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   บทท่ี  1                                1 
บทน า 

 
เทศบำลต ำบลจอมทอง มีภำรกิจที่ส ำคัญด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งกำรจัดกำรศึกษำ

ในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ตลอดจนกำรส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร   และภำรกิจด้ำน
กำรส่งเสริมศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือพัฒนำสังคมให้มีควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงสังคมให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น 
ในช่วงระยะเวลำสี่ปีนี้ กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

 
1. วิสัยทัศน์  (Vision)  ของกองการศึกษา  เทศบาลต าบลจอมทอง  คือ 

“กำรศึกษำที่มุ่งให้คนในท้องถิ่นพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สำมำรถพ่ึงตนเองได้              
เป็นคนดี  มีปัญญำ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข” 

2. พันธกิจ  (Mission)  ที่กองการศึกษาต้องรับผิดชอบ  คือ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ และนันทนำกำร 
3. ปรับปรุง พัฒนำ อำคำร สถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่ออุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น และบ ำรุงรักษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต

ประเพณี  
 

3. เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค ์

(Goals) 
ตัวชี้วัด 
(Kpls) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

ปี61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำทั้งในระบบ
และนอกระบบ 

ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ           
ได้ส ำเร็จไม่น้อยกว่ำ            
ร้อยละ 90 

มีกำรด ำเนินกำร 
คิดเป็น 
50 % 

90% 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 

2.ส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมสำมำรถดำ้น
กีฬำ และนันทนำกำร 

ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่
ส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมสำมำรถดำ้นกีฬำ และ
นันทนำกำร ได้ส ำเร็จ               
ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 90 

มีกำรด ำเนินกำร 
 คิดเป็น 
50 % 

90% 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 

3. ปรับปรุง พัฒนำ 
อำคำร สถำนที ่
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และสื่ออุปกรณ์ทำง
กำรศึกษำ 

ด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ 
อำคำร สถำนที ่เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และสื่ออุปกรณ์
ทำงกำรศึกษำ ได้ส ำเร็จ            
ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80  

มีกำรด ำเนินกำร 
คิดเป็น 
20 % 

80 % 50 % 60 % 70 % 75 % 80 % 

4. ส่งเสริมสนับสนุน  
ภูมิปัญญำทอ้งถิ่น 
และบ ำรุงรักษำ 
ศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณ ี 

ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่
ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น และบ ำรุงรักษำ 
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณี ได้ส ำเร็จ            
ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 90 

มีกำรด ำเนินกำร 
คิดเป็น 

85.11 % 

90% 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 



 

 

 

๒ 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1. ตัวชี้วัด : 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบและตำมอัธยำศัย 

 

2. ขอบเขตความหมาย :  
1. กำรส่งเสริมและสนับสนุน หมำยควำมว่ำ กำรสนับสนุนงบประมำณ กำรบริหำรจัด

กำรศึกษำโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  

2. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ หมำยควำมว่ำ 
      2.1 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระดับปฐมวัย (2-5 ขวบ) ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เทศบำลต ำบลจอมทอง  
     2.2 กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งระดับอนุบำล 1-3 และระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6     

ของโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ)   
     2.3 กำรพัฒนำบุคลำกร (อบรม ประชุม กำรจัดส่งเข้ำร่วมอบรม กำรสอนงำนรูปแบบอ่ืนๆ)  
     2.4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร ให้มีประสิทธิภำพ  
     2.5 กำรให้บริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัยในห้องสมุดประชำชน 

 

3. หน่วยวัด :     ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ด ำเนินกำรส ำเร็จ 
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 – 2565) 
  ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ด ำเนินกำรส ำเร็จ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
 

5. วิธีการค านวณ : 
  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ x 100 
              จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 ปัจจุบัน มีโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำทั้งในระบบ
และนอกระบบ  จ ำนวน  10  โครงกำร/กิจกรรม  ด ำเนินกำรส ำเร็จไปแล้ว จ ำนวน  5  โครงกำร/
กิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ   50  

 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
กองกำรศึกษำ ครูโรงเรียน และครู ศพด.ที่ท ำหน้ำที่ด้ำนงำนธุรกำรเป็นผู้เก็บรวบรวมจ ำนวน

โครงกำร/กิจกรรม  
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
  เก็บข้อมูลไตรมำสละ 1 ครั้ง  / รำยงำนให้กองกำรศึกษำทรำบ   
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวช้ีวัด : 2) ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ และนันทนำกำร 
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 1. กำรส่งเสริมและพัฒนำ หมำยควำมว่ำ กำรจัดโครงกำรแข่งขันกีฬำ กำรจัดนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์กีฬำให้แก่สถำนศึกษำ และหมู่บ้ำน/ชุมชน           
ในเขตเทศบำลต ำบลจอมทอง 

2. ควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ และนันทนำกำร  หมำยควำมว่ำ ควำมรู้เรื่องกำรเคลื่อนไหว                
ในรูปแบบต่ำง ๆ กำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำประเภทต่ำงๆ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำรต่ำงๆ 
เป็นกำรส่งเสริมกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ เคำรพกฎ กติกำ มีน้ ำใจเป็นนักกีฬำเกิดควำมสำมัคคี
ในหมู่คณะ อีกทั้งกำรส่งเสริมควำมสำมำรถเฉพำะทำงด้ำนกีฬำ น ำไปสู่กำรเป็นนักกีฬำมืออำชีพ และ
มีชื่อเสียงในสังคม   
 
3. หน่วยวัด :     ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ด ำเนินกำรส ำเร็จ 

 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 – 2565) 
  ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ด ำเนินกำรส ำเร็จ มีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนทุกปี 
 

5. วิธีการค านวณ : 
  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ x 100 
              จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 ปัจจุบัน มีโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ และนันทนำกำร  
จ ำนวน   6  โครงกำร/กิจกรรม   ด ำเนินกำรส ำเร็จแล้ว  จ ำนวน  3  โครงกำร/กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ  50  

  
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
กองกำรศึกษำ ครูโรงเรียน และครู ศพด.ที่ท ำหน้ำที่ด้ำนงำนธุรกำรเป็นผู้เก็บรวบรวมจ ำนวน

