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แบบ ผ.02 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

1 โครงการก่อสร้างหลังคา
สนามเด็กเล่นและต่อเตมิผนัง
กั้นห้องรับประทานอาหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร (บ้านกาด) 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

1.  เพื่อให้ร่มเงาและรักษา
ของเล่นให้คงเดิมมีอายุการ
ใช้งานท่ีนานข้ึน 
2. เพื่อให้เด็กมหี้อง
รับประทานอาหารถูก
สุขลักษณะ 
 

1. ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 
ตารางเมตร 
2. ต่อเตมิผนังกั้นห้องรับประทาน
อาหาร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ 

400,000 - - - - ผู้ปกครองเด็กเล็ก    
มีความพึงพอใจต่อ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กฯอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกาดมีหลังคาสนาม
เด็กเล่นรักษาของเล่นให้
คงอยู่มีอายุการใช้งานท่ี
นานข้ึน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกาด  มีห้องรับประ 
ทานอาหารถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(บ้านป่ากล้วย) ต าบล 
ปงแสนทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

เพื่อให้ร่มเงาและรักษาของ
เล่นให้คงเดมิมีอายุการใช้
งานท่ีนานข้ึน 
 

1. ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 
ตารางเมตร 

480,000 - - - - ผู้ปกครองเด็ก
เล็กมีความพึง
พอใจต่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
อย่างนอ้ยร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านป่ากล้วย มีหลังคา
สนาม 
เด็กเล่น 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการก่อสร้างหลังคา
สนามเด็กเล่นและติดตั้งมุ้ง
ลวดเหล็กดดัประตูหน้าต่าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร (บ้านไร่นา
น้อย) ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

1.  เพื่อจัดพื้นที่บริเวณอาคาร
เรียนให้อยู่ในสภาพเรยีบร้อย
และปลอดภัยและป้องกันสตัว์
ร้าย ยุงและแมลงวัน ซึ่งเป็น
พาหะน าโรคมาสู่เด็กเล็ก 
2. เพื่อให้ร่มเงาและรักษาของ
เล่นให้คงเดมิ มีอายุการใช้งาน
ที่นานขึ้น 

1. ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น
ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 15 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 165 
ตารางเมตร 
2.ติดตั้งประตูมุ้งลวดจ านวน1 ชุด 
3. ติดตั้งหน้าต่างเหล็กดัดจ านวน12 
ชุด 
4.ติดต้ังหน้าต่างมุ้งลวดจ านวน 12ชุด 

1,100,000 - - - - ผู้ปกครองเด็กเล็กม ี
ความพึงพอใจต่อ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
อย่างน้อยร้อยละ  
80 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านไร่นาน้อย มหีลังคา
สนามเด็กเล่น 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มุ้งลวดเหล็กดดัประตูและ
หน้าต่าง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

4 โครงการในการพัฒนา
ครูผูดู้แลเด็กและผูดู้แล
เด็กเล็กในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครผูู้ดูแล
เด็ก , ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์และผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร 
 

ครูผูดู้แลเด็ก, ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
และผูดู้แลเด็กได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา(เงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 
(27 x 2,000) 
 

54,000 
 

 - 
 

- - - - ครูผู้ดูแลเด็ก ,
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
และผูดู้แลเด็ก
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการจดั
การศึกษา อย่าง
น้อย 80 % 
 

- ครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์และผูดู้แล
เด็กได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการจดั
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษาเพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดจุัดการ
เรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

-เพื่อสนับสนุนเป็นคา่
วัสดุจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

จัดซื้อวัสดจุัดการเรยีนการสอน
(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร             
(เงินอุดหนุนทั่วไป)  
(จ านวนนักเรียนX1,700) 
ณ 10 มิ.ย. ของทุกป ี
 

501,500 387,600 392,700 
 

501,100 501,100 -ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
จ านวน 12 ศูนย์ 
ได้วัสดุจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว) ครบทุก
ศูนย์และเป็นตาม
แผนการสอน 
 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร จ านวน 
12 ศูนย์ ไดร้ับวัสดุ
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) สามารถ
น าไปใช้ตามแผนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

6 โครงการค่าใช้จ่าย
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 

-เงินเดือน,ค่าตอบแทนและเงินเพิม่ค่า
ครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหนา้
ศูนย์และผู้ดูแลเด็กเล็ก 
- ค่าประกันสังคม 
 (เงินอุดหนุนทัว่ไป)   
  

4,517,300  - 
 

- - - - ครูผู้ดูแลเด็ก, 
ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์และ 
ผู้ดูแลเด็ก ได้รับ
การสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 100 % 

- ครูผู้ดูแลเด็ก, 
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
และผูดู้แลเด็กได้รับ
เงินเดือน 
ค่าตอบแทนและ 
ค่าครองชีพและ 
เงินประกันสังคม 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร 

-เพื่อสนับสนุนเป็นคา่อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร จ านวน 12 ศูนย์             
(เงินอุดหนุนทั่วไป)  
(จ านวนนักเรียน X20X245)  
ณ 10 มิ.ย. ของทุกป ี

1,445,500 1,117,200 1,131,900 
 

1,445,500 1,445,500 เด็กนักเรยีน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 
100% 

-เด็กนักเรียนมี
อาหาร 
กลางวันได้
รับประทานทุกคน 

กอง
การศึกษา 

 

8 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองเข
ลางค์นครและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลเมือง                       
เขลางค์นคร 
 

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดย
ให้เด็กได้รับประทานอาหาร
เสรมิที่เหมาะสม 
ตามวัย 
- เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรยีน
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นครและ เด็กเล็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
12 ศูนย์ ไดร้ับประทาน
อาหารเสริม (นม)   

1.จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)ให้โรงเรยีนใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร จ านวน  12 ศนูย์ 
-สพป.(จ านวนนักเรียนX7.37X260) 
-ร.ร.สงเคราะห์จิตต์อารี              
(จ านวนเรียนX7.37X280) 
-ศพด. (จ านวนเรียนX7.37X260) 
ณ 10 มิ.ย. ของทุกป ี

2,744,588 2,589,288.40 2,577,289 
 

2,744,588 2,744,588 - เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม)   
100 % 

- นักเรียนทุกคนมี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทานทุกคน 
- นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
และพัฒนาทาง
สมองที่ด ี

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

9 โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา
เทศบาลเมือง          
เขลางค์นคร 
 

๑.  เพื่อให้ครู ผู้ช่วยหวัหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก เจา้หน้าที่
คณะกรรมการด าเนินงาน และผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทางการศึกษา มีความรู้
โภชนาการเด็กปฐมวยั 
๒.  เพื่อให้ครู ผู้ช่วยหวัหน้าศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก 
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทาง 
เด็กปฐมวัยตามชว่งวัยอายอุยา่ง
เหมาะสม 
๓.  เพื่อให้ครู ผู้ช่วยหวัหน้าศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก 
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา มีความรู้การเล่านิทานให้
ประสบผลส าเร็จในการส่ือสารผ่าน
การเล่านิทาน   
๔.  ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่
คณะกรรมการด าเนินงาน และผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทางการศึกษา ได้ศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริม
พัฒนาการสมวยัหนูนอ้ย กิน เล่น 
เล่า 

๑.  ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก 
เจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
ได้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เรื่อง 
การส่งเสริมพัฒนาการ
สมวัยหนูน้อย กิน เล่น 
เล่า จ านวน ๔๔ คน 
๒. ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าท่ี 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทาง
การศึกษา ได้ศึกษาดูงาน 
ตามโครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง การส่งเสริม
พัฒนาการสมวัยหนูน้อย 
กิน เล่น เล่า  
จ านวน   ๔๘ คน 

250,000 200,000 250,000 250,000 250,000 ๑.  ครู ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก     
ผู้ดูแลเด็ก 
เจ้าหน้าท่ี
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทาง
การศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
จ านวน               
๔๔ คน หรือ          
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.  ร้อยละ             
การประเมินผล 
ความพึงพอใจ 
ท่ีมีต่อโครงการ
พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา
เทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร อย่าง
น้อย ร้อยละ ๗๐ 
๓.  ผู้เข้ารับการ 

๑.  ครู ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ดูแลเด็ก 
เจ้าหน้าท่ี
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
มีความรู้โภชนาการเด็ก
ปฐมวัย 
๒.  ครู ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ดูแลเด็ก 
เจ้าหน้าท่ี
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
มีความรู้การเล่นของ
เด็กปฐมวัยตามช่วงวัย
อายุอย่างเหมาะสม 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

         อบรมมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบหลัง
อบรม ร้อยละ 
๘๐ 

๓.  คร ูผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก 
เจ้าหน้าท่ี
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา มีความรู้
การเลา่นิทานให้
ประสบผลส าเร็จใน
การสื่อสารผ่านการ
เล่านิทาน  
๔.  ครู ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ดูแลเด็ก เจา้หน้าท่ี
คณะกรรมการ  
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

          ด าเนินงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา ไดศ้ึกษา        
ดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การส่งเสรมิ
พัฒนาการสมวัยหนู
น้อย กิน เล่น เล่า  ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง    
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

10 โครงการอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นเลศิด้าน
การศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- เพื่อปลูกฝังจิตส านึก 
เสรมิสร้างจิตวิญญาณของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เกิดความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
- เพื่อร่วมเสวนาแนวทางการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาสู่
ความส าเร็จและยั่งยืน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

-  ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ได้ เข้ารับ
การอบรมตามโครงการ
อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 จ านวน ๒๙ คน 
-  ผู้เข้ารับการอบรมมีคณุธรรม
เป็นพื้นฐาน มีความรักสามคัคี
และเอื้ออาทรต่อกัน ด าเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

80,000 80,000 - 
 

- - - ผู้เข้ารับการ
อบรมโครงการ 
ร้อยละ 70  
- ร้อยละการ
ประเมินผล
ความพึงพอใจท่ี
มีต่อโครงการ
อบรมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ
ด้านการศึกษา
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  อย่าง
น้อย ร้อยละ 
70 
 

