนัทนาการ

7 โครงการสร้างลานกฬีา 
และปรับปรุงสนามกฬีา 
โรงเรียนเทศบาล 2

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

สร้างลานกฬีา และ
ปรับปรุงสนามกฬีา 
โรงเรียนเทศบาล 2

       50,000        50,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
นกัเรียนมทีกัษะ
ด้านกฬีา มี
สุขภาพแข็งแรง

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกฬีา 
มสุีขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

กอง
การศึกษา/ 
โรงเรียน
เทศบาล 2

8 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล่น

เพื่อพฒันาทกัษะการเล่น
ของเด็ก

จัดหาเคร่ืองเล่นสนาม      100,000      100,000      100,000  -  -  ร้อยละ80ของเด็ก
ได้ม ีร่างกาย จิตใจ
 อารมณ์ 
สติปญัญาดีขึ้น

เด็กมพีฒันาการทาง
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และ
สติปญัญาที่ดีขึ้น

กองการศึกษา 
รร.ท.1 รร.ท.2  
ศพด.

9 โครงการส่งเสริม
กจิกรรมพฒันาเยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออกและ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

จัดกจิกรรมส่งเสริม
กจิกรรมพฒันาเยาวชน

       20,000        20,000        20,000        20,000       20,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
ได้ท ากจิกรรมและ
มคีวามสามคัคี

สนบัสนนุกจิกรรม
ต่างๆ ของเยาวชน
เกดิความรักสามคัคี
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

กองการศึกษา



แบบ  ผ.02

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

หลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ  ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานกฬีาและนนัทนาการ

10 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้น าสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออกและ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

จัดกจิกรรมพฒันา
ศักยภาพผู้น าสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลจันจว้า

       20,000        20,000        20,000        20,000       20,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
ได้ท ากจิกรรมและ
มคีวามสามคัคี

สนบัสนนุกจิกรรม
ต่างๆของเยาวชน
เกดิความรักสามคัคี 
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

กองการศึกษา

11 โครงการจัดส่งนกักฬีา
เข้าแข่งขันกฬีา

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้ออกก าลังกาย
และใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

จัดส่งนกักฬีาเข้า
แข่งขันกฬีา

 -  -        40,000        40,000       40,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างเกดิ
ประโยชน์

เด็กเยาวชนใช้เวลา
ว่างใหเ้ปน็ประโยชน์

กองการศึกษา

12 โครงการอบรมดนตรีสะ
ล้อซ้อซึง

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออกและ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

จัดกจิกรรมอบรมดนตรี
สะล้อซ้อซึง

       20,000        20,000        20,000        20,000       20,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชนมี
ความสามารถด้าน
ดนตรีพื้นบา้น

นกัเรียนมคีวามรู้ 
ความสามารถพเิศษ
ด้านดนตรีพื้นเมอืง

กองการศึกษา 
 รร.ท.2



แบบ  ผ.02

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

หลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ  ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานกฬีาและนนัทนาการ

13 โครงการแข่งขันกฬีา
เยาวชนในวัยเรียนในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหนัมาเล่น
กฬีาและส่งเสริมการพฒันา
ด้านการแข่งขันกฬีา

แข่งขันกฬีาเยาวชนใน
วัยเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

       50,000        50,000        50,000        50,000       50,000  ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหนั
มาเล่นกฬีามากขึ้น

กองการศึกษา

14 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาทกัษะด้านดนตรี
พื้นเมอืงในเด็กและ
เยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออกและ
อนรัุกษภ์มูปิญัญาทอ้งถิ่น

จัดฝึกอบรมและพฒันา
ทกัษะการเล่นดนตรี
พื้นเมอืงใหเ้ด็กและ
เยาวชนที่สนใจ

       20,000        20,000        20,000        20,000       20,000  ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนกล้า
แสดงออกและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เยาวชนกล้าแสดงออก
และอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

15 โครงการสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา

เพื่อใหน้กัเรียนมพีฒันาการ
ทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกบัวัย

สร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญาจ านวน 4 
ฐาน

 -  -  -      100,000  -  ร้อยละ 80  เด็ก
มพีฒันาการที่ดี

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านเหมาะสม
กับวัย

รร.ท.1       
  รร.ท.2

รวม     15       โครงการ - - 590,000    590,000    530,000    530,000    430,000    - - -