โครงกำร/กิจกรรม  
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
  เก็บข้อมูลไตรมำสละ 1 ครั้ง  / รำยงำนให้กองกำรศึกษำทรำบ   
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวช้ีวัด : 3)  ปรับปรุง พัฒนำ อำคำร สถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่ออุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ 
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
1. กำรปรับปรุง  หมำยควำมว่ำ กำรซ่อม บ ำรุง ดูแล 
2. พัฒนำ  หมำยควำมว่ำ กำรจัดหำ จัดสร้ำง จัดให้มี  
3. อำคำร สถำนที่  หมำยควำมว่ำ  อำคำรเรียน และอำคำรประกอบ ของโรงเรียนเทศบำล

จอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) อำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลจอมทอง ระบบ
สำธำรณูปโภคที่จ ำเป็นของโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) อำคำรเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลจอมทอง  

4. เครื่องมือ เครื่องใช้  หมำยควำมว่ำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
5. สื่อ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ หมำยควำมว่ำ สื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลจอมทอง  
 

3. หน่วยวัด :    ร้อยละของอำคำรสถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ สื่อ อุปกรณ์ที่ได้รับกำรปรับปรุง 
และพัฒนำ 

 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 – 2565) 
  มีกำรปรับปรุง พัฒนำ อำคำร สถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ สื่อ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ  

ร้อยละ 80 ของควำมต้องกำรปรับปรุงพัฒนำทั้งหมด 
 

5. วิธีการค านวณ : 
  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ x 100 
              จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 ปัจจุบัน มีอำคำร สถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่ออุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ ทีต่้องกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ  จ ำนวน   40   รำยกำร   
ด ำเนินกำรส ำเร็จไปแล้ว  จ ำนวน  8  รำยกำร  คิดเป็นร้อยละ  20    
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
กองกำรศึกษำ ครูโรงเรียน และครู ศพด.ที่ท ำหน้ำที่ด้ำนงำนธุรกำรเป็นผู้เก็บรวบรวมจ ำนวน

โครงกำร/กิจกรรม  
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
  เก็บข้อมูลปีละ  1 ครั้ง  / รำยงำนให้กองกำรศึกษำทรำบ   
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 4) ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น และบ ำรุงรักษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณ ี 
 
2. ขอบเขตความหมาย :  

1. ส่งเสริม  หมำยควำมว่ำ  ด ำเนินจัดกิจกรรมโดยเทศบำล 
2. สนับสนุน   หมำยควำมว่ำ  อุดหนุนงบประมำณให้แก่ชุมชนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
3. ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี   หมำยควำมว่ำ  ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี   ของหมู่บ้ำน/ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลจอมทอง  
 

3. หน่วยวัด :     ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ด ำเนินกำรส ำเร็จ 
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 – 2565) 
  ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ด ำเนินกำรส ำเร็จ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
 

5. วิธีการค านวณ : 
  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ x 100 
              จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 ปัจจุบัน มีโครงกำร/กิจกรรมด้ำนส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น และบ ำรุงรักษำ ศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณ ี   จ ำนวน  47    โครงกำร/กิจกรรม  
ด ำเนินกำรส ำเร็จไปแล้ว  จ ำนวน  40  โครงกำร/กิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ  85.11 

  

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
กองกำรศึกษำ ครูโรงเรียน และครู ศพด.ที่ท ำหน้ำที่ด้ำนงำนธุรกำรเป็นผู้เก็บรวบรวมจ ำนวน

โครงกำร/กิจกรรม  
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
  เก็บข้อมูลไตรมำสละ 1 ครั้ง  / รำยงำนให้กองกำรศึกษำทรำบ   
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บทท่ี  2 
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 

 
  ตำมท่ีกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลจอมทอง ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2565) ขั้นมำ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬำและ
นันทนำกำร ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสูดกับประชำชนในพื้นท่ี นั้น 

 ในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลจอมทอง ขอสรุปผลกำรด ำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
   1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัยและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษา 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ

กำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดเทศบำล
ต ำบลจอมทอง 

เพื่อพัฒนำกำร
กำรศึกษำของ
นักเรียนในสังกัด 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุกคน  
ทุกระดับชั้น 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนำกำรที่ดี ผลกำร
เรียนดีขึ้น 

2 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 

เบิกหักผลักส่ง
งบประมำณเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำในสังกัด 
ทต.จอมทอง 

บรรลุ 
วัตถุประสงค์ 

1. โรงเรียน
เทศบำลจอมทอง 
1 (ชุมชนบ้ำนขว่ง
เปำเหนือ) 
2. ศพด.ทต.
จอมทอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

สถำนศึกษำได้รับ
งบประมำณในกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ 

3 โครงกำรสนับสนุนอำหำรเสริม 
(นม) 
 

นักเรียนได้ดื่มนม  
ทุกวัน มีสุขภำพ
แข็งแรง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

1. เด็กใน ศพด.ทต.
จอมทอง 
2. นักเรียนโรงเรียน
เทศบำลจอมทอง 1 
3. นักเรียนโรงเรียน
ศรีจอมทอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

นักเรียนทุกคนได้ดื่มนม
ทุกวัน มีสุขภำพแข็งแรง 

4 โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนศรีจอมทอง 

นักเรียนได้บริโภค
อำหำรกลำงวันครบ
ทุกคน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

สนับสนุน
งบประมำณให้
โรงเรียนศรี
จอมทอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

นักเรียนได้รับประทำน
อำหำรกลำงวันครบ 
100% 

 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบ และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
1 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดหำบุคลำกร หรือ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือใน
กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
งำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม 

บรรลุ 
วัตถุประสงค์ 

1.จัดหำบุคลำกร
ปฏิบัติงำนกอง
กำรศึกษำ  
2.จัดหำวัสดุใน
กำรปฏิบัติงำน 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

กำรจัดกำรศึกษำมี
ประสิทธิภำพ เป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่
เกี่ยวขอ้ง 
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬา และนันทนาการ 

  2.1 กลยุทธ์การส่งเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  
การแข่งขันกีฬา ตามความต้องการและเหมาะสมของเด็ก เยาวชน และประชาชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
1 โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ

เด็กและเยำวชนให้มีเวที
กล้ำแสดงออก 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ   

บรรลุ
เป้ำหมำย 

เด็กและเยำวชนได้แสดง
ควำมสำมำรถในทำงที่
ถูกต้อง 

2 โครงกำรกิจกรรมศูนย์เยำวชน 
เทศบำลต ำบลจอมทอง 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
เด็กและเยำวชนให้มี
กิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ควำมรู้แก่สภำ
เด็กและเยำวชน
เทศบำลต ำบล
จอมทอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