-  ครู ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ดูแลเด็กมีความ
ตระหนักในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษา ให้เกิด
ความยั่งยืนและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ครู ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ดูแลเด็กมีจิต
วิญญาณของความ
เป็นครู มีจติ
สาธารณะ รักและ
ศรัทธาในอาชีพของ
ตน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

11  
 
 
 
 

โครงการอบรม 
คุณธรรม  จริยธรรม
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลเมือง                  
เขลางคน์คร 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนเข้าใจหลัก
พระพุทธศาสนา 

- เพื่อสง่เสรมิคณุธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนมีหลักธรรมในการ
ด ารงชีวิตและรู้จัก 
การครองตนที่ด ี

จัดอบรมคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลอย่างน้อย  
60  คน 

120,000 65,000 65,000 65,000 65,000 - ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
การสร้างค่านิยมที่ดี
งามสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น  ได้อย่างมี
ความสุข 
- ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความพึงพอใจใน
โครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 

-  เด็กและเยาวชนเข้าใจ
หลักพระพุทธศาสนา 
-  เด็กและเยาวชนมี
หลักธรรมในการ
ด ารงชีวิตและรู้จักการ
ครองตนท่ีด ี

กอง
การศึกษา 
 

12 โครงการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 
(ปฐมวัย) 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นครใหเ้หมาะสมกับ
วัยของผู้เรียนและความ 
ต้องการของท้องถิ่น 

 

 

ศผด. ทั้ง  12 ศูนย์ 
จัดท าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พัฒนาให้เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน  

25,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของการใช้งาน
เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัยตรงตาม
ความเปลี่ยน แปลงทางด้าน
วิชาการต่างๆ ทั้งทางด้าน
สังคมเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี 
-ร้อยละ60 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลฯ มี
มาตรฐานการศึกษา
สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร มีหลักสูตร
การศึกษาเหมาะสม 
สอด คล้องกับเป้าหมาย
การศึกษา ความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา/
คณะกรรม 
การศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

  

2. เพื่อน าเทคโนโลยเีข้า
มาจัดประสบการณ์สอน
ให้แก่เด็กเล็กเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน 

ผู้เรยีนท้องถิ่นและ
เทคโนโลย ี

      2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร ได้ปรับปรุง
หลักสตูรหลักสตูร
ปฐมวัย ตามความ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิชาการต่าง ๆ ท้ัง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลย ี
 

 13 โครงการประกวด
ห้องเรียนเด็กปฐมวัย
ส่งเสริมพัฒนาการ 

1.  เพื่อให้ครูด าเนินการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียน โดยใช้หลัก 5 ส. 
2.  เพื่อส่งเสริมให้ครูจัด
ห้องเรียนให้เหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็กเล็กระดับ
ปฐมวัย 
3.  เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ให้กับเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร จ านวน  
12  ศูนยม์ีห้องเรียนเอื้อต่อ
การส่งเสริมพัฒนาการ 

 24,000  - - - - ร้อยละ 80 ห้องเรียน
ปฐมวัยมีคณุภาพตาม
หลักการพัฒนา
กิจกรรมสร้างสรรค ์
6 กิจกรรม ระดับ
ปฐมวัย จ านวน 12 
ศูนย์ 
 

1. ห้องเรียนสะอาด
ถูกต้องตามสุข ลักษณะ 
มีบรรยากาศเอื้อต่อการ
ส่งเสริมพัฒนา การ
เรียนรู ้
2. เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาจิตใจ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน มาตรฐานท่ี 
7 และ มาตรฐานท่ี 9 
3. ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และผู้มสี่วน 

กอง
การศึกษา/
คณะกรรม 
การศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กฯ/ครู
ผู้ดูแลเด็ก
ทุกคน 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

   

 

     

 

เกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจในคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ความสะอาด 
และความเป็นระเบียบ 
ของห้องเรียน 

 14 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
วิจัยช้ันเรียน
ปฐมวัย  

1. เพื่อพัฒนาการ
จัดรูปแบบ(สื่อการสอน 
นวัตกรรม)การจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอน 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็กให้เหมาะสมตามวยั 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาในการท าวิจัยชั้น
เรียน 

บุคลากรทางการศึกษามี
ความเข้าใจการท าวิจยัชั้น
เรียนและ 
น าความรู้ที่ได้มาพัฒนา 
ส่งเสริมการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียน 
การสอนระดับปฐมวัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100,000 - 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 80 
รูปแบบ การจดัท าสื่อ 
นวัตกรรมมีความ
หลากหลาย 
2. ร้อยละ 80 
บุคลากรทางการ
ศึกษา (ครู ผู้ดูแลเด็ก)
ท าวิจัยชั้นเรียนได ้

1. ครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็ก
ทุกคนมีสุขภาพกายใจที่ดี
และมีจิตอาสาสามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี ร่มรื่น
และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการจัดการประ สบ
การณ์การเรียนรู้ได้ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
สภาพแวดล้อมสวย งาม
ท้ังภายในภายนอกอาคาร 
มีบรรยากาศท่ีดี ร่มรื่น 
ปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ และ
น่าเรียน 
4. เด็กเล็กมีความรักและ 
ความสามัคคีในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

กอง
การศึกษา/ 
คณะกรรม 
การศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กฯ/ครู
ผู้ดูแลเด็ก
ทุกคน 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

15 โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัย แข็งแรง
แจ่มใสมีน้ าใจนักกีฬา 
 

1. เพื่อส่งเสริมความมรีะเบยีบ
วินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา“รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย” เด็กสามารถ
ปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง 
2. เพื่อส่งเสริมความมรีะเบยีบ
วินัยความสามัคคีอดทนการ
ปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงเด็ก
สามารถท ากิจกรรมร่วมกัน
อย่างสนุกสนาน และมีความ
สามัคค ี
3. เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์เด็ก
เล็กมีกิจกรรมการพัฒนา
ครอบคลมุทั้งด้านการส่งเสริม
สุขภาพ และพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมใหไ้ด้มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู ่
4. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน ในการพัฒนาศูนย ์
เด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 

ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา เด็ก
เล็ก ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผูดู้แลเด็ก 
และชุมชน มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย ใช้สถานท่ี 
ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปางหรือ 
สถานท่ีอื่นที่มีความ
เหมาะสม 

100,000  80,000  80,000  80,000  80,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมฯ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 

1. ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดี
ต่อการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
2. เด็กเล็กสามารถปฏิบัติ
ตามกติกาข้อตกลงได ้
3. เด็กเล็กสามารถเล่นกีฬา
ได้อย่างน้อยคนละ 1 อย่าง 
เด็กสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันอย่างสนุกสนานและ
เกิดความภาค ภูมิใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา 
4. เด็กเล็กทุกคนมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดเด็กมีความ
สามัคคี มรีะเบียบ มีน้ าใจ
นักกีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย 
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
ส่งเสริมกระบวนการมสี่วน
ร่วมของชุมชนให้ได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 

กอง
การศึกษา/ 
คณะกรรม 
การศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กฯ/ครู
ผู้ดูแลเด็ก
ทุกคน 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

16 
 

โครงการนิเทศและ
ประเมินการ
ด าเนินงานภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสนับสนุน
ส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ
เด็กเล็ก 
2. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มี
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว ้
3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในท้องถิ่นของตน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร จ านวน 
12 ศูนยไ์ดม้าตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
สถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองเข
ลางค์นครในเขตพื้นที่ 
ทั้ง 4 ต าบล จ านวน 1 
ศูนย์ ต่อ 1 เดือน รวม 
12 ครั้ง ต่อปี 
 

60,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
มาตรฐานศูนย ์
เด็กเล็กแห่งชาติ 
ทั้ง 12 ศูนย ์
 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
คุณภาพการศึกษาและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ 
เด็กเล็กเพิ่มขึ้น 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาต ิ
3. ชุมชนมีส่วนร่วมและเข้าใจ
กระบวน การด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละพื้นท่ีได้
เป็นอย่างดี  
 
 
 

กอง
การศึกษา/ 
คณะกรรม 
การศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กฯ/ครู
ผู้ดูแลเด็ก
ทุกคน 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

17 โครงการ
นิทรรศการแสดง
ผลงานการจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยของ
เทศบาลเมือง            
เขลางค์นคร 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนและ
เผยแพร่นวตักรรมการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ของครู
ผู้ดูแลเด็ก ผูดู้แลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
3. เพื่อเป็นการแลก เปลี่ยน 
เรียนรู้ในการจัดท านวัตกรรม
การศึกษาระดับปฐมวัยกับ
เครือข่ายครูผูดู้แลเด็กทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
4. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 
 

ประชาสมัพันธ์การจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
ผู้ปกครองประชาชน และ
เครือข่ายครูปฐมวัยได้
ตระหนักถึงศักยภาพการจดั
ศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้
สถานท่ี ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง หรือสถานท่ี
อื่นที่มีความเหมาะสมปีละ 
1 ครั้ง 

100,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
80 มคีวามพึง
พอใจ ในการจัด
กิจกรรมภายใน
งานนิทรรศการ
การจัดการ 
ศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

1.การจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของเทศบาลเมืองเข
ลางค์นครเป็นท่ีประจักษ์แก่ 
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป 
2. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มี
บุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพในการจัดการเรยีนการ
สอน และเผยแพร่นวัตกรรมการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
3. เกิดเครือข่ายครูผูดู้แลเด็กมี
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการ
จัดท านวัตกรรมการศึกษาระดับ
ปฐมวัย กับครูผูดู้แลเด็กท้ัง
ภาครัฐ และภาคเอกชน 
4. มีกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน ในการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน  ระดับปฐมวัย กับครู
ผู้ดูแลเด็กท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

กองการศึกษา/ 
คณะกรรม 
การศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ/ 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ทุกคน 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

