
โครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.1 การสง่เสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาแหล่งรียนรู้ของ เพื่อเปน็การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
โรงเรียนส าหรับโรงเรียนเปน็ฐาน โรงเรียนทต..บา้นแซว 1 ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ที่เข้าร่วม จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กองศึกษา
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน โครงการ

2 โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเปน็ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด้ก ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก นักเรียนได้มีศูนยรี์ยนรู้ส าหรับเด็ก ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
ส าหรับเด็กปฐมวัยในสถาน ปฐมวัยในสถานศึกษา โรงเรียน ทต.บา้นแซว 1 ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ที่เข้าร่วม ปฐมวยัในสถานศึกษา กองศึกษา
ศึกษา โครงการ

3 โครงการพฒันา/ปรับปรุง เพื่อใหน้กัเรียน โรงเรียน ทต.บา้นแซวพฒันา/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก นักเรียน โรงเรียน ทต.บ้านแซว ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
หอ้งสมดุ ได้สืบค้นและเปน็การส่งเสริมให้ โรงเรียน ทต.บา้นแซว1 งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ที่ใช้บริการ และครูใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความ กองศึกษา

นกัเรียนรักการอา่น ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. หอ้งสมดุ รู้เพิม่เติมจากห้องสมุด

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การใชบ้ริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมคุ้ิมกันของครอบครัว ชมุชน และสงัคม

งบประมาณและที่มา

บัญชแีผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่  3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เทศบาลต าบลบ้านแซว   อ าเภอเชยีงแสน   จงัหวัดเชยีงราย



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุงและพฒันา เพื่อใช้ด าเนนิการปรับปรุงและพฒันา ปรับปรุงหลักสูตร ปลีะ 1 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ร.ร.มีหลักสูตรสถานศึกษาใช้ใน ร.ร.ทต.บา้นแซว 1

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร เปน็ค่าวิทยากร และวัสดุ คร้ัง  ประเมนิเพื่อพฒันา ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. จ านวนเด็ก การจดักิจกรรมการเรียนที่สอด กองศึกษา
เช่น กระดาษ ฯลฯ  ปลีะ 1  คร้ัง งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน นกัเรียน คล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

5 โครงการจัดหาวัสดุเคร่ืองเล่น เพื่อใหน้กัเรียนอนบุาลใช้ฝึกทกัษะ เคร่ืองเล่นสนามนกัเรียน 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก นักเรียนได้รับการฝึกสมาธ ิมี ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
และสนามเด็กเล่น กลางแจ้ง เสริมสร้างร่างกายใหก้ล้ามเนื้อแข็ง ชั้นอนบุาล  จ านวน ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ที่ใช้บริการ ทักษะทางร่างกายเป็นการเตรียม กองศึกษา

แรงเปน็การเตรียมความพร้อมใหเ้กดิ 1 ชุดใหญ่ ความพร้อมตามช่วงอายทุี่เหมาะ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
การเรียนรู้ตามช่วงอายุที่สมบรูณ์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กับวยั

6 อาหารกลางวัน เพื่อเปน็ค่าอาหารกลางวันส าหรับ นกัเรียนทกุโรงเรียน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ นักเรียนทุกคนได้รับประทาน ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
นกัเรียน ต าบลบา้นแซว งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน จ านวนเด็ก อาหารกลางวนัที่มีคุณภาพทาง โรงเรียนทกุโรง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก นกัเรียน โภชนาการ ส่งผลให้ร่างกาย กองศึกษา, ศพด.
สมบูรณ์แข็งแรง

7 อาหารเสริม (นม) เพื่อเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ นกัเรียนทกุโรงเรียน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ นักเรียนทุกคนได้ด่ืมนมที่มีคุณ ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
นกัเรียน ต าบลบา้นแซว งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน จ านวนเด็ก ค่าทางโภชนาการท าให้ร่างกาย โรงเรียนทกุโรง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. นกัเรียน เจริญเติบโตตามวยั กองศึกษา, ศพด.
8 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ร.ร.ท.ต.บา้นแซว 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ท าใหอ้าคารเรียน/อาคาร ร.ร.ทต.บา้นแซว 1

อาคารเรียนและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบ ร.ร.ทต. งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน จ านวนอาคาร ประกอบใช้การได้ กองศึกษา
บา้นแซว ที่ซ่อมแซม

๔๒

งบประมาณและที่มา



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลติของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการพฒันาการจัดการศึกษา เพื่อเปน็การพฒันาด้านการศึกษา โรงเรียน ทต.บา้นแซว 1 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ได้รับ ร.ร.ทต.บา้นแซว 1

โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานฯ ปลีะ 1 คร้ัง งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน จ านวนเด็ก การจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียน กองศึกษา
พฒันาทอ้งถิ่น (SMBLD) นกัเรียน เป็นฐาน

10 โครงการเชื่อมต่ออนิเตอร์เนต็ เพื่อเปน็การเชื่อมต่อระบบอนิเตอร์ โรงเรียน  ทต.บา้นแซว 1 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
ความเร็วสูง  ระบบ  ADSL เนต็ของโรงเรียน ทต.บา้นแซว1 ปลีะ 1 คร้ัง งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน จ านวนเด็ก มีระบบอินเตอร์เน็ตอยา่ทันสมัย กองศึกษา

นกัเรียน และมีความเร็วสูง

11 โครงการเชื่อมต่ออนิเตอร์เนต็ เพื่อเปน็การเชื่อมต่อระบบอนิเตอร์ โรงเรียน  ทต.บา้นแซว 1 7,200 7,200 7,200 ร้อยละ นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
ความเร็วสูง  ระบบ  WiFi เนต็ของโรงเรียน ทต.บา้นแซว1 ปลีะ 1 คร้ัง งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน จ านวนเด็ก มีระบบอินเตอร์เน็ตอยา่ทันสมัย กองศึกษา

นกัเรียน และมีความเร็วสูง

12 โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกนั เพื่อเปน็รณรงค์ใหเ้ด็กนกัเรียน โรงเรียน  ทต.บา้นแซว 1 15,000 15,000 15,000 จ านวนเด็ก นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
ยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน ทต.บา้นแซว 1 หา่งไกล ปลีะ 1 คร้ัง งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ที่เข้าร่วม รู้โทษและห่างไกลยาเสพติด กองศึกษา

ยาเสพติด โครงการ
13 โครงการสนบัสนนุและแกไ้ข เพื่อเปน็การสนบัสนนุและแกไ้ข โรงเรียนในเขตต าบล 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก นักเรียนโรงเรียนในต าบลบ้านแซว ร.ร.ทต.บา้นแซว 1

ปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา ปญัหายาเสพติดในโรงเรียน บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ที่เข้าร่วม รู้โทษและห่างไกลยาเสพติด กองศึกษา
โครงการ

14 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาลเพื่อส าหรับเปน็ค่ากจิกรรมพฒันา หอ้งปฏบัติการพเิศษ ของ 85,000 85,000 85,000 จ านวนเด็ก นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพผู้เรียน โรงเรียน  ทต.บา้นแซว 1 งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ที่ใช้บริการ มีค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรียน กองการศึกษา
ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน

งบประมาณและที่มา

๔๓



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลติของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาลเพื่อส าหรับเปน็ค่าเคร่ืองแบบ โรงเรียน  ทต.บา้นแซว 1 55,000 55,000 55,000 จ านวนเด็ก นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บา้นแซว 1

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ปลีะ 1 คร้ัง ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ที่ใช้บริการ มีค่าเคร่ืองแบบนักเรียน กองการศึกษา
ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน

16 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาลเพื่อส าหรับเปน็ค่าอปุกรณ์การเรียน นกัเรียนโรงเรียน 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ที่เข้าร่วม มีค่าอุปกรณ์การเรียน กองการศึกษา
ค่าอปุกรณ์การเรียน ปลีะ 1 คร้ัง โครงการ

17 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาลเพื่อค่าหนงัสือเรียน นกัเรียนโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บา้นแซว 1

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทต.บา้นแซว 1 งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ที่เข้าร่วม มีค่าหนังสือเรียน กองการศึกษา
ค่าหนงัสือเรียน ปลีะ 1 คร้ัง โครงการ

18 โครงการส่งเสริมการปกครอง เพื่อเปน็การส่งเสริมการจัดการท าแผนโรงเรียน ทต.บา้นแซว 1 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เพื่อรองรับโครงการคัดเลือก ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
ส่วนทอ้งถิ่นที่จัดท าแผนพฒันา พฒันาการศึกษาในการเข้าประกวด ศพด.ทกุศูนย์ งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ของ ศพด. กอ่นจัดสรรในการเข้ารับการ กองการศึกษา
การศึกษาดีเด่น แผนพฒันาศึกษาดีเด่น ปลีะ 1 คร้ัง ที่เข้าร่วม ประกวด ศพด.ทกุศูนย์

19 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาลเพื่อเปน็การสนบัสนนุการศึกษาขั้น โรงเรียน ทต.บา้นแซว 1 300,000 300,000 300,000 จ านวนเด็ก นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นฐาน รายหวั ปลีะ 1 คร้ัง งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ที่เข้าร่วม ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้น กองการศึกษา
(รายหวั) โครงการ พื้นฐาน รายหวั ศพด.ทกุศูนย์

20 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ เพื่อเปน็การสนบัสนนุคาปจัจัยพื้น โรงเรียน ทต.บา้นแซว 1 45,000 45,000 45,000 จ านวนผู้ นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
จัดการศึกษาทอ้งถิ่น (ค่าปจัจัย ฐานส าหรับเด็กยากขน ปลีะ 1 คร้ัง งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ที่เข้าร่วม มีค่าปัจจยัพืน้ฐานส าหรับเด็ก กองศึกษา
พื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน) โครงการ ยากจน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่ (ผลผลติของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการรับ - ส่ง นกัเรียนยากจน เพื่อรับ - ส่ง -เด็กนกัเรียนที่ยากจน เด็กยากจน และด้อย 500,000 500,000 500,000 จ านวนเด็ก เด็กยากจนและด้อยโอกาส ร.ร.ทต.บา้นแซว 1

และด้อยโอกาส และด้อยโอกาส โอกาส ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ยากจนและ ได้รับโอกาสในกาส่งเสริมให้ กองศึกษา
ด้อยโอกาส ไปเรียนหนงัสือ

44



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลติของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ ร.ร. หว้ยกว้าน 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ กองศึกษา

สู่การปฏบิติัอย่างยั่งยืน อปุกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ ปลีะ 1 คร้ัง ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จ านวนเด็ก เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกจิพอเพยีง เช่น การเพาะเหด็ ที่เข้าร่วม 2. นักเรียนสามารถน าหลักเศรษฐ

การเล้ียงไก ่,การเพาะปลูก ฯลฯ โครงการ กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและชุมชน

45

โครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การใชบ้ริบทด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมคุ้ิมกันของครอบครัว ชมุชน และสงัคม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่  3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณและที่มา
แนวทางที่ 1.2 การสง่เสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชวีิต



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลติของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ ร.ร.สวนดอกสามคัคี 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ กองศึกษา

สถานศึกษา อปุกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ ปลีะ 1 คร้ัง ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จ านวนเด็ก เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกจิพอเพยีงเช่น การเล้ียงกบ ที่เข้าร่วม 2. นักเรียนสามารถน าหลักเศรษฐ

การเล้ียงไก ่,การเพาะปลูก ฯลฯ โครงการ กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและชุมชน

3 โครงการปลูกสับปะรดอนิทรีย์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ ร.ร.ศรีกองงาม 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ กองศึกษา

ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง อปุกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ ปลีะ 1 คร้ัง ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จ านวนเด็ก เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกจิพอเพยีง เช่น การเพาะเหด็ ที่เข้าร่วม 2. นักเรียนสามารถน าหลักเศรษฐ

การเล้ียงไก ่,การเพาะปลูก ฯลฯ โครงการ กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและชุมชน

4 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ ร.ร.ปา่ไร่หลวงวิทยา 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ กองศึกษา
วันตามแนวพระราชด าริ อปุกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ ปลีะ 1 คร้ัง ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จ านวนเด็ก เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกจิพอเพยีง เช่น การเพาะเหด็ ที่เข้าร่วม 2. นักเรียนสามารถน าหลักเศรษฐ

การเล้ียงไก ่,การเพาะปลูก ฯลฯ โครงการ กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและชุมชน

5 โครงการนอ้มน าเอาเศรษฐกจิ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ ร.ร.ปา่ตึงพทิยานกุลู 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ กองศึกษา
พอเพยีงสู่สถานศึกษา อปุกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ ปลีะ 1 คร้ัง ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จ านวนเด็ก เศรษฐกิจพอเพียง

ร.ร.ปา่ตึงพทิยานกุลู เศรษฐกจิพอเพยีง เช่น การเพาะเหด็ ที่เข้าร่วม 2. นักเรียนสามารถน าหลักเศรษฐ

การเล้ียงไก ่,การเพาะปลูก ฯลฯ โครงการ กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและชุมชน

๔๖



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลติของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ ร.ร.เทศบาลต าบลบา้น 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลป กองศึกษา

พอเพยีง (เพาะเหด็) อปุกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ แซว  ปลีะ 1 คร้ัง ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จ านวนเด็ก วฒันธรรมท้องถิน่
เศรษฐกจิพอเพยีง เช่น การเพาะเหด็ ที่เข้าร่วม

โครงการ

7 โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกจิ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ ร.ร.แมแ่อบวิทยา 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลป กองศึกษา

พอเพยีง อปุกรณ์ ในโครงการ  ปลีะ 1 คร้ัง ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จ านวนเด็ก วฒันธรรมท้องถิน่
เศรษฐกจิพอเพยีง เช่น การเพาะเหด็ ที่เข้าร่วม

โครงการ

งบประมาณและที่มา

๔๗



๔๘

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การใชบ้ริบทด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมคุ้ิมกันของครอบครัว ชมุชน และสงัคม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่  3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.3 การสง่เสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ที่ (ผลผลติของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและสนบั เพื่อจัดจ้างครูมาจัดการเรียนการสอนปลีะ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ นกัเรียนได้เรียนรู้ภาษาและ ส านกัปลัด
สนนุการเรียนการสอนภาษา ภาษาใหก้บันกัเรียน ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. จ านวนเด็ก สามารถส่ือสารได้ กองศึกษา
เข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน ที่เข้าร่วม

โครงการ



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การใชบ้ริบทด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมคุ้ิมกันของครอบครัว ชมุชน และสงัคม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่  3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.4 การสง่เสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรม สัมมนา เพื่อ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการอบรม / อบรม สัมมนา 100,000 100,000 100,000 จ านวนร้อย มีค่าใช้จา่ยไปอบรม / สัมมนา ส่ง ร.ร.ทต.บา้นแซว 1
เพิ่มประสิทธิภาพครูและบคุลา สัมมนา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ทต.บา้นแซว. ละผู้ที่เข้า ผลให้การจดักิจกรรมการเรียนมี กองศึกษา
กร ทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ค่าที่พกั ของบคุลากรทางการศึกษา งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ร่วมอบรม ประสิทธภิาพ

ครูผู้ดูแลเด็ก ภาพ
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