เด็กและเยำวชน
เทศบำลต ำบลจอมทอง
ได้รับกำรพัฒนำ 

3 โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกร 
เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

บุคลำกร เด็ก
นักเรียน เยำวชน 
และประชำชนใน
เขตเทศบำลฯ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

บุคลำกร เด็กนักเรียน 
เยำวชน และประชำชน
ในเขตเทศบำลฯ ได้เล่น
กีฬำ มีสุขภำพที่แข็งแรง 

 
 
 3. ยุทธศาสตร์การปรับปรุง พัฒนา อาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่ออุปกรณ์ทาง
การศึกษา 

3.1 กลยุทธ์การพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน  

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
1 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน เพื่อก่อสร้ำงอำคำร

เรียนของโรงเรียน
เทศบำลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำ
เหนือ) 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ก่อสร้ำงอำคำร
เรียนแบบ คสล. 4 
ชั้น 12 หอ้งเรียน 
ใต้ถุนโล่ง (ฐำนแผ่) 
จ ำนวน 1 หลัง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

สถำนศึกษำในสังกัด 
ทต.จอมทอง มีพื้นที่
ส ำหรับจัดกำรศึกษำ
เพียงพอ 

2 โครงกำรเปิดอำคำรเรียน 
โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1  
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) 

เพื่อให้โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่เหมำะสมและมี
ห้องเรียนที่เพียงพอ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ท ำพิธีเปิดอำคำร
เรียนหลังใหม่ 
โรงเรียนเทศบำล
จอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วง
เปำเหนือ) 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

โรงเรียนมีอำคำรเรียนที่
เหมำะสม ได้มำตรฐำน 
และมีห้องเรียนเพียงพอ
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 
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  3.2 กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
1 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนกองกำรศึกษำ 
เพื่อจัดกำครุภัณฑ์ที่
จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนของกอง
กำรศึกษำ 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

1.โต๊ะท ำงำน
ผู้บริหำร 1 ตวั 
2.เก้ำอี้ท ำงำน
ผู้บริหำร 1 ตวั 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

กองกำรศึกษำมีครุภัณฑ์
ทีเพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

2 โครงกำรจัดหำพำหนะเพื่อไว้
บริกำรนักเรียนและบุคลำกร 

เพื่อจัดหำครุภัณฑ์
ยำนพำหนะส ำหรับ
ติดต่อรำชกำรนอก
สถำนที่และท ำกิจกรรม
ด้ำนกำรศึกษำ 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

รถตู้ ขนำด 
3,000 ซีซี 
จ ำนวน 1 คัน 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

เทศบำลฯ มีพำหนะที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรติดต่อ
รำชกำร และท ำ
กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ 

 
 
 4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี 
  4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงความส าคัญของ
ศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบ ารุง รักษา 
อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่สืบไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
1 โครงกำรประเพณีสงกรำนต์ เพื่อให้ประชำชน

ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบล
จอมทอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2 โครงกำรจัดงำนประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อให้ประชำชน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบล
จอมทอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3 โครงกำรประเพณที ำบุญตัก
บำตรวันขึ้นปีใหม ่

เพื่อให้ประชำชน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบล
จอมทอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

4 โครงกำรจัดงำนประเพณีเดือน
เก้ำเป็ง 

เพื่อให้ประชำชน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบล
จอมทอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 โครงกำรประเพณีท ำบุญ        
สืบชะตำ ศำลหลกัเมือง 

เพื่อให้ประชำชน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบล
จอมทอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

6 โครงกำรประเพณีถวำยเทียน
เข้ำพรรษำ 

เพื่อให้ประชำชน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบล
จอมทอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
7 โครงกำรพรรษำสัมพันธ ์อบรม

คุณธรรมจริยธรรม อ ำเภอ
จอมทอง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสืบ
สำนประเพณีศำสนำ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุนสภำ
วัฒนธรรมอ ำเภอ
จอมทอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนได้รับกำร
พัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม 

8 โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 1 ต ำบลดอยแก้ว 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 
ต ำบลดอยแก้ว 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

9 โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 2 ต ำบลดอยแก้ว 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 
ต ำบลดอยแก้ว 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

10 โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 
ต ำบลบ้ำนหลวง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

11 โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 
ต ำบลบ้ำนหลวง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

12 โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 3 ต ำบลบ้ำนหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 
ต ำบลบ้ำนหลวง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

13 โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 4 ต ำบลบ้ำนหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 
ต ำบลบ้ำนหลวง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

14 โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 4 ต ำบลข่วงเปำ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

15 โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 5 ต ำบลข่วงเปำ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

16 โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 6 ต ำบลข่วงเปำ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

17 โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 9 ต ำบลข่วงเปำ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 9
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

18 โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 11 ต ำบลข่วงเปำ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 



10 
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
19 โครงกำรประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ ์

หมู่ที่ 1 ต ำบลดอยแก้ว 
เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 
ต ำบลดอยแก้ว 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

20 โครงกำรประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ ์
หมู่ที่ 2 ต ำบลดอยแก้ว 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 
ต ำบลดอยแก้ว 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

21 โครงกำรประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ ์
หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 
ต ำบลบ้ำนหลวง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

22 โครงกำรประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ ์
หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 
ต ำบลบ้ำนหลวง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

23 โครงกำรประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ ์
หมู่ที่ 3 ต ำบลบ้ำนหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 
ต ำบลบ้ำนหลวง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

24 โครงกำรประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ ์
หมู่ที่ 4 ต ำบลบ้ำนหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 
ต ำบลบ้ำนหลวง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสบืสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

25 โครงกำรประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ ์
หมู่ที่ 4 ต ำบลข่วงเปำ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

26 โครงกำรประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ ์
หมู่ที่ 5 ต ำบลข่วงเปำ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

27 โครงกำรประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ ์
หมู่ที่ 6 ต ำบลข่วงเปำ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

28 โครงกำรประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ ์
หมู่ที่ 9 ต ำบลข่วงเปำ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

29 โครงกำรประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ ์
หมู่ที่ 11 ต ำบลข่วงเปำ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

30 โครงกำรประเพณีสมโภช 
วัดดอยแก้ว 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 
ต ำบลดอยแก้ว 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
31 โครงกำรประเพณีท ำบุญเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมให้

ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 
ต ำบลบ้ำนหลวง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

32 โครงกำรประเพณีบวงสรวง 
ดวงวิญญำณพระยำอังครัฎฐะ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 
ต ำบลบ้ำนหลวง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

33 โครงกำรประเพณ ี
บุญบั้งไฟขอฝน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 
ต ำบลบ้ำนหลวง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

34 โครงกำรกิจกรรมวันคริสตร์มำส เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 

35 โครงกำรกิจกรรมวันคริสตร์มำส เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 

36 โครงกำรกิจกรรมวันคริสตร์มำส เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 

37 โครงกำรประเพณีท ำบุญ          
สืบชะตำหอพ่อบ้ำน (เสื้อบ้ำน) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

38 โครงกำรประเพณีท ำบุญ          
สืบชะตำหอพ่อเจ้ำสันไก่แจ้ 
(ทุ่งน้อย) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

39 โครงกำรประเพณีศำลเจ้ำ
จอมทอง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

40 โครงกำรประเพณสีี่เป็ง 
วัดข่วงเปำ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 
ต ำบลข่วงเปำ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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บทท่ี  3 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565  กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลจอมทอง มียุทธศำสตร์

และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำ ของกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลจอมทอง  ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตำม
อัธยำศัย 
 

1.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนทุกระดับ 
ให้มีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัยและมี
คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนศึกษำ 
1.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ 
1.3 กำรพัฒนำระบบ และกระบวนกำรจัด
กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
1.4 กำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
โรงเรียน กำรให้โอกาสในการศึกษาหา
ความรู้ และพัฒนาตนเอง   

กองกำรศึกษำ 
ศพด.ทต.จอมทอง 

รร.เทศบำลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) 

2. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและ
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ 
และนันทนำกำร 
 

2.1  กำรส่งเสริม/สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม 
หรือเข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำร กำร
แข่งขันกีฬำ ตำมควำมต้องกำรและ
เหมำะสมของเด็ก เยำวชน  ประชำชน 

กองกำรศึกษำ 
ศพด.ทต.จอมทอง 

รร.เทศบำลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) 

3.  ยุทธศำสตร์กำรปรับปรุ ง 
พัฒนำ อำคำร สถำนที่ เครื่องมือ 
เครื่องใช้  และสื่ออุปกรณ์ทำง
กำรศึกษำ 
 

3.1 กำรพัฒนำ ปรับปรุง โครงสร้ำงพื้นฐำน
ของสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
3.2 กำรจัดหำและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำร
สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ 
ให้เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเพียงพอ 

กองกำรศึกษำ 
ศพด.ทต.จอมทอง 

รร.เทศบำลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) 

4. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสนับสนุน
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
บ ำรุงรักษำ ศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี  
 

4.1 กำรส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน และ
ประชำชน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
ศำสนำ จำรีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
กำรบ ำรุง รักษำ อนุรักษ์ และสืบสำนให้คง
อยู่สืบไป 

กองกำรศึกษำ 
ศพด.ทต.จอมทอง 

รร.เทศบำลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) 

 
 

 



บทท่ี 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565  กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลจอมทอง มีโครงกำร/กิจกรรม จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศำสตร ์ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ป ี
 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ         

           

     1.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนทุกระดับ ให้มี
พัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวยัและมีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนศึกษำ 

- 
 
 

- - - - - 65,000 1 45,000 1 110,000 

    1.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำครูและบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

- 
 

- - - - - - - - - - 

    1.3 กำรพัฒนำระบบ และกระบวนกำรจัด
กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

- - - - 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 6,000,000 

   1.4 กำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน กำร
ให้โอกำสในกำรศึกษำหำควำมรู้ และพฒันำตนเอง   

- - - - - - - - - - - 

รวม - - - - 2,000,000 1 2,065,000 2 2,045,000 2 6,110,000 
2. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนกีฬำ และนันทนำกำร 
     2.1  กำรส่งเสริม/สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม หรือ
เข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำร กำรแข่งขันกีฬำ ตำม
ควำมต้องกำรและเหมำะสมของเด็ก  เยำวชน  
ประชำชน 

 
 

405,000 

 
 

2 

 
 

405,000 

 
 

2 

 
 

405,000 

 
 

2 

 
 

405,000 

 
 

2 

 
 

500,000 

 
 

2 

 
 

2,120,000 

รวม 405,000 2 405,000 2 405,000 2 405,000 2 500,000 2 2,120,000 
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ยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ป ี
 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

3. ยุทธศำสตร์กำรปรับปรุง พัฒนำ อำคำร สถำนที่ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่ออุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ 

 
 

          

     3.1 กำรพัฒนำ ปรับปรุง โครงสร้ำงพื้นฐำนของ
สถำนศึกษำให้เอือ้ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

- - - - 80,000 1 8,400,000 3 38,500,000 5 46,980,000 

     3.2 กำรจัดหำและพัฒนำ สื่อกำรเรียนกำรสอน 
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ ใหเ้หมำะสม มี
ประสิทธิภำพ และเพียงพอ 

100,000 1 100,000 1 526,380 5 426,380 6 426,380 6 1,579,140 

รวม 100,000 1 100,000 1 606,380 6 8,826,380 9 38}926,380 11 48,559,140 
4. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และบ ำรุงรักษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณ ี 
     4.1 กำรส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน และประชำชน 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของศำสนำ จำรตีประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภูมิปัญญำท้องถิ่น             
มีส่วนร่วมในกำรบ ำรุง รักษำ อนุรักษ ์และสืบสำนให้
คงอยู่สืบไป 

 
 
 

40,000 

 
 
 

1 

 
 
 

40,000 

 
 
 

1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

20,000 

 
 
 

1 

 
 
 

60,000 

 
 
 

2 

 
 
 

160,000 

รวม 40,000 1 40,000 1 - - 20,000 1 60,000 2 160,000 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

545,000 4 545,000 4 3,011,380 9 11,316,380 
 

14 
 

41,531,380 17 56,949,140 
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1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
  1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
1 

 
 

โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรซักซ้อมกำร
ป้องกันภัยใน
สถำนศึกษำ 
 

1. เพื่อก ำหนดแผนกำรป้องกันภยัต่ำงๆ 
ของสถำนศึกษำ 
2.เพื่อซักซ้อมกำรป้องกันภัยใน
สถำนศึกษำ 

1. แผนกำรปอ้งกันภยัในสถำนศึกษำ 
2. กำรซักซ้อมกำรป้องกันภยัในสถำนศึกษำ 
 

 
 

 
 

 
 

30,000 
 

30,000 
 

สถำนศึกษำมีควำม 
ปลอดภัย เป็นไปตำม 
มำตรฐำนกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 

1. 
 

โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรซักซ้อมกำร
ป้องกันภัยใน
สถำนศึกษำ 
 

1.เพื่อก ำหนดแผนกำรป้องกันภัยตำ่งๆ 
ของสถำนศึกษำ 
2.เพื่อซักซ้อมกำรป้องกันภัยใน
สถำนศึกษำ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบำลฯมีควำมรู้และทักษะในกำรวำ่ย
น้ ำ 
4. เพื่อป้องกัน และลดอัตรำกำรเสียชีวติ  
จำกกำรจมน้ ำของเด็กนักเรียน 

1. แผนกำรปอ้งกันภยัในสถำนศึกษำ 
2. กำรซักซ้อมกำรป้องกันภยัในสถำน 
ศึกษำ 
3. นักเรียนโรงเรียนเทศบำลฯ ทุกคน 
สำมำรถวำ่ยน้ ำเป็น 
 

   65,000 45,000 สถำนศึกษำมีควำม
ปลอดภัย เป็นไปตำม 
มำตรฐำนกำรบริหำร 
ควำมเส่ียง 

กองกำรศึกษำ 
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1.3  กลยุทธ์การพัฒนาระบบ และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
1 

 
 

โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัด 

เพื่อจัดหำบุคลำกร หรือ วัสดุอปุกรณ์
เครื่องมือในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

จัดหำผู้ปฏบิัติงำนในกรณีต่อไปนี้ 
1. มีกรอบอัตรำก ำลังแต่ไม่มีผู้ครอง
ต ำแหน่ง (อัตรำว่ำง) 
 2. ไม่มีกรอบอัตรำก ำลังแต่มีภำรกิจที่
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร 
3. มีอัตรำก ำลังครบอยูแ่ต่ภำรกิจ 
ปริมำณงำนมีมำกเกินอัตรำที่ม ี

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 กำรปฏิบัติงำนดำ้นกำร 
ศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
1. 

 
โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดหำบุคลำกร หรือ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม 
2. เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนรว่มใน
กำร บริหำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

1. จัดหำผู้ปฏิบัติงำนในกรณีต่อไปนี ้
   - มีกรอบอัตรำก ำลังแต่ไม่มีผู้ครอง
ต ำแหน่ง (อัตรำว่ำง) 
   - ไม่มีกรอบอัตรำก ำลังแต่มภีำรกจิ ที่
จ ำเป็น ต้องด ำเนินกำร 
   - มีอัตรำก ำลังคงอยู่แต่ภำรกิจ ปริมำณ
งำนมีมำกเกินอัตรำที่ม ี
2. ด ำเนินกำรบูรณำกำรกิจกรรมต่ำงๆ 
 เพื่อเพิ่มมูลค่ำทุนวัฒนธรรมที่ ก่อให้เกดิ
รำยได้ 
3. จัดตั้งสภำวัฒนธรรมเทศบำลต ำบล
จอมทอง 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 กำรปฏิบัติงำนดำ้นกำร 
ศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

กองกำรศึกษำ 

 
 
 
 

       
 16  



2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬา และนันทนาการ     
2.1 กลยุทธ์การส่งเสริม/สนับสนุน การจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬาตามความต้องการและเหมาะสมของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
1 

 
 

โครงกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำ เยำวชนและ
ชุมชนสัมพันธ ์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชน/ประชำชน 
ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และ 
เช่ือมควำมสำมัคคี 
2. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชน/ประชำชน 
ได้สนใจในกำรออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ  
เพื่อให้มีสุขภำพพลำนำมัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ 

จัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชน 
ประชำชนทั่วไป/กลุ่มผู้น ำ/กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ ในเขตเทศบำลต ำบลจอมทอง 
ปีละ 1 ครั้ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เยำวชน/ประชำชนในเขต 
เทศบำลได้เล่นกีฬำและใช้ 
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน ์

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
1. 

 
โครงกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำ เยำวชนและ
ชุมชนสัมพันธ ์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชน/ประชำชน/ 
ผู้สูงอำยุ ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน ์
 และเช่ือมควำมสำมัคคี 
2. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชน/ประชำชน/ 
ผู้สูงอำยุได้สนใจในกำรออกก ำลังกำย 
 เล่นกีฬำ เพื่อให้มีสุขภำพพลำนำมยั 
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

จัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชน 
ประชำชนทั่วไป/ผู้สูงอำยุ/กลุ่มผู้น ำ/ 
กลุ่มองค์กรต่ำงๆ ในเขตเทศบำลต ำบล
จอมทอง ปีละ 1 ครั้ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เยำวชน/ประชำชน/ผู้สูงอำย ุ
ในเขตเทศบำลได้เล่นกีฬำ 
และใช้เวลำวำ่ง 
ให้เป็นประโยชน ์

กองกำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
2. โครงกำรส่งเสริมทักษะ

ด้ำนกีฬำ 
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ 
กล้ำมเน้ือมัดเล็กและมัดใหญ ่
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับควำมสนุกสนำม 
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขภำพกำย 
แข็งแรง 
 

นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ทต.จอมทอง และโรงเรียน 
เทศบำลต ำบลจอมทอง1 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.ครูผู้สอนมีควำมรู้ในกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน 
2.บุคลำกรมีควำมรู้ในกำร 
ปฏิบัติงำน 

กองกำรศึกษำ 

 
2. โครงกำรส่งเสริมทักษะ

ด้ำนกีฬำ 
เพื่อให้เด็ก เยำวชน ประชำชน และ
ผู้สูงอำยุได้มีโอกำสพัฒนำทักษะด้ำน
กีฬำและนันทนำกำร  ได้แก ่
1.เมำเท่นไบค ์/ วิงเทรล 
2. สอนฟุตบอล อคำเดมี 
3. สอนเปตอง  
4. สอนกีฬำวู้ดบอล และกีฬำอื่นๆ 
 