18 
 

โครงการศึกษาดูงาน
และเข้าร่วมงาน
มหกรรมการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความสมัพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงานและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
 

น าคณะผู้บริหาร สท. 
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ฯ ครผูู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
เจ้าหน้าท่ีกอง
การศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมดูงาน
และร่วมมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพอใจใน
การศึกษาดูงาน
อย่างน้อยร้อย
ละ 80 

- เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ของผู้บรหิาร
ท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
- บุคลากรในหน่วยงาน
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา
ท้องถิ่นเกิด
ความสัมพันธ์อันดีและ
เกิดภาคีในการท างาน
ด้านการศึกษาท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

19 เงินอุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 

- เพื่อให้เด็กมี
อาหารกลางวัน
ได้รับประทานทุก
คนอย่างท่ัวถึง 
- เพื่อช่วยเหลือ
เด็กท่ีขาดแคลน
อาหารที่มี
คุณภาพ 

- อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครตามหนังสือ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 1   
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
(จ านวนเรียนX20X200)  
ณ 10 มิ.ย. ของทุกปี 
 
 

3,300,000 3,416,000 3,336,000 
 

3,300,000 3,300,000 - เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯไดร้ับ
อาหารกลางวัน  
100 % 

- นักเรียนทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 
- นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
แข็งแรงและ
พัฒนาการทาง 
สมองด ี

กองการศึกษา 
 

20 โครงการก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร  
ภายในบริเวณ
สถานท่ีก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมือง         
เขลางค์นคร  
ต าบลชมพู   
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

- เพื่อใหม้ี
สถานศึกษาช้ัน
อนุบาลในเขต
เทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 
- เพื่อรองรับเด็กที่
จบจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 
 

ก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ภายใน
บริเวณสถานท่ีก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง    เขลางค์
นคร  โดยท าการก่อสรา้งอาคาร
เรียนเด็กเล็ก 200 คน 8ห้องเรียน 
(รหัส สน.ศพ.อนุบาล 8) เนื้อท่ี 
734 ตารางเมตร  แบบท่ี 1.1  
(แบบตอกเสาเขม็) 

- - 4,495,000 - - ผู้ปกครองเด็ก
เล็กในพ้ืนท่ี
เทศบาลฯ  
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

- มีสถานศึกษาช้ัน
อนุบาลในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
- เด็กเล็กช่วงช้ัน
อนุบาลในพื้นที่ ไม่
ต้องไปเรยีนนอก
พื้นที ่
ของตน 
 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1  แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการอบรมเทคนิค   
การท างานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสู่ความส าเร็จ 
 

๑.  เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ได้เรียนรูเ้ทคนิค
ใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยให้การท างาน
ได้ดมีีประสิทธิภาพ        
มีความรอบรู้ รู้เท่าทันการณ์ 
สามารถปรับความคิด ปรับ
วิธีการท างานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์และมุ่งมั่นท างาน
ด้วยความทุ่มเท เสียสละ
รับผิดชอบ 
๒.  เพื่อส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายในภาครัฐ เพื่อ
ประโยชน์ในการท างานแบบ
บูรณาการระหว่างส่วน
ราชการ 

ด าเนินการอบรมโครงการอบรม
เทคนิคการท างานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสู่ความส าเร็จ จ านวน  
๒๙ คน 
 
 

- ๑๓,๐๐๐ - - - ๑.  ครู ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ได้เข้ารับการ
อบรมโครงการ จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๒๙ คน  
๒.  ความพึงพอใจ
โครงการ ในการอบรม 
อย่างน้อย ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 
๓.  จ านวนครู  ผู้ช่วย
หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผูดู้แลเด็ก ที่เข้ารับ
การอบรมมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์การทดสอบหลัง
อบรม (๖๐%  ขึ้นไป)  
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

๑.  ครู ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
ผู้ดูแลเด็ก เรียนรู้
เทคนิคใหม่ ๆ ที่จะช่วย
ให้การท างานไดด้ีมี
ประสิทธิภาพ      
มีความรอบรู้   
รู้เท่าทันการณ์ สามารถ
ปรับความคดิ ปรับ
วิธีการท างานให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ ์
และมีจติส านึกมุ่งมั่น
ท างานด้วยความทุ่มเท 
เสียสละรับผิดชอบ 
๒.  เครือข่ายในภาครัฐ 
ได้ประโยชน์ในการ
ท างานแบบบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการ  

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1  แผนงานการศึกษา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการอบรม เรื่อง 
“ภาษาอังกฤษเชิง
ปฏิบัติการส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กับประชาคมอาเซียน”   

๑.  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
ภาษาอั งกฤษให้แก่ครู  
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ในการ
ประชาสมัพันธ์  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความรู้  ความเข้าใจใน
ภาษาอังกฤษดียิ่งข้ึน 
๒.  เพื่อให้ครู ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก                
มีความมั่นใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
อย่างง่าย ๆ และน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
แท้จริง 
 
 

ด าเนินการอบรมโครงการอบรม 
เรื่อง “ภาษาอังกฤษเชิง
ปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ
ประชาคมอาเซียน”   
จ านวน ๒๙ คน 

- ๑๓,๐๐๐ - - - ๑.  ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก 
ได้เข้ารับการอบรมโครงการ 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๙ คน  
๒.  ความพึงพอใจโครงการ 
ในการอบรม อย่างน้อย  
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
๓.  จ านวนครู  ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ที่เข้ารับการ
อบรมมีคะแนนผ่านเกณฑ์
การทดสอบหลังอบรม 
(๖๐%  ขึ้นไป)  ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 
 

๑.   ครู ผู้ช่วยหัวหนา้ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ ผู้ดูแลเด็ก มี
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ในการประชาสมัพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ภาษาอังกฤษดียิ่งข้ึน 
และมีความมั่นใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษอย่าง  
ง่าย ๆ และน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
แท้จริง 
๒.  ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก มี
ความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ 
และน ามาประยุกต์ใช้งานได้
อย่างแท้จริง 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

23 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
และส่งเสรมิพัฒนาการ 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฟ่อน  

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ  
ปีละ 2 ครั้ง 
2.เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องกับเด็กมีความรู้ 
ความเข้าใจถึง 
ภาวะโภชนาการ 

ผู้ปกครองเด็กท่ีมีภาวะปญัหา
สุขภาพและเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพ ครผูู้ดูแลเด็ก ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
กับเด็ก จ านวน 50 คน 

- 31,900 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1. เด็กเล็กใน     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการตรวจ 
สุขภาพเด็ก      
อย่างน้อย 
ร้อยละ 90 
2. ผู้ปกครองเด็ก 
ครูผูดู้แลเด็ก และ 
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง
กับเด็ก มีความรู้ 
ความเข้าใจถึง 
ภาวะโภชนาการ   
ร้อยละ 80 

1. เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กไดร้ับการตรวจ 
คัดกรองและไดร้ับการดูแล
รักษาแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
2. ผู้ปกครอง ครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับเด็กมี
ความรู้ ความเข้าใจถึง
ภาวะโภชนาการมากขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

24 ผู้ปกครองร่วมใจเพื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโทกหัวช้างหนูน้อย
ฟันดี 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง  
ผู้ดูแลเด็กสามารถดูแล
ทันตสุขภาพของเด็กเล็กได้
อย่างถูกต้อง และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ
บริโภคของเด็กให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2.เพื่อให้ผู้ปกครอง  
ผู้ดูแลเด็กผู้ประกอบ 
อาหาร สามารถจดั
เมนูอาหารและเลือก 
อาหารที่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการและ 
ลดหวานในเด็กได ้
3.เพื่อหานโยบายในการ
ด าเนินงานส่งเสรมิทันต
สุขภาพในศูนย์เด็กและใช้
นโยบายร่วมกัน 

1.ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง 
จ านวน 20 คน 
2. เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง  
อายุ 2–5 ปี  จ านวน 20 คน 
3. พ่ีเลี้ยงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง  
จ านวน  2 คน     

- 10,540 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1.ร้อยละ 70 ของผู้ปกครอง 
และผูดู้แลเด็กสามารถดูแล 
ทันตสุขภาพของเด็กได้อย่าง 
ถูกต้อง และปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการบรโิภคของ 
เด็กให้เหมาะสมต่อการม ี
สุขภาพช่องปากท่ีดี 
2. ร้อยละ 100 ของ 
ศูนย์เด็กมีนโยบายส่งเสริม
ทันตสุขภาพร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็ก 
3.ร้อยละ 100 ของศูนย์เด็ก
มีนโยบายส่งเสริมทันต
สุขภาพร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็ก 
4.อัตราฟันน้ านมผลุดลง  
ร้อยละ 70 
 

1.ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 
สามารถดูแลทันตสุขภาพ 
ของเด็กได้อย่างถูกต้อง  
และปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
การบริโภคของเด็กให ้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ 
ช่องปากท่ีดี 
2.ศูนย์เด็กมีนโยบายการ 
ส่งเสริมทันตสุขภาพร่วมกัน 
ระหว่างผู้ปกครอง  
และผูดู้แลเด็ก 
3.อัตราฟันน้ านมผลุดลง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

25 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
และส่งเสรมิพัฒนาการ 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านศรีหมวดเกล้า 

1. เพื่อให้เด็กได้รบัการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพปลีะ 
2 ครั้ง ในรายที่มีความ 
ผิดปกติ ได้รบัการแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องกับเด็ก มีความรู้  
ความเข้าใจถึงภาวะ
โภชนาการ 

1. ผู้ปกครองเด็กท่ีมีภาวะ
ปัญหาสุขภาพและเสีย่งต่อ
ปัญหาสุขภาพ ครผูู้ดูแลเด็ก 
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 
กับเด็ก จ านวน 37 คน 

- 10,311 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กไดร้ับการตรวจ
สุขภาพเด็กอย่างน้อย  
ร้อยละ 90 
2. ผู้ปกครองเด็ก  
ครูผูดู้แลเด็ก และผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับเด็ก มีความรู้ 
ความเข้าใจถึงภาวะ 
โภชนาการ ร้อยละ 80 

1. เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กไดร้ับการตรวจคดั
กรอง และได้รับการดูแล
รักษาแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
2. ผู้ปกครอง ครูผูดู้แลเด็ก  
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับเด็ก  
มีความรู้ ความเข้าใจถึง 
ภาวะโภชนาการมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

26 ผู้ปกครองร่วมใจเพื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านบุญเกิด  
หนูน้อยฟันดี 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กสามารถดูแลทันต
สุขภาพของเด็กเล็กได้
อย่างถูกต้อง และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ
บริโภคของเด็กให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2.เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ประกอบอาหาร 
สามารถจัดเมนูอาหารและ
เลือกอาหารทีเ่หมาะสมต่อ
พัฒนาการ และลดหวาน
ในเด็กได ้
3.เพื่อหานโยบายในการ
ด าเนินงานส่งเสรมิทันต
สุขภาพในศูนย์เด็กและใช้
นโยบายร่วมกับตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

1.ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านบุญเกิด จ านวน 
20 คน 
2.เด็กอายุ 2 – 5 ปี  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านบุญเกิด 
จ านวน 20 คน 
3.พี่เลีย้งของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านบุญเกิด 

- 13,250 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1.ร้อยละ 70 ของผู้ปกครอง 
และผูดู้แลเด็กสามารถดูแล 
ทันตสุขภาพของเด็กได้อย่าง 
ถูกต้อง และปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการบรโิภคของ 
เด็กให้เหมาะสมต่อการมี
สุขภาพช่องปากท่ีดี 
2.ร้อยละ 100 ของศูนย์เด็ก 
มีนโยบายส่งเสริมทันต
สุขภาพร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็ก 
3. อัตราฟันน้ านมผลุดลง  
ร้อยละ 70 
 

1.ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก  
สามารถดูแลทันตสุขภาพ 
ของเด็กได้อย่างถูกต้อง 
และปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
การบริโภคของเด็กให ้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ 
ช่องปากท่ีดี 
2.ศูนย์เด็กมีนโยบายการ 
ส่งเสริมทันตสุขภาพร่วมกัน 
ระหว่างผู้ปกครอง และ  
ผู้ดูแลเด็ก 
3.อัตราฟันน้ านมผลุดลง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

27 ผู้ปกครองร่วมใจเพื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านไร่นาน้อย 
หนูน้อยฟันดี 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กสามารถดูแลทันต
สุขภาพของเด็กเล็กได้
อย่างถูกต้อง และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ
บริโภคของเด็กให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2.เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กผู้ประกอบ 
อาหาร สามารถจดั
เมนูอาหาร และ 
เลือกอาหารทีเ่หมาะสมต่อ
พัฒนาการ และลดหวาน
ในเด็กได ้
3.เพื่อหานโยบายในการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ         
ทันตสุขภาพในศูนยเ์ด็ก 
และใช้นโยบายร่วมกัน 

1.ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย 
จ านวน 20 คน 
2.เด็กอายุ 2 – 5 ปี  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านไร่นาน้อย จ านวน  
20 คน 
3.พี่เลีย้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านไร่นาน้อย  
จ านวน 1 คน 

- 11,225 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1.ร้อยละ 70 ของผู้ปกครอง 
และผูดู้แลเด็กสามารถดูแล 
ทันตสุขภาพของเด็กได้อย่าง 
ถูกต้อง และปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการบรโิภคของเด็ก 
ให้เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ 
ช่องปากท่ีดี 
2.ร้อยละ 100 ของศูนย์เด็ก 
มีนโยบายส่งเสริมทันต
สุขภาพร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครองและ ผู้ดูแลเด็ก 
3.อัตราฟันน้ านมผลุดลง  
ร้อยละ 70 

1.ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก  
สามารถดูแลทันตสุขภาพ 
ของเด็กได้อย่างถูกต้อง 
และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคของเด็กให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2.ศูนย์เด็กมีนโยบายการ 
ส่งเสริมทันตสุขภาพร่วมกัน 
ระหว่างผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็ก 
3. อัตราฟันน้ านมผลุดลง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

28 ผู้ปกครองร่วมใจเพื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดกล้วยหลวง 
หนูน้อยฟันดี 

1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กสามารถดูแลทันต
สุขภาพของเด็กเล็กได้
อย่างถูกต้อง และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ
บริโภคของเด็กให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กผู้ประกอบ 
อาหาร สามารถจดั
เมนูอาหารและเลือก 
อาหารที่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการ และลด 
หวานในเด็กได ้
3. เพื่อหานโยบายในการ
ด าเนินงานส่งเสรมิทันต
สุขภาพในศูนย์เด็ก และ 
ใช้นโยบายร่วมกัน 

1. ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดกล้วยหลวง  
จ านวน 50 คน 
2. เด็กอายุ 2 – 5 ปี  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดกล้วยหลวง 
จ านวน 50 คน 
3.พี่เลีย้งของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดกล้วยหลวง 5 คน 

- 17,500 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1.ร้อยละ 70 ของผู้ปกครอง
และผูดู้แลเด็กสามารถดูแล
ทันตสุขภาพของเด็กได้อย่าง
ถูกต้อง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบรโิภคของเด็ก
ให้เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2.ร้อยละ 100 ของศูนย์เด็ก
มีนโยบายส่งเสริมทันต
สุขภาพร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็ก 
3.อัตราฟันน้ านมผลุดลง  
ร้อยละ 70 

1.ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก  
สามารถดูแลทันตสุขภาพ 
ของเด็กได้อย่างถูกต้อง 
และปรับเปลีย่นพฤติกรรม
การบริโภคของเด็กให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2.ศูนย์เด็กมีนโยบายการ 
ส่งเสริมทันตสุขภาพร่วมกัน 
ระหว่างผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็ก 
3.อัตราฟันน้ านมผลุดลง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

29 ผู้ปกครองร่วมใจเพื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดหนองห้า  
หนูน้อยฟันดี    

1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กสามารถดูแลทันต
สุขภาพของเด็กเล็กได้
อย่างถูกต้อง และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ
บริโภคของเด็กให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กผู้ประกอบ 
อาหาร สามารถจดั
เมนูอาหารและเลือก 
อาหารที่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการ และลด 
หวานในเด็กได ้
3. เพื่อหานโยบายในการ
ด าเนินงานส่งเสรมิทันต
สุขภาพในศูนย์เด็ก และ 
ใช้นโยบายร่วมกัน 

1. ผู้ปกครองศูนย์ฯ 
วัดหนองห้า จ านวน  33 คน 
2. เด็กอายุ 2 – 5 ปี  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
วัดหนองห้า จ านวน 33 คน 
3.พี่เลีย้งของศูนย์ฯ 
วัดหนองห้า จ านวน 3 คน 

- 13,515 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1.ร้อยละ 70 ของผูป้กครอง
และผูดู้แลเด็กสามารถดูแล
ทันตสุขภาพของเด็กได้อย่าง
ถูกต้อง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบรโิภคของเด็ก
ให้เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2.ร้อยละ 100 ของศูนย์เด็ก
มีนโยบายส่งเสริมทันต
สุขภาพร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็ก 
3.อัตราฟันน้ านมผลุดลง  
ร้อยละ 70 

1.ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก  
สามารถดูแลทันตสุขภาพ 
ของเด็กได้อย่างถูกต้อง 
และปรับเปลีย่นพฤติกรรม
การบริโภคของเด็กให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2.ศูนย์เด็กมีนโยบายการ 
ส่งเสริมทันตสุขภาพร่วมกัน 
ระหว่างผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็ก 
3.อัตราฟันน้ านมผลุดลง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

30 โครงการผู้ปกครองร่วม
ใจเพื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองยางหนู
น้อยฟันด ี

1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กสามารถดูแลทันต
สุขภาพของเด็กเล็กได้
อย่างถูกต้อง และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ
บริโภคของเด็กให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กผู้ประกอบ 
อาหาร สามารถจดั
เมนูอาหารและเลือก 
อาหารที่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการ และลด 
หวานในเด็กได ้
 

1. ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 32 คน 
2. เด็กอายุ 2 – 5 ปี  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองยาง  
จ านวน 26 คน 
3. ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านหนองยาง 
จ านวน 2 คน 

- 15,340 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1.ร้อยละ 70 ของผู้ปกครอง
และผูดู้แลเด็กสามารถดูแล
ทันตสุขภาพของเด็กได้อย่าง
ถูกต้อง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบรโิภคของเด็ก
ให้เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2.ร้อยละ 100 ของศูนย์เด็ก
มีนโยบายส่งเสริมทันต
สุขภาพร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็ก 
3.อัตราฟันน้ านมผลุดลง  
ร้อยละ 70 

1.ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก  
สามารถดูแลทันตสุขภาพ 
ของเด็กได้อย่างถูกต้อง 
และปรับเปลีย่นพฤติกรรม
การบริโภคของเด็กให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2.ศูนย์เด็กมีนโยบายการ 
ส่งเสริมทันตสุขภาพร่วมกัน 
ระหว่างผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็ก 
3.อัตราฟันน้ านมผลุดลง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

31 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
และส่งเสรมิพัฒนาการ 
เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านผาลาด  
 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ  
ปีละ 2 ครั้ง 
2.เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องกับเด็กมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงภาวะ
โภชนาการ 

ผู้ปกครองเด็กท่ีมีภาวะปญัหา
สุขภาพและเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพ ครผูู้ดูแลเด็ก 
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 
กับเด็ก จ านวน 50 คน 

- 31,900 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการตรวจ 
สุขภาพเด็กอย่างน้อย  
ร้อยละ 90 
2. ผู้ปกครองเด็ก ครผูู้ดูแล
เด็ก และผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง
กับเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงภาวะโภชนาการ  
ร้อยละ 80 

1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการตรวจคัดกรอง 
และได้รับการดูแลรักษา 
แก้ไขปัญหาสุขภาพ 
2. ผู้ปกครอง ครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับเด็ก 
มีความรู้ ความเข้าใจถึง 
ภาวะโภชนาการมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

