บัญชีแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมคิ ุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.1 การส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
ที่
(ผลผลิตของโครงการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาแหล่งรียนรู้ของ เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง
50,000
50,000 50,000 จานวนเด็ก นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
โรงเรียนสาหรับโรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนทต..บ้านแซว 1 ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ที่เข้าร่วม จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
กองศึกษา
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน โครงการ
2 โครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด้ก ปีละ 1 ครั้ง
50,000
50,000 50,000 จานวนเด็ก นักเรียนได้มีศูนย์รียนรู้สาหรับเด็ก ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
สาหรับเด็กปฐมวัยในสถาน
ปฐมวัยในสถานศึกษา
โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ที่เข้าร่วม ปฐมวัยในสถานศึกษา
กองศึกษา
ศึกษา
โครงการ
3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
เพื่อให้นกั เรียน โรงเรียน ทต.บ้านแซวพัฒนา/ปรับปรุง
100,000
100,000 100,000 จานวนเด็ก นักเรียน โรงเรียน ทต.บ้านแซว ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ห้องสมุด
ได้สืบค้นและเป็นการส่งเสริมให้
โรงเรียน ทต.บ้านแซว1 งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ที่ใช้บริการ และครูใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความ กองศึกษา
นักเรียนรักการอ่าน
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ห้องสมุด รู้เพิม่ เติมจากห้องสมุด

๔๒

ลาดับ
ที่

โครงการ

4 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
5 โครงการจัดหาวัสดุเครื่องเล่น
และสนามเด็กเล่น กลางแจ้ง

6 อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใช้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ปีละ 1 20,000
20,000 20,000
หลักสูตร เป็นค่าวิทยากร และวัสดุ ครั้ง ประเมินเพื่อพัฒนา ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว.
เช่น กระดาษ ฯลฯ
ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน
เพื่อให้นกั เรียนอนุบาลใช้ฝึกทักษะ เครื่องเล่นสนามนักเรียน 100,000
100,000 100,000
เสริมสร้างร่างกายให้กล้ามเนื้อแข็ง ชั้นอนุบาล จานวน
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว.
แรงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิด 1 ชุดใหญ่
การเรียนรู้ตามช่วงอายุที่สมบูรณ์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับ นักเรียนทุกโรงเรียน
3,500,000
3,500,000 3,500,000
นักเรียน
ตาบลบ้านแซว
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละ
จานวนเด็ก
นักเรียน
จานวนเด็ก
ที่ใช้บริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
การจัดกิจกรรมการเรียนที่สอด กองศึกษา
คล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
นักเรียนได้รับการฝึกสมาธิ มี
ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ทักษะทางร่างกายเป็นการเตรียม กองศึกษา
ความพร้อมตามช่วงอายุที่เหมาะ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ร.ร.มีหลักสูตรสถานศึกษาใช้ใน

กับวัย

ร้อยละ นักเรียนทุกคนได้รับประทาน ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
จานวนเด็ก อาหารกลางวันที่มีคุณภาพทาง โรงเรียนทุกโรง
นักเรียน โภชนาการ ส่งผลให้ร่างกาย
กองศึกษา, ศพด.
สมบูรณ์แข็งแรง

7 อาหารเสริม (นม)

เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับ นักเรียนทุกโรงเรียน
นักเรียน
ตาบลบ้านแซว
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
8 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ร.ร.ท.ต.บ้านแซว
อาคารเรียนและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบ ร.ร.ทต.
บ้านแซว

ร้อยละ นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมที่มีคุณ
งบถ่ายโอน จานวนเด็ก ค่าทางโภชนาการทาให้ร่างกาย
ทต.บ้านแซว. นักเรียน เจริญเติบโตตามวัย
200,000 ร้อยละ ทาให้อาคารเรียน/อาคาร
งบถ่ายโอน จานวนอาคาร ประกอบใช้การได้
ที่ซ่อมแซม

2,500,000

2,500,000 2,500,000

งบถ่ายโอน
ทต.บ้านแซว.
200,000
งบถ่ายโอน

งบถ่ายโอน
ทต.บ้านแซว.
200,000
งบถ่ายโอน

ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
โรงเรียนทุกโรง
กองศึกษา, ศพด.
ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
กองศึกษา