เด็ก เยำวชน ประชำขน และผู้สูงอำย ุ
ในเขตเทศบำลต ำบลจอมทอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 100,000 เด็ก เยำวชน และประชำชน 
ในเขตเทศบำล 
ต ำบลจอมทอง 
มีควำมสำมำรถดำ้นกีฬำ 
และนันทนำกำร 

กองกำรศึกษำ 
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3.  ยุทธศาสตร์การปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา     
3.1 กลยุทธ์การพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร

เรียนศูนย์ 
พัฒนำเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล 
ต ำบลจอมทอง 

เพื่อก่อสร้ำงอำคำรเรียนแบบ สถ.ศพด.3 
ขนำด 80 - 100 คน 1 หลัง รองรับ 
กำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนปฐมวยั 
ของเทศบำลต ำบลจอมทอง 

   3,500,000  สถำนศึกษำมีพื้นที่ส ำหรับ 
กำรจัดกำรศึกษำตำมควำม 
ต้องกำรของประชำชน 

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร

เรียนศูนย์ 
พัฒนำเด็กเล็ก 

เพื่อก่อสร้ำงอำคำรศูนยพ์ัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลจอมทอง 
 ให้เพียงพอรองรับจ ำนวนเด็ก
ที่เพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลจอมทอง 
มีอำคำรเรียนแบบ สถ.ศพด.3 ขนำด 80 -  
100 คน 1 หลัง รองรับ กำรจัดกำรศึกษำ 
ระดับก่อนปฐมวยัของเทศบำลต ำบล
จอมทอง 

   3,500,000 3,500,000 สถำนศึกษำมีพื้นที่ส ำหรับ 
กำรจัดกำรศึกษำตำมควำม 
ต้องกำรของประชำชน 

กองกำรศึกษำ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
2. โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟำ้

โซลำเซลล์ในสถำนศึกษำ 
โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) 

เพื่อส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
ทดแทนในสถำนศึกษำ ลด
ภำระค่ำใช้จำ่ย ค่ำไฟฟ้ำ 

ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
จำกองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด 
เชียงใหม่ 

   4,000,000  สถำนศึกษำได้ใช้พลังงำน 
ทดแทน ประหยัดค่ำใช้จ่ำย  
ค่ำไฟฟ้ำ 

กองกำรศึกษำ 
ประสำนแผนงบฯ 
อบจ.เชียงใหม่ 

เปลี่ยนแปลง 
2. โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟำ้

โซลำเซลล์ในสถำนศึกษำ 
โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) 

เพื่อส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
ทดแทน ในสถำนศึกษำ ลด
ภำระค่ำใช้จำ่ย ค่ำไฟฟ้ำ 

ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
จำกองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด 
เชียงใหม่ 

   4,000,000 4,000,000 สถำนศึกษำได้ใช้พลังงำน 
ทดแทน ประหยัดค่ำใช้จ่ำย  
ค่ำไฟฟ้ำ 

กองกำรศึกษำ 
ประสำนแผนงบฯ 
อบจ.เชียงใหม่ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
3. โครงกำรติดตั้งและพัฒนำ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรรำยงำนขอ้มูลเพื่อกำรดูแล
นักเรียน 
2. เพื่อเป็นกำรสร้ำงระบบกำร 
มีส่วนร่วมในกำรดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียน 

1. ติดต้ังระบบอ่ำนบัตรประจ ำตัว 
นักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ด้ำนสถิต ิ
กำรมำเรียน ระบบกำรเยี่ยมบำ้น 
ระบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 
(SDQ) ระบบประเมินควำมฉลำด 
ทำงอำรมณ์ (EQ)  ระบบสุขภำพ  
ระบบแจ้งกำรบ้ำน  ระบบแจ้ง 
ผลกำรเรียน ระบบกำรสื่อสำร 
ระหว่ำงสถำนศึกษำกบัผู้ปกครอง 
ระบบจัดกำรขอ้มูลนักเรียน 
ระบบช ำระเงินออนไลน์ 
ของโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) และ 
ศพด.ทต.จอมทอง  แห่งละ 1 เครื่อง 
 2. ด ำเนินกำรอบรมซักซ้อมควำม 
เข้ำใจผู้ใช้ระบบ 

  80,000   1.มีข้อมูลสำรสนเทศ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับใช ้
บริหำรสถำนศึกษำ 
 2. สถำนศึกษำม ี
คุณภำพ สอดคล้อง 
กับมำตรฐำนที่เกี่ยว 
ข้อง 

กองกำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เปลี่ยนแปลง 
3. โครงกำรติดตั้งและพัฒนำ

ระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำร 
รำยงำนข้อมูลเพื่อกำรดูแล
นักเรียน 
2. เพื่อเป็นกำรสร้ำงระบบกำร 
มีส่วนร่วมในกำรดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 

1. ติดต้ังระบบอ่ำนบัตรประจ ำตัว 
นักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ด้ำนสถิต ิ
กำรมำเรียน ระบบกำรเยี่ยมบำ้น 
ระบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 
(SDQ) ระบบประเมินควำมฉลำด 
ทำงอำรมณ์ (EQ)  ระบบสุขภำพ  
ระบบแจ้งกำรบำ้น  ระบบแจ้ง 
ผลกำรเรียน ระบบกำรสื่อสำร 
ระหว่ำงสถำนศึกษำกบัผู้ปกครอง 
ระบบจัดกำรขอ้มูลนักเรียน 
ระบบช ำระเงินออนไลน์ 
ของโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) และ 
ศพด.ทต.จอมทอง  แห่งละ 1 เครื่อง 
 2. ด ำเนินกำรอบรมซักซ้อมควำม 
เข้ำใจผู้ใช้ระบบ 

   80,000    100,000  1.มีข้อมูลสำรสนเทศ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับใช ้
บริหำรสถำนศึกษำ 
 2. สถำนศึกษำม ี
คุณภำพ สอดคล้อง 
กับมำตรฐำนที่เกี่ยว 
ข้อง 

กองกำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
4. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร

ส ำหรับ 
ติดต้ังสนำมเด็กเล่น 

เพื่อใช้ส ำหรับติดต้ังเครื่อง 
เล่นสนำมและอุปกรณ์ออก 
ก ำลังกำยส ำหรับเด็กนกัเรียน 

1.ก่อสร้ำงหลังคำคลุมสนำมเด็ก เล่น 
ขนำด 5x36 เมตร 
2.ปรับพื้นที่ปูหญ้ำพร้อมปูหญำ้เทียมพืน้ที่
ไม่น้อยกวำ่ 70 ตร.ม. 
3.ยำงปูพื้นสนำมเด็กเล่น ชนิด EPD พื้นที่
ไม่น้อยกวำ่ 50 ตร.ม. 
4.รำวกั้นแสตนเลส สูง 1 เมตร ระยะรวม 
34 เมตร พร้อมทำงเข้ำ 2 จุด 
5.งำนกรุกระเบื้องทำงเท้ำ พื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ 60 ตร.ม. 