32 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
และส่งเสรมิพัฒนาการ
เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก บ้านป่ากล้วย  
 

1. เพื่อให้เด็กได้รบัการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ ปลีะ 
2 ครั้ง ในรายที่ม ี
ความผิดปกติ ได้รับการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพได้
อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อใหผู้้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องกับเด็ก มีความรู้  
ความเข้าใจถึงภาวะ
โภชนาการ 

1. ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก 
และคณะกรรมการ         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
กล้วย จ านวน 44 คน 
2. เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก บ้านป่ากล้วย 
จ านวน 36 คน 

- 12,220 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กไดร้ับการตรวจ
สุขภาพเด็กเล็ก อย่างน้อย
ร้อยละ 90 
2. ผู้ปกครองเด็ก ครผูู้ดูแล
เด็ก และผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง
กับเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงภาวะโภชนาการ   
ร้อยละ 80 

1. เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กไดร้ับการตรวจ 
คัดกรองและไดร้ับการดูแล
รักษาแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
2. ผู้ปกครอง ครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับเด็ก 
มีความรู้ ความเข้าใจถึง 
ภาวะโภชนาการมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

33 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
และส่งเสรมิ 
พัฒนาการเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดม่อนจ าศีล 

1. เพื่อให้เด็กได้รบัการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ ปลีะ 
2 ครั้ง ในรายที่ม ี
ความผิดปกติ ได้รับการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพได้
อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องกับเด็ก มีความรู้  
ความเข้าใจถึงภาวะ
โภชนาการ 

ผู้ปกครองเด็กท่ีมีภาวะ 
ปัญหาสุขภาพและเสีย่ง 
ต่อปัญหาสุขภาพ  
ครูผูดู้แลเด็ก ผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับเด็ก จ านวน  
35 คน 

- 12,225 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กไดร้ับการตรวจ
สุขภาพเด็กเล็ก อย่างน้อย
ร้อยละ 90 
2. ผู้ปกครองเด็ก ครผูู้ดูแล
เด็ก และผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง
กับเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงภาวะโภชนาการ   
ร้อยละ 80 

1. เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กไดร้ับการตรวจ 
คัดกรองและไดร้ับการดูแล
รักษาแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
2. ผู้ปกครอง ครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับเด็ก 
มีความรู้ ความเข้าใจถึง 
ภาวะโภชนาการมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

34 การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในเด็กปฐมวัย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านกาด 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู 
ผู้ดูแลเด็ก รู้และเข้าใจ ถึง
วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
2.เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็ก และคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจถึงวิธี
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใน
เด็กเล็กได ้

1. ผู้ปกครอง,พี่เลี้ยง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกาด จ านวน 
30 คน 
2. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกาด จ านวน 20 คน 

- 10,300 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - 1. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก  
และคณะกรรมการศูนยฯ์  
มีความรู้ความเข้าใจถึง 
วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
ร้อยละ 70   
2. บันทึกข้อมูลการเกิด 
อุบัติเหตุในเด็ก ร้อยละ 100 

1. ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 
สามารถป้องกันและดูแล
การเกิดอุบัตเิหตเุบื้องต้นใน
เด็กได้อย่างถูกต้อง 
2.  อัตราการได้รับ 
บาดเจ็บลดลง 
3.  ลดความเสี่ยงท่ีจะท า
ให้เด็กถึงแก่ชีวิต 

กอง
การศึกษา 

35 โ ค ร ง ก า ร อุ ด ห นุ น         
ชุด อุ ปก รณ์ ส า ห รั บ
ห้อง เ รี ยนโครงการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก วั ดกล้ ว ยหลว ง 
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

1.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  DLTV 
2.เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การส่งเสริม พัฒนา ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
3.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็ก
แรกเกิด 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ทักษะในการดูแลเด็กถูกต้อง 
สร้างโอกาสทางการศึกษา   
อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

จั ด ซื้ อ ชุ ด อุ ปก รณ์ ส า ห รั บ
ห้อง เรี ยนโครงการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วย
หลวง เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร จ านวน  1 ชุด (ตาม
ข อ บ เ ข ต  ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
ครุภัณฑ์ ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดขึ้น)  
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

- 30,700 
 

- - - ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
กล้วยหลวงมีพัฒนาการสมวัย 
โดยประเมินจากการ สังเกต 
สอบถาม จากครู ผู้ดูแลเด็ก 
ตามแบบประเมินพัฒนาการ
ของครู ผู้ดูแลเด็ก 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
กล้วยหลวง มีอุปกรณ์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วย  DLTV เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
2.ครู ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ 
ทักษะ ในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ได้ อย่ า งถู กต้ อ ง 
สร้างโอกาสทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

กอง
การศึกษา 
และ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
กล้วยหลวง 
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แบบ ผ.02 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

36 โครงการเสรมิสร้างความรู้
การเจรญิเติบโตของเด็ก
ปฐมวัยทางสมอง ช่วงวัย 
 ๒ – ๕ ปี  สู่ผู้ปกครอง ครู 
และผูดู้แลเด็ก 
 

๑. เพื่อให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ครู  ผู้ดูแล
เด็ก มีความรู้               
ความเข้าใจ สามารถ
น าความรู้  จากการ
อบรมเสริมสร้างความรู้
การเจรญิเติบโตของ
สมอง ช่วงวัย ๒ – ๕ ปี 
ไปปฏิบตัิได ้
๒. เพื่อให้ครูปฐมวยั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง  เข
ลางค์นคร มีความ
เข้มแข็ งในการจัด
กิจกรรมพัฒนาสมอง 
โดยการมีส่วนร่วมของ
พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้
อย่างมีคุณภาพ 

ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ๑๒ ศูนย์ 
จ านวนศูนย์ละ ๒ คน          
รวมเป็น ๔ คน ครู จ านวน ๑๐ 
คน ผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๒ คน 
รวมทั้งหมด ๓๖ คน หรือร้อย
ละ๗๐ ได้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการเสรมิสร้างความรู้การ
เจริญเติบโตของสมอง ช่วงวัย  
๒ – ๕ ปี สู่ผู้ปกครอง ครู และ
ผู้ดูแลเด็ก 

- - ๑๐,๙๐๐ - - ๑. กลุ่ม 
เป้าหมายเข้ารับ
การอบรมตาม
โครงการ ร้อย
ละ ๗๐  
๒. ความพึง
พอใจท่ีพึงพอใจ
โครงการใน
ระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อย
ละ ๘๐ 

๑.  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู 
ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถน าความรู้ 
จากการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้การเจรญิ เติบโตของ
สมอง ช่วงวัย ๒ – ๕ ปี  
๒.  ครูปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
มีความเข้มแข็ ง ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาสมองโดย
การมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ 
ผู้ปกครองได้อย่างมีคณุภาพ   

กอง 
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

37 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การส่งเสริมสุขภาพของ
เด็กให้แก่ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

๑.  เพื่อให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง และครูมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ พัฒนาการ
และการดูแลเด็กอย่าง
ถูกวิธี 
๒.  เพื่อให้เด็กเล็กมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี และ
ได้รับการดูแลสุขภาพ
อย่างถูกวิธี 

 
 

พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๒ ศูนย์ 
จ านวนศูนย์ละ ๒ คน รวมเป็น              
๒๔ คน ครู จ านวน ๑๐ คน 
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหรือผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๒ 
คน รวมทั้งหมด ๓๖ คน หรือ
ร้อยละ ๗๐ ได้ เข้ารับการ
อบรมตามโครงการอบรม
ให้ความรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพของเด็กให้แก่ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง     
เขลางค์นคร 

- - ๑๐,๙๐๐ - - ๑. กลุ่ม 
เป้าหมายเข้ารับ
การอบรมตาม
โครงการ ร้อย
ละ ๗๐  
๒. ความพึง
พอใจท่ีพึงพอใจ
โครงการใน
ระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อย
ละ ๘๐ 

๑. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ
ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
พัฒนาการ และการดูแลเด็ก             
อย่างถูกวิธี 
๒.  เด็กเล็กมสีุขภาพอนามยั
ที่ดี และได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างถูกวิธ ี
 

 
 

กอง 
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา  
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

38 โครงการพัฒนา
ความสามารถเด็ก
ปฐมวัยโดยการมสี่วน
ร่วมของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง                  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

๑.  เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยการ
พัฒนาความสามารถเด็ก
ปฐมวัยผ่านกระบวนการ
ท างานร่วมกับครู  ผูดู้แล
เด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
๒.  เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
การพัฒนาตามวัย 
 

พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๒ ศูนย์ จ านวนศูนย์ละ ๒ 
คน รวมเป็น ๒๔ คน ครู 
จ านวน ๑๐ คน ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๒ 
คน รวมทั้งหมด ๓๖ คน 
หรือร้อยละ ๗๐            
ได้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการพัฒนา
ความสามารถเด็กปฐมวัย
โดยการมีส่วนร่วมของพ่อ
แม่ ผู้ปกครองส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - ๑๐,๙๐๐ - - ๑. กลุ่ม เป้าหมายเข้ารับ
การอบรมตามโครงการ 
ร้อยละ ๗๐  
๒. ความพึงพอใจท่ีพึงพอใจ
โครงการในระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ ๘๐ 

๑.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง 
และครู ผู้ดูแลเด็ก ร่วม
สร้างคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย              
การพัฒนาความสามารถ
เด็กปฐมวัยผ่าน
กระบวนการท างาน
ร่วมกัน 
๒.  เด็กปฐมวยัมี            
การพัฒนาตามวัย 

 

กอง 
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา  
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

39 โครงการการส่งเสรมิ
เด็กพัฒนาการล่าช้า 
เด็กพิเศษ  
 

๑.  เพื่อเผยแพร่ความรู้
แนวทางการส่งเสริม
เด็กพัฒนาการล่า ช้า  
เด็กพิเศษ ให้กับพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู และผูดู้แล
เด็ก 
๒.  เพื่อให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู และผูดู้แล
เด็ก มีความรู้พื้นฐานและ
แนวทางภาคปฏิบัติใน
การส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็ก
พิเศษ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได ้
 

พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
๑๒ ศูนย์ จ านวนศูนย์ละ ๒ 
คน รวมเป็น  ๒๔ คน  
ครู จ านวน ๑๐ คน ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๒ 
คน รวมทั้งหมด ๓๖ คน 
หรือร้อยละ ๗๐            
ได้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพเิศษ 

- - ๑๐,๙๐๐ - - ๑. กลุ่ม เป้าหมายเข้ารับ
การอบรมตามโครงการ 
ร้อยละ ๗๐  
๒. ความพึงพอใจท่ีพึงพอใจ
โครงการในระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ ๘๐ 

๑.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง 
ครู และผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ แนวทางการ
ส่งเสริมเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า เด็กพิเศษ  
๒.  พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครู และผู้ดูแลเด็ก  มี
ความรู้พื้ นฐานและ
แนวทางภาคปฏิบัติ                 
ในการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็ก
พิเศษ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได ้
 

กอง 
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา  
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

40 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ปรับปรุ งอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางค์นครและ
ภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 
ศู นย์ พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร(หลังใหม่) ชุมชน
บ้ า น ร้ อ ง  ห มู่  1 2      
ต . ช ม พู  อ . เ มื อ ง         
จ.ล าปาง 
 
 
 
 

เ พื่ อป รั บป รุ ง ใ ห้ ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางค์นครให้มี
สถานที่ เหมาะกับการ
จัดการเรียนการสอนตรง
ตามมาตรฐาน 
-เพื่อให้อาคารสถานที่มี
สภาพสวยงาม 
-เ พื่ อ ป้ อ ง กั น แ ด ด ฝ น
ใ ห้ กั บ เ ด็ ก ใ น ก า ร ท า
กิจกรรมประจ าวัน 
-เพื่ อ ให้ห้องงน้ า  ห้ อง
แปรงฟั นและอาบน้ า
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้
ตามปกติ 
-เพื่อให้เด็กเล็กมีสถานที่
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร
กลางวัน 
-เพื่ อป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ด าเนินการปรับปรุงอาคาร
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครและภูมิทัศน์
โดยรอบอาคารดังต่อไปนี้   
1. งานมุ้งลวดหน้าต่าง    
2.ง า น เ ห ล็ ก ดั ด ป ร ะ ตู
หน้าต่าง  
3.งานรางริ น ระบายน้ า
หลังคา  
4.ง า น ห้ อ ง รั บ ป ระ ท า น
อาหาร 
5.งานปรับปรุงห้องแปรง
ฟันและอาบน้ า 
6.ง า น ป รั บ ป รุ ง ต่ อ เ ติ ม
ห้องน้ า 
7.งานก่อสร้างหลังคามุง
ด้วยแผ่นโพลีฯ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร) 

- - 550,200 - - มีอาคารเรียนเด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ100 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่มีภูมิทัศน์เหมาะ 
กับการจัดการเรยีน การ
สอน 1  แห่ง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา  
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

41 โ ค ร งก า รส นั บส นุ น
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ พื่ อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 
 

-เพื่ อจัดสรรสนับสนุน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด
การศึกษา แก่เด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี ) ในศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก เ ป็ น
ค่าใช้จ่าย 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ า กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ผู้เรียน 
 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย  
(อายุ 3 -5ปี )ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร จ านวน 12 ศูนย์  
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
1.ค่าหนังสือเรียน  
(จ านวนนักเรียนX 200) 
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
(จ านวนนักเรียน X200) 
3.ค่าเครื่องแบบนักเรยีน  
(จ านวนนักเรียน X300) 
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
(จ านวนนักเรียนX430) 
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 
1.ปี 2562 จ านวนนักเรียน 
 27 คน(หนังสือ มท ที่ 0816.2/ว 
3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561) 

- 30,510 56,500 
 

30,510 30,510 -จัดสรรส าหรับ เด็ ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร ครบถ้วนทุก
คน ทั้ง 12 ศูนย์ 

-เด็ กปฐมวั ย  (อายุ       
3 – 5 ปี ) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  จ านวน   12 
ศูนย์ ได้รับสนับสนุน 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่ า เ ค รื่ อ ง แ บ บ
นักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
          

ก อ ง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา  
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

42 โครงการผู้ปกครองร่วม
ใจเพื่อ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองห้าหนูน้อย
ฟันดี 

1. เพื่อให้ผู้ปกครอง
คณะกรรมการศูนย์ ครู
และผูดู้แลเด็ก มีความรู้
และสามารถดูแลทันต
สุขภาพของเด็กเล็กได้
อย่างถูกต้องและปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคของเด็กให้
เหมาะสม ต่อการ มี
สุขภาพช่องปากท่ีดี 
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก สามารถจัด
เมนูอาหารและเลือก
อาหารที่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการและลดหวาน  
ในเด็กได ้
3.เพื่อหามาตรการในการ
ด าเนิน งานส่งเสริม 
ทันตสุขภาพในศูนยเ์ด็ก
และใช้มาตรการร่วมกัน 

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 จ านวนเด็กเล็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร จ านวน 6 ศูนย ์
ศพด.ละ 15,000 บาท 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวด
เกล้า 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนจ าศลี 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย 
  1.2 ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
  1.3. คณะกรรมการศูนย์ฯ  
2. เชิงคุณภาพ 
เด็กเล็ก และผู้ปกครอง ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร มีความรู้ด้าน 
ทันตสุขภาพ 

- - 90,000 
(กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

แตน 

90,000 
(กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

90,000 
(กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

1. ผู้ปกครอง ครูและ
ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้และ
สามารถดูแลทันต
สุขภาพของเด็กได้อย่าง
ถูกต้อง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบรโิภค
ของเด็กให้เหมาะสมต่อ
การมีสุขภาพช่องปากท่ี
ดี 
2. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
สามารถ จัดเมนูอาหาร
ที่เหมาะสมและลดอัตรา
ฟันน้ านมผุจากการทาน
อาหารหวานลงได ้
3. ศูนย์เด็กมีมาตรการ
การส่งเสริมทันตสุขภาพ
ร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครอง
คณะกรรมการศูนย์  
ครูและผู้ดูแลเด็ก 

1. ผู้ปกครอง ครูและ
ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้และ
สามารถดูแลทันตสุขภาพ
ของเด็กได้อย่างถูกต้อง 
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
ของเด็กให้เหมาะสมต่อ
การมีสุขภาพช่องปากที่ดี 
2. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
สามารถจัดเมนูอาหารท่ี
เหมาะสมและลดอัตรา
ฟันน้ านมผุจากการทาน
อาหารหวานลงได้ 
3. ศูนย์เด็กมีมาตรการ
การส่งเสริมทันตสุขภาพ
ร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการศูนย์ ครู
และผู้ดูแลเด็ก 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

43 เฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องกับเด็ก มีความรู้ 
ความเข้าใจถึงพัฒนาการ 
และภาวะโภชนาการ 
2. เพื่อส่งเสริมและเฝ้า
ระวังพัฒนาการในเด็ก
เล็ก  
โดยการตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น อย่าง
น้อยวันละ 1 ครั้ง ในราย
ที่มีความผดิปกติ ได้รับ
การแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้อง 

1.เชิงปริมาณ 
  1.2 ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศ
บาลเมืองเขลางค์นคร 
2. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร จ านวน 6 ศูนย์ 
2 เชิงคุณภาพ 
 2.1 เด็กเล็กและผู้ปกครอง ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร มีความรู้ด้าน
โภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
จ านวน 6 ศูนย์  ศพด.ละ 15,000 
บาท ประกอบด้วย 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองยาง 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด 

- - 90,000 
(กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

แตน 

90,000 
(กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

90,000 
(กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

1. ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ จ านวน
ผู้ปกครองเด็ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเด็ก   มี
ความรู้ ความ
เข้าใจถึง
พัฒนาการและ
ภาวะโภชนาการ 
ร้อยละ 80    
2. ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบ้ืองต้น 
ร้อยละ 100 

1. ผู้ปกครอง
เด็ก ครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง
กับเด็ก มี
ความรู้ความ
เข้าใจถึง
พัฒนาการและ
ภาวะ
โภชนาการมาก
ขึ้น 
2. เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ
เบื้องต้น และ
ได้รับการดูแล
รักษาแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ 

กอง
การศึกษา 

 รวม 43 โครงการ                15,901,888 8,807,524 13,853,189 9,291,698 9,291,698    
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แบบ ผ.02 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
   2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   1 โครงการศูนย ์
ผู้สูงวัยเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

 - เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่างๆที่เป็น
ประโยชนส์ าหรับผูสู้งอายุ 
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุข
ภาวะทั้งทางกายทางจิต
ทางสังคมและทาง          
จิตวิญญาณ 

 - ด าเนินการดังนี ้
๑.กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ผูสู้งอาย ุ
๒. กิจกรรมส่งเสรมิ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ดนตรลี้านนา) 

750,000 930,000 865,000 894,000 880,000  - ผู้สูงอายเุข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80ของระยะเวลา
ด าเนินกิจกรรม 
- ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
และได้รับการพัฒนาด้าน 
สุขภาวะ 

- ผู้สูงอายุได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ 
- ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์และ
สามารถน าไปปรับ
ใช้ได้ทั้งตนเองและ
ชุมชน 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

2 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
กลุ่มผูสู้งวัย
เทศบาลเมือง      
เขลางค์นคร 

 - เพื่อให้คณะกรรมการ
กลุ่มผูสู้งวัยได้มสี่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆของ
ทางราชการ 

 - จัดประชุม
คณะกรรมการกลุม่
ผู้สูงวัยในเขต
เทศบาลเมือง          
เขลางค์นคร 

๔๕,000 ๔๕,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000  - คณะกรรมการกลุ่มผู้สูง
วัยเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
- คณะกรรมการกลุ่มผู้สูง
วัยไดร้ับทราบข้อมลู
ข่าวสารและมสี่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น 