๔๓

ลาดับ
ที่

โครงการ

9 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)
10 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ระบบ ADSL
11 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ระบบ WiFi

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 750,000
ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน

เพื่อเป็นการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์ โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 10,000
เน็ตของโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน
เพื่อเป็นการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์ โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 7,200
เน็ตของโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน

12 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

750,000

750,000

งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน
10,000 10,000
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน
7,200
7,200
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน

เพื่อเป็นรณรงค์ให้เด็กนักเรียน
โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ห่างไกล
ยาเสพติด
13 โครงการสนับสนุนและแก้ไข
เพื่อเป็นการสนับสนุนและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 15,000
ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน

15,000 15,000
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน

โรงเรียนในเขตตาบล
บ้านแซว

30,000
ทต.บ้านแซว

30,000 30,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

14 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลเพื่อสาหรับเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพผู้เรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ห้องปฏับติการพิเศษ ของ 85,000
โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 งบถ่ายโอน

85,000 85,000
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละ
จานวนเด็ก
นักเรียน
ร้อยละ
จานวนเด็ก
นักเรียน
ร้อยละ
จานวนเด็ก
นักเรียน
จานวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ
จานวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ
จานวนเด็ก
ที่ใช้บริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน กองศึกษา
โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ได้รับ
เป็นฐาน
นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีระบบอินเตอร์เน็ตอย่าทันสมัย กองศึกษา
และมีความเร็วสูง
นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีระบบอินเตอร์เน็ตอย่าทันสมัย กองศึกษา
และมีความเร็วสูง
นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
รู้โทษและห่างไกลยาเสพติด

กองศึกษา

นักเรียนโรงเรียนในตาบลบ้านแซว ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
รู้โทษและห่างไกลยาเสพติด

กองศึกษา

นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรียน กองการศึกษา

44

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 55,000
55,000 55,000 จานวนเด็ก นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ปีละ 1 ครั้ง
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ที่ใช้บริการ มีค่าเครื่องแบบนักเรียน
กองการศึกษา

15 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลเพื่อสาหรับเป็นค่าเครื่องแบบ
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
16 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลเพื่อสาหรับเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนโรงเรียน
20,000
20,000
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทต.บ้านแซว
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว.
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ปีละ 1 ครั้ง
17 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลเพื่อค่าหนังสือเรียน
นักเรียนโรงเรียน
50,000
50,000
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทต.บ้านแซว 1
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน
ค่าหนังสือเรียน
ปีละ 1 ครั้ง
18 โครงการส่งเสริมการปกครอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการทาแผนโรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 50,000
50,000
ส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา พัฒนาการศึกษาในการเข้าประกวด ศพด.ทุกศูนย์
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน
การศึกษาดีเด่น
แผนพัฒนาศึกษาดีเด่น
ปีละ 1 ครั้ง
19 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาขั้น โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 300,000
300,000
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน รายหัว
ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน
(รายหัว)
20 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ เพื่อเป็นการสนับสนุนคาปัจจัยพื้น โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 45,000
45,000
จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัย ฐานสาหรับเด็กยากขน
ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน
พื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา
ที่
(ผลผลิตของโครงการ ปี 60
ปี 61
(บาท)
(บาท)
21 โครงการรับ - ส่ง นักเรียนยากจน เพื่อรับ - ส่ง -เด็กนักเรียนที่ยากจน เด็กยากจน และด้อย 500,000
500,000
และด้อยโอกาส
และด้อยโอกาส
โอกาส
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

20,000 จานวนเด็ก
ทต.บ้านแซว. ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ
50,000 จานวนเด็ก
งบถ่ายโอน ที่เข้าร่วม
โครงการ
50,000
ร้อยละ
งบถ่ายโอน ของ ศพด.
ที่เข้าร่วม
300,000 จานวนเด็ก
งบถ่ายโอน ที่เข้าร่วม
โครงการ
45,000 จานวนผู้
งบถ่ายโอน ที่เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัด
ปี 62
KPI
(บาท)
500,000 จานวนเด็ก
ทต.บ้านแซว ยากจนและ
ด้อยโอกาส

นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีค่าอุปกรณ์การเรียน

กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีค่าหนังสือเรียน

กองการศึกษา

เพื่อรองรับโครงการคัดเลือก ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ก่อนจัดสรรในการเข้ารับการ กองการศึกษา
ประกวด
ศพด.ทุกศูนย์
นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้น กองการศึกษา
พื้นฐาน รายหัว
ศพด.ทุกศูนย์
นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีค่าปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับเด็ก
กองศึกษา
ยากจน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
เด็กยากจนและด้อยโอกาส ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ได้รับโอกาสในกาส่งเสริมให้ กองศึกษา
ไปเรียนหนังสือ

45
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมคิ ุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 การส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
ที่
(ผลผลิตของโครงการ ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร. ห้วยกว้าน
10,000
10,000 10,000
ร้อยละ 1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ กองศึกษา
สู่การปฏิบตั อิ ย่างยั่งยืน
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
ที่เข้าร่วม 2. นักเรียนสามารถนาหลักเศรษฐ
การเลี้ยงไก่ ,การเพาะปลูก ฯลฯ
โครงการ กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน

๔๖

ลาดับ
ที่

โครงการ

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.สวนดอกสามัคคี
10,000
10,000 10,000
ร้อยละ
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
เศรษฐกิจพอเพียงเช่น การเลี้ยงกบ
ทีเ่ ข้าร่วม
การเลี้ยงไก่ ,การเพาะปลูก ฯลฯ
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถนาหลักเศรษฐ
กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน

3 โครงการปลูกสับปะรดอินทรีย์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.ศรีกองงาม
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ ,การเพาะปลูก ฯลฯ

10,000
ทต.บ้านแซว

10,000 10,000
ร้อยละ
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ

1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ

กองศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถนาหลักเศรษฐ
กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน

4 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.ป่าไร่หลวงวิทยา
วันตามแนวพระราชดาริ
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ ,การเพาะปลูก ฯลฯ

10,000
ทต.บ้านแซว

10,000 10,000
ร้อยละ
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ

1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ

กองศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถนาหลักเศรษฐ
กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน

5 โครงการน้อมนาเอาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา
ร.ร.ป่าตึงพิทยานุกลู

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.ป่าตึงพิทยานุกลู
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ ,การเพาะปลูก ฯลฯ

10,000
ทต.บ้านแซว

10,000 10,000
ร้อยละ
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ

1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถนาหลักเศรษฐ
กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน

กองศึกษา

๔๗

ลาดับ
ที่

โครงการ

6 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง (เพาะเห็ด)

7 โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.เทศบาลตาบลบ้าน 10,000
10,000 10,000
ร้อยละ
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
แซว ปีละ 1 ครั้ง
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
ที่เข้าร่วม
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.แม่แอบวิทยา
10,000
10,000 10,000
ร้อยละ
อุปกรณ์ ในโครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลป กองศึกษา
วัฒนธรรมท้องถิน่
นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลป กองศึกษา
วัฒนธรรมท้องถิน่

๔๘
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมคิ ุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.3 การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
ที่
(ผลผลิตของโครงการ ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมและสนับ
เพื่อจัดจ้างครูมาจัดการเรียนการสอนปีละ 1 ครั้ง
100,000
100,000 100,000 ร้อยละ นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและ สานักปลัด
สนุนการเรียนการสอนภาษา
ภาษาให้กบั นักเรียน
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. จานวนเด็ก สามารถสื่อสารได้
กองศึกษา
เข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน
ที่เข้าร่วม
โครงการ
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมคิ ุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.4 การส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
ที่
(ผลผลิตของโครงการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรม สัมมนา เพื่อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม / อบรม สัมมนา
100,000
100,000 100,000 จานวนร้อย มีค่าใช้จา่ ยไปอบรม / สัมมนา ส่ง ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
เพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลา สัมมนา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ละผู้ที่เข้า ผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนมี กองศึกษา
กร ทางการศึกษา ครูผู้ดแู ลเด็ก ค่าที่พกั ของบุคลากรทางการศึกษา
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ร่วมอบรม ประสิทธิภาพ
ครูผู้ดแู ลเด็ก
ภาพ