    900,000   โรงเรียนมีแหล่งนันทนำกำร 
แหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม 
ส ำหรับผู้เรียน 
 

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
4. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร

ส ำหรับ 
ติดตั้งสนำมเด็กเล่น 

เพื่อใช้ส ำหรับติดต้ังเครื่อง 
เล่นสนำมและอุปกรณ์ออก 
ก ำลังกำยส ำหรับเด็กนกัเรียน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลต ำบลจอมทอง 

1.ก่อสร้ำงหลังคำคลุมสนำมเด็กเล่น 
 ขนำด 5x36 เมตร 
2.ปรับพื้นที่ปูหญ้ำพร้อมปูหญำ้เทียม  
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 70 ตร.ม. 
3.ยำงปูพื้นสนำมเด็กเล่น ชนิด EPDM 
 พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 50 ตร.ม. 
4.รำวกั้นแสตนเลส สูง 1 เมตร 
ระยะรวม 34 เมตร พร้อม 
5.งำนกรุกระเบื้องทำงเท้ำ 
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 60 ตร.ม. 

    900,000   900,000  โรงเรียนมีแหล่งนันทนำกำร 
แหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม 
ส ำหรับผู้เรียน 

กองกำรศึกษำ 
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3.  ยุทธศาสตร์การปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา  
 3.2 กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการศึกษา ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
1. โครงกำรจัดซ้ือเครื่องเล่น

สนำม ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นออก
ก ำลังกำย 
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ท ำ
กิจกรรม 
3.เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำยใหก้ับผู้เรียน 

ติดต้ังเครื่องเล่นสนำม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
1 จุด  เทศบำลต ำบลจอมทอง และ 
โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1  
จ ำนวน 1 จุด 

100,000 100,000 500,000 200,000  1.ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย
 กองกำรศึกษำ  
2.ผู้เรยีนได้ใช้ท ำกิจกรรม
 3.ผู้เรียนมีพัฒนำกำรทำง 
ด้ำนร่ำงกำยขึ้น 
   

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
1. โครงกำรจัดซ้ือเครื่องเล่น

สนำม ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นออก
ก ำลังกำย 
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ท ำ
กิจกรรม 
3.เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำยใหก้ับผู้เรียน 

ติดต้ังเครื่องเล่นสนำม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
1 จุด  เทศบำลต ำบลจอมทอง และ 
โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1  
จ ำนวน 1 จุด 

100,000 100,000 500,000 200,000 200,000 1.ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย 
2.ผู้เรียนได้ใช้ท ำกิจกรรม 
3.ผู้เรียนมีพัฒนำกำรทำง 
ด้ำนร่ำงกำยขึ้น 

กองกำรศึกษำ 

 

เดิม 
2. จัดซื้อชั้นวำงรองเท้ำ เพื่อใช้ส ำหรับวำงรองเท้ำเด็ก 

นักเรียน ในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

จัดซื้อชั้นวำงรองเท้ำ  ส ำหรับเด็ก 
ห้องเรียนที่ 4  จ ำนวน  2  อัน 

   5,000   5,000   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มีครุภัณฑ์ที่เหมำะสมและ 
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
2. จัดซื้อชั้นวำงรองเท้ำ เพื่อใช้ส ำหรับวำงรองเท้ำเด็ก 

นักเรียน ในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

จัดซื้อชั้นวำงรองเท้ำ  ส ำหรับเด็ก 
ห้องเรียนที่ 4  จ ำนวน  2  อัน 
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

   5,000   5,000   5,000  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มีครุภัณฑ์ที่เหมำะสมและ 
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 

กองกำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
3. จัดซื้อโต๊ะวำงคอมพวิเตอร ์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก       

มีครุภัณฑ์ เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
 

จัดซื้อโต๊ะวำงเครื่องคอมพิวเตอร ์
จ ำนวน  1  ตัว 

  2,000 2,000   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มีครุภัณฑ์ที่เหมำะสมและ 
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
3. จัดซื้อโต๊ะวำงคอมพวิเตอร ์

 
เพื่อให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
มีครุภัณฑ์ เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
 

จัดซื้อโต๊ะวำงเครื่องคอมพิวเตอร ์
จ ำนวน  1  ตัว ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

  2,000 2,000 2,000 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มีครุภัณฑ์ที่เหมำะสมและ 
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 

กองกำรศึกษำ 

 

เดิม 
4. จัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้ำอี้ ท ำงำน 

ระดับ 1-2 
เพื่อใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ของคณะครูในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้ำอี้ ท ำงำน  
ระดับ 1-2  จ ำนวน  6  ชุด 

  13,140 13,140  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มีครุภัณฑ์ที่เหมำะสมและ 
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
 

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
4. จัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้ำอี้ ท ำงำน 

ระดับ 1-2 
เพื่อใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ของคณะครูในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้ำอี้ ท ำงำน ระดับ 1-2 
จ ำนวน  6  ชุด ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

  13,140 13,140 13,140 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มีครุภัณฑ์ที่เหมำะสมและ 
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
 

กองกำรศึกษำ 

 
 
 

24 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
5. จัดซื้อเก้ำอี้เบำะนวม เพื่อใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 

ภำยในศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 
จัดซื้อเก้ำอี้เบำะนวม  จ ำนวน  19  
ตัว 

0 0  6,240   6,240  0 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มีครุภัณฑ์ที่เหมำะสมและ 
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
5. จัดซื้อเก้ำอี้เบำะนวม เพื่อใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 

ภำยในศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 
จัดซื้อเก้ำอี้เบำะนวม  จ ำนวน  19  ตัว 
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

0 0  6,240   6,240   6,240  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มีครุภัณฑ์ที่เหมำะสมและ 
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 

กองกำรศึกษำ 

 