- คณะกรรมการกลุ่ม
ผู้สูงวัยได้มสี่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างย่ังยืน 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

๓ 
  
  
  

โครงการสูงวัยเข้าใจ 
IT 
  
  
  

 - เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ให้แก ่
ผู้สูงอายุดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
  

 - ด าเนินการอบรมใหค้วามรู้แก่
ผู้สูงอายุดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
  

- 99,7๐๐ 
 

- - - - ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ 
- ผู้สูงอายุได้รับความรู้และ
สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

- ผู้สูงอายุได้รับความรู้
ทางด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวาง
มากขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
  
  

4 
  
  
  
  

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
ศักยภาพภูมปิัญญา
ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพผูสู้งอายุใน
เขตเทศบาลเมือง         
เขลางค์นครด้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านภูมิปญัญา

ท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร ดังนี ้

- ต.ปงแสนทอง ปี ๒๕๖๓ 
- ต.ชมพู ปี ๒๕๖๔ 

- ต.พระบาทและ ต.กล้วยแพะ 
ปี ๒๕๖๕ 

- - 96,000 95,000 129,000 - ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ 
- เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
มีข้อมูลผู้สู งอายุด้ านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 

- ผู้ สู ง อ า ยุ ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม ศั กยภาพด้ า น     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
  
  
  

5 
  
  
  
  
  
  
  

โครงการเพิม่ทักษะ
ชีวิตเด็กเยาวชนด้วย
วิชาศิลปะแมไ่ม ้
มวยไทย 
  
  
  

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะ
การป้องกันตัวเองจาก
สถานการณ ์
คับขันด้วยวิชาศิลปะ
แม่ไมม้วยไทย 

อบรมให้ความรู้และฝึกศลิปะ
การป้องกันตัวด้วยวิชาแมไ่ม้มวย
ไทยแก่เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ปี 2563 จ านวน 2 รุ่น 
ปี 2564 จ านวน 4 รุ่น  
ปี 2565 จ านวน 4 รุ่น  
รุ่นละ 30 คน 

200,000 
 

- 60,000 
 
 

113,000 113,000 
 
 

๑. มีผูเ้ข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
สามารถพัฒนาทักษะเพื่อ
ป้องกันตัวเองได้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

เด็กเยาวชนมีความรูม้ี
ทักษะในการป้องกันตัว
และเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์คับขันด้วยวิชา
ศิลปะแมไ่มม้วยไทย  
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างย่ังยืน 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) รับผิดชอบหลกั 

๖ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

โครงการส่งเสริม
กิจการหอพักในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
  
  
  
  
  
  

เพื่อให้เกิดการ 
วางแผนการด าเนินงาน  
การติดตามการ
ตรวจสอบ และการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานหอพัก  

1.จัดประชุม
คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน  
2.จัดประชุมและ
ออกตรวจตราจัด
ระเบียบหอพักใน
เขตเทศบาลเมือง
เมืองเขลางค์นคร  
3.จัดประชุมผู้
ประกอบ กิจการ
หอพักหรือผู้แทน 

20,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

20,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

๑. ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานไม่
น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อป ี
๒. ด าเนินการจัดประชุมและ
ออกตรวจตราจัดระเบียบ
หอพักในเขตเทศบาล  
เมืองเขลางค์นคร  
ไม่น้อยกว่า 75 แห่งต่อป ี
3. ด าเนินการจัดประชุมผู้
ประกอบ กิจการหอพักหรือ
ผู้แทน ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
ต่อป ี

เทศบาลเมือง     
เขลางค์นครมีการ
ด าเนินงานเรื่อง
หอพักแบบ      
บูรณาการ อัน
น าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐาน
หอพัก และเกิด
ประโยชน์ต่อการ
บริหารราชการ
ตามระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
 
  
  
  
  
  
  
  

๗ 
  
  
  
  
  
  

โครงการอบรมผู้
ประกอบกิจการ
หอพักในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
หอพักในพ้ืนท่ีมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถกูต้อง
เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตาม
พระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดอบรมให้ความรู้
และสร้างความ
เข้าใจแก่เจ้าของ
หรือผู้จดัการ
หอพักในเขต
เทศบาลเมือง     
เขลางค์นคร 
  
 

 - 
  
  
  
  
  
  

100,000 
  
  
  
  
  
  

 - 
  
  
  
  
  
  

100,000 
  
  
  
  
  
  

- 
  
  
  
  
  
  

๑.มผีู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้ประกอบกิจการ
หอพักในพ้ืนท่ีมีการ
ด าเนินกิจการหอพัก
อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายที ่
เกี่ยวข้อง 
  
 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
 
  
  
  
  



 
 

296 
 

แบบ ผ.02 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) รับผิดชอบหลกั 

8 โครงการส่งเสริม
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

 - เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกันและไดร้ับ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองทั้ง
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจและสังคม 

 - ด าเนินการจัด
อบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
- ด าเนินการจัดอบรม
ให้ความรู้นอกสถานท่ี
แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- 140,000 282,000 282,000 282,000  - ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร เข้าร่วมกจิกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ 
- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ไดร้ับความรู้และ
น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของ
ตนเองได ้

- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครมี
กิจกรรมร่วมกันและ
ได้รับความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อตนเองทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 
 

9 โครงการปรับปรุง
ศูนย์ผู้สูงวัย
เทศบาลเมือง          
เขลางค์นคร 
 

เพื่อความปลอดภัย
ของทรัพย์สินและ
อาคารศูนยผ์ู้สูงวัย
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

-ด าเนินการดังนี้ 
1.ติดตั้งเหล็กดัดรอบ
อาคารศูนยผ์ู้สูงวัย
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
2.ติดตั้งประตูม้วน
บริเวณด้านหน้า
ด้านหลังอาคารศูนย์ 
ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง        
เขลางค์นคร 

- - 150,000 - - -ไม่มีการสญูหายของ
ทรัพย์สิน 

-เกิดความปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินและอาคาร  
ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

10 โครงการ
ช่วยเหลือ
นักเรียน
นักศึกษาในเขต
เทศบาลเมือง      
เขลางค์นคร 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่นักเรียน
นักศึกษาท่ีอยู่ใน
ครอบครัวยากจน หรือ
ด้อยโอกาส  

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาและ/หรือค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็นในการศึกษาแก่
นักเรียนท่ีมีคณุสมบัตติาม
หลักเกณฑ์ และอัตราที่
ก าหนดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา และการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรยีนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ให้ความช่วยเหลือแก่
นักเรียนและ/หรือ
นักศึกษาปีละไม่น้อยกว่า 
8 ราย 

นักเรียนนักศึกษาที่อยู่
ในครอบครัวยากจน 
หรือด้อยโอกาส ไดร้ับ
ความช่วยเหลือด้าน
การศึกษาอันเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง          
เขลางค์นคร 

- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้สูงอายุในการ
พัฒนากลุ่มผู้สู งวัยใน
เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง      
เขลางค์นคร 

- ด าเนินการจดัอบรม
ให้ความรู้ แก่ผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร และ
ศึกษาดูงานในเขตภาค
กลางและภาค
ตะวันตก 

- - 1,900,000 - - 
 

- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมือง เขลางค์
นคร เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 8๐ 
- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ได้รับความรู้และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
งานด้านผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครได้รับความรู้และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
งานด้านผู้สูงอายุให้แก่
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

 รวม 11 โครงการ 1,015,000 1,334,700 3,503,000 1,634,000 1,554,000    
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการจดัการ
แข่งขันฟุตซอล 

- เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายของเยาวชน ประชาชน 
- เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอล  รวมทั้งสิ้น    
32 ทีม 
 

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

มีทีมสมคัรเข้า
ร่วมการแข่งขัน
อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

-เยาวชน–ประชาชนมีความ
สนใจในการออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 
- เกิดความสามัคคีในชุมชนและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดัการ
แข่งขันวิ่งมินิ
มาราธอน 

- เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายของเยาวชนและประชาชน 
- เพื่อประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 
ท้องถิ่น 

จัดการแข่งขันกีฬา 
วิ่งมินิมาราธอน โดยมี
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
จ านวน 400 คน 
 

180,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มผีู้เข้าร่วมการ
แข่งขันอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

-เยาวชน –ประชาชน มีความ
สนใจในการออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 
- เกิดความสามัคคีในชุมชนและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดัการ
แข่งขันฟุตบอล 7 
คน เทศบาลเมือง     
เขลางค์นคร 

- เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายของเยาวชน ประชาชน 
- เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ฟุตบอล 7 คน 
จ านวน 24 ทีม 
 

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

มีทีมสมคัรเข้า
ร่วมการแข่งขัน
อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

-เยาวชน–ประชาชน  มีความ
สนใจในการออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 
- เกิดความสามัคคีในชุมชนและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้และศูนย์
เยาวชนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน 
ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ผ่านแห่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
- ส่งเสริมผู้มีทักษะกีฬา
พัฒนาสู่การแข่งขันเพื่อความ
เป็นเลิศ 

- อบรมดนตรีพื้นเมือง 
- อบรมนวดฝ่าเท้า 
- อบรมทักษะกีฬา 
- ค่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

150,000 150,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมรบั
การอบรม
สามารถสอบ
ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนดของแต่
ละกิจกรรมได ้

- ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
อาชีพในแต่ละกิจกรรมและใช้
เวลาว่างเกิดประโยชน์ต่อสังคม
และตนเอง 
- นักกีฬามีทักษะที่ดีขึ้น
สามารถแข่งขันและได้รับ
เหรียญรางวัลได้อย่างต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอ
บหลัก 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและองค์
ความรู้แก่เด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครอง   ครูผูดู้แล
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนปรับตัวอยู่ใน
ประชาคมอาเซียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยั 
ผู้ปกครอง ครู เยาวชนและ
ประชาชนไดร้ับความรู้เรื่องการ
เปิดประชาคมอาเซยีน 
- มีความรู้ด้านภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการปรับตัวอยู่
ในประชาคมอาเซยีน 
 

จัดอบรมเด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก 
เยาวชนและประชาชนให้
ได้รับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเปิดประชาคม
อาเซียน และได้รับความรู้
และการฝึกทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ สามารถ
สื่อสารเบื้องต้นได้  จ านวน 
90 คน โดยด าเนินการแยก
เป็น 3 จุด ด าเนินการจุดละ 
30 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้ผ่านการอบรม
หลักสตูร
ภาษาต่างประเทศ
สามารถท าแบบทดสอบ
ประเมินหลังเรียนได้
คะแนนอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และมี
ทักษะความรู้ดา้น
ภาษาต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ้นและสามารถน าไป
พัฒนาตนเอง พัฒนาช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อนต่างชาติให้สามารถ
พัฒนารายได้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต 

กอง
การศึกษา 
 

6 โครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออกตาม
ความสามารถของตน 
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงความส าคัญ บทบาทหน้าท่ี ของ
เด็กต่อสังคมและประเทศ 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมี
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาท่ีดี สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 1,000 คน  
- เด็กในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นครและพื้นท่ี
ใกล้เคียงร่วมทั้ง เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 
แห่ง ได้รับสารวันเด็กและ
รวมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่อง
ในวันเด็กแห่งชาติ 

350,000 350,000  350,000 350,000 350,000 -เด็กเล็กในศพด.ทั้ง 12 
แห่ง และเด็ก เยาวชน 
พร้อมท้ังผู้ปกครองในเขต
เทศบาลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 1,000 คน  
- ผู้ร่วมงานมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เด็กและเยาวชน
รวมทั้งประชาชนในเขต
พื้นที่ได้ร่วมกิจกรรม 
ตระหนักถึงความส าคญั 
บทบาท หน้าที่ของเด็ก
ต่อสังคมและประเทศ 
- เด็กและเยาวชนกล้า
แสดงออกไดร้ับความ
สนุกสนานและมี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

กอง
การศึกษา 



 
 

301 
 

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

7 โครงการจดั
กิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนพัฒนาตนเองมี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ได้ท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
- เพื่อกระตุ้นให้หนว่ยงานท้ังภาครัฐ/
เอกชนท่ีเกี่ยวข้องเน้นความส าคญักับ
การพัฒนาเยาวชน 
-  เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกและ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในทางที่
ถูกต้องรวมทั้งสามารถอยู่กับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

จัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติโดย
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยและ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในทางที่ถูกต้อง 

 

150,000 150,000 - - - - ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

-  เยาวชนเกิดความเข้าใจถึง
ความส าคญัของการพัฒนา
ตนเอง/ได้ท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
-  ทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ความส าคญัของวันเยาวชน
แห่งชาติ 
- เยาวชนเกิดความกล้า
แสดงออกและได้พัฒนา
ศักยภาพของตนในการที่
ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

8 
 

โครงการจดั
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้อง 
- เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเขตรับผิดชอบ 
- เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสร้างสรรค์ให้เด็กและ
เยาวชนได้ท ากิจกรรมตามความตอ้งการ 

- สภาเด็กและเยาวชน
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
- อบรมพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

450,000 250,000 450,000 450,000 450,000 - ความพึงพอใจ
ในการจัด
กิจกรรมอยา่ง
น้อยร้อยละ 70 

- เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
- เกิดความสามัคคีของเด็ก
และเยาวชนในเขตรับผิดชอบ 
- เกิดพื้นท่ีสร้างสรรคต์าม
ความต้องการของเด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

9 โครงการจดังานสืบสาน
วัฒนธรรมไทลื้อ 

1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งามของชาวไทลื้อซ่ึงเป็น
ประชากรในท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
2.เพื่อถ่ายทอดขนบธรรมเนียม 
ประเพณี อันดีงามของชาวไทลื้อ
ให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับทราบ 
3.เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็น
การปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวไทลื้อแบบประชารัฐร่วมใจ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

1.จัดขบวนแห่งวัฒนธรรม   ไท
ลื้อ เพื่อจัดกจิกรรมเพื่ออนุรกัษ์
และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของชาวไทยลื้อ
ให้คงสืบไป  
2.จัดนิทรรศการเกี่ยวกบัความ
เป็นมาของชาวไทลื้อ อาหาร
คาวหวาน ภาษา การแต่งกาย 
ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม 
และอาชีพของชาวไทลื้อ รวมทั้ง
การแสดงซอพื้นบ้านเกีย่วกับ
ความเป็นมาของชาวไทลื้อ เพื่อ
ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมอันดี
งามของชาวไทลื้อให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนได้รับ
ทราบ  
3.การประกวดอาหารไทลื้อ 
และการประกวดชุดแต่งกาย ไท
ลื้อ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช ้

- 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร 
โดยเฉพาะในต าบล
กล้วยแพะและพื้นท่ี
ใกล้เคียงที่เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ มี
ความพึงพอใจ  
อย่างน้อย ร้อยละ 80 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
ทราบถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมและ   
อัตลักษณ์ที่ดีงาม
ของชาวไทลื้อ และ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบ                  
ธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของชาวไท
ลื้อซ่ึงเป็นประชากร
ในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ให้คง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 



 
 

303 
 

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

10 โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ์
กีฬาประจ าศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์กีฬา
บริการเยาวชนและ
ประชาชนท่ีสนใจออกก าลัง
กายอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
2.เพื่อให้เยาวชนประชาชน
มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาท่ีมี
มาตรฐานใช้ในการฝึกซ้อม
และออกก าลังกาย 
 

มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาครบ 
สามารถให้บริการ(ยืม)  
ได้ครบ สามารถให้บริการ
(ยืม)ได ้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน(วัดจากความ
พึงพอใจ) 

 -  50,000  50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของ
เยาวชน ประชาขน 
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินการ  

1.มีวัสดุอุปกรณ์
กีฬาให้บริการ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ  
2.มีวัสดุอุปกรณ์
กีฬาท่ีมี
มาตรฐานบริการ 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการอบรมดนตรี
พื้นเมือง /ดนตรีไทย 

 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
ศิลปะการดนตรีพื้นเมือง/
ดนตรไีทย 
 
 

- อบรมดนตรีพื้นเมือง/
ดนตรไีทย จ านวน 30 คน 
 

- - 40,000 
 

45,000 
 

40,000 
 

- มีผู้ผ่านเกณฑ์การ
อบรม ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมรบัการ
อบรมของเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

- ผู้เข้ารับการ
อบรมได้
พัฒนาการที่
สร้างสรรค์สู่
อาชีพได้ พร้อม
ท้ังอนุรักษ์ศิลปะ
ด้านดนตรี
พื้นเมือง/ดนตรี
ไทยคงอยู่คู่กัน
ชุมชนต่อไป 

กอง
การศึกษา 



 
 

304 
 

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

12 โครงการอบรมนวดฝ่าเท้า 
 

- เพือ่ให้เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

- อบรมนวดฝ่าเท้า 
ไทย จ านวน 30 คน 
 
 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 -  มีผู้ผ่านเกณฑ์การ
อบรม ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมรบัการ
อบรมของเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  

- เด็กและ
เยาวชนไดส้ืบ
ทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและยัง
สามารถมีการ
พัฒนาการที่
สร้างสรรคส์ู่
อาชีพต่อไป 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการอบรมทักษะกีฬา
ฟุตซอล – ฟุตบอล 

 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ทักษะกีฬาและ
พัฒนาการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาท่ีหลากหลาย 
 
 

- อบรมทักษะกีฬา  
ฟุตซอล – ฟุตบอล 
 

- - 55,000 
 

50,000 
 

55,000 - มีผู้ผ่านเกณฑ์การ
อบรม ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมรบัการ
อบรมของเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
 

- ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะ
กติกาในการเล่น
กีฬา  
- นักกีฬามี
ทักษะที่ดีขึ้น
สามารถแข่งขัน
และได้รับ
เหรียญรางวัลได้
อย่างต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา 



 
 

305 
 

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

14 โครงการค่ายเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(สร้างฝายชะลอน้ า) 

 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก และ 
เยาวชน ประชาชนไดเ้ป็น
ก าลังหลักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

- ค่ายเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม(สร้างฝาย
ชะลอน้ า) 
จ านวน 30 คน 
 
 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 -มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วมรบั
การอบรมของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
  

- เด็ก และ
เยาวชน 
ประชาชนได้
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ใน
การสร้างฝาย
ชะลอน้ า และ
ความสามัคค ี

กอง
การศึกษา 

15 โครงการจดักิจกรรม 
รักษ์ป่า 

 

เพื่อให้เด็ก และเยาวชน 
ประชาชนอนุรักษ์รักษาป่า
ไม้เพื่อสร้างความอุดม
สมบรณู์แกผ่ืนป่า 
 

- เยาวชนรักษ์ป่า  
(ปลูกป่า) จ านวน 30 คน 
 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

- -มีผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมรับการ
อบรมของเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
 

เด็ก และ
เยาวชน 
ประชาชน
อนุรักษ์รักษาป่า
ไม้เพื่อสร้าง
ความอุดม
สมบรณู์แกผ่ืน
ป่าอย่างต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา 

 

 



 
 

306 
 

แบบ ผ.02 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

16 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อเปิดโอกาสและ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ในการแสดงความรู้ 
ความสามารถของ
เด็กและเยาวชนใน
ด้าน   ต่าง ๆ ที่ดีและ
ถูกต้อง 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในเขต
พื้นที่เทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร  อย่าง
น้อย  100 คน 

- - 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจ  
อย่างนอ้ย ร้อย
ละ 80  
 

เด็กและ
เยาวชนไดม้ี
โอกาสและ
ร่วมกิจกรรม
ในการแสดง
ความรู้ 
ความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ 
ที่ดีและถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

 รวม 16 โครงการ 1,670,000 1,640,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000    

 

 