เดิม 
6. โครงกำรก่อสร้ำงสนำมเด็ก

เล่น 
สร้ำงปัญญำ 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก 
ปฐมวัย ให้มพีัฒนำกำรที่
เหมำะสม 
ตำมวัย 

สนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ 
1 แห่ง 

   200,000  เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำ 
ทักษะทุกๆดำ้น อย่ำง 
เหมำะสมตำมวยั 

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
6. โครงกำรก่อสร้ำงสนำมเด็ก

เล่น 
สร้ำงปัญญำ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก 
ปฐมวัย ให้มพีัฒนำกำรที่
เหมำะสม 
ตำมวัย 

สนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ 
1 แห่ง ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

    200,000  200,000  เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำ 
ทักษะทุกๆดำ้น อย่ำง 
เหมำะสมตำมวยั 

กองกำรศึกษำ 
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4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงความส าคัญของศาสนา จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          มีส่วนร่วมในการบ ารุง รักษา อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่สืบไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เดิม 
1. โครงกำรจัดกิจกรรมเพื่อ 

ส่งเสริมและพัฒนำ
กำรศึกษำ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ ด้ำน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณ ีท้องถิ่นของ 
นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  40,000   40,000     นักเรียนได้รับควำมรู้และ 
ได้สืบสำนประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
1. โครงกำรจัดกิจกรรมเพื่อ 

ส่งเสริมและพัฒนำ
กำรศึกษำ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ ด้ำน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณ ีท้องถิ่นของ 
นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  40,000   40,000     40,000  นักเรียนได้รับควำมรู้และ 
ได้สืบสำนประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำ 

 

เดิม 
2. โครงกำรพรรษำสัมพันธ ์

สร้ำงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อ ำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรม สืบสำนประเพณีศำสนำ
และวัฒนธรรม 
 

อุดหนุนสภำวัฒนธรรม 
อ ำเภอจอมทอง 

    20,000   20,000  ประชำชนมีกำรพัฒนำ 
คุณธรรมจริยธรรม 
มีควำมสัมพันธอ์ันดีต่อกัน 

กองกำรศึกษำ 

เปลี่ยนแปลง 
2. โครงกำรพรรษำสัมพันธ ์

สร้ำงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อ ำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรม สืบสำนประเพณีศำสนำ
และวัฒนธรรม 
 

เด็ก เยำวชน ประชำชน และผู้สูงอำยุ 
ในเขต เทศบำลต ำบลจอมทอง ร่วม
กิจกรรม พรรษำสัมพันธ์ฯ 

    20,000   20,000  ประชำชนมีกำรพัฒนำ 
คุณธรรมจริยธรรม 
มีควำมสัมพันธอ์ันดีต่อกัน 

กองกำรศึกษำ 
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  ข้อ 4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
             เพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

         เพ่ิมเติม 
1. โครงกำรก่อสร้ำงสนำม

กีฬำกลำง 
เทศบำลต ำบลจอมทอง 

- เพื่อใช้เป็นสถำนทีอ่อกก ำลังกำย 
เล่นกีฬำ และนันทนำกำรต่ำงๆ  
ของเด็ก เยำวชน ประชำชน และ
ผู้สูงอำย ุ
 - เพื่อรองรับกำรแข่งขันกีฬำใน
ระดับสำกล 

ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ ตำมแบบ
มำตรฐำน 

    30,000,000 เทศบำลต ำบลจอมทอง 
มีสนำมกีฬำตำมแบบ 
มำตรฐำน 

กองกำรศึกษำ 
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บทท่ี  5 
การติดตามและประเมินผล 

การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
  คณะกรรมกำรกำรศึกษำของเทศบำลต ำบลจอมทอง  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

1.  นำยชำนุวัฒน์   มุขแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธำน 
  2.  นำยอินสน แสนใจบำล ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธำน 
  3.  นำยสมเกียรติ   สุทธหลวง ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1)  กรรมกำร 
  4.  นำยประพันธ์   คัมภิโร  ประธำนกรรมกำรบริหำร 

(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)   กรรมกำร 
  5.  นำยเสรี   เหล่ำพรำหมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภำเห็นชอบ  กรรมกำร 
  6.  นำงจันทร์ดี  สังขรักษ์ หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐที่สภำเห็นชอบ  กรรมกำร 
  7.  นำยถนอม เบี้ยวบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนประเพณีและกีฬำ  กรรมกำร 
  8.  นำยศรีพันธ์  สุจันทร์แสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลฯ  กรรมกำร 
  9.  น.ส.จันทิมำพร  ทองนำค ปลัดเทศบำลต ำบลจอมทอง  กรรมกำร 
  10. น.ส.เพ็ญจันทร์ แสนสำมก๋อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนประเพณีและกีฬำ  กรรมกำร 
  11. นำยศักดิ์เกษม  กุณรังษี หัวหน้ำส ำนักปลัด   กรรมกำร 
   12. ว่ำที่ ร.ต.สุธี   สกุลทอง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร 
  13.  นำยบุญสืบ  ภักตรำ  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข  กรรมกำร 
  14.  นำงกิ่งกำญจน์ กำญจนลำภ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำ  กรรมกำร 
  15.  น.ส.เยำวเรศ  กิติลังกำร์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ     กรรมกำร/เลขำนุกำร 
  16.  น.ส.สภุำวดี   ปะวะศรี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร        ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  17.  นำยจักรพันธ์   ค ำวัน นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร             ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำของเทศบำลต ำบลจอมทอง ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลฯ 
  2. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลฯ 
  3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ ต่อนำยกเทศมนตรี
ต ำบลจอมทอง  และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลฯ ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อย
ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
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5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
  เริ่มต้นจำกเทศบำลต ำบลจอมทองจัดประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
เพ่ือร่วมกันพิจำรณำก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลฯ โดยจะท ำกำรประเมินผลส ำเร็จ
เป็นรำยโครงกำรว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้  ควรประเมินผลทั้งระบบ 
กล่ำวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนกำรที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทรำบถึงปัญหำ 
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส ำหรับน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขต่อไป 
 
5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัต ิ
 

  ห้วงเวลำของกำรติดตำมและประเมินผลฯ ก ำหนดขึ้นตำมควำมเหมำะสมของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่กำรติดตำมและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลำจะต้องทันกำรรำยงำนผลและข้อเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลฯ ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีงบประมำณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ประกำศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


