
บทที่ 4 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า มีโครงการ / กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 
 

๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่  ๑.๑  
จัดระบบบริหารการ
จัดการให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

 

๑๗ 

 

 

312,๐๐๐ 

 

 

๑๗ 

 

 

720,๐๐๐ 

 

 

๑๗ 

 

 

๕,๓๓๖,๐๐๐ 

 

 

๑๗ 

 

 

๕,๓๗2,๐๐๐ 

 

 

๑๗ 

 

 

 

 

 

 

๕,๓๗2,๐๐๐ 

 

 

๘๕ 

 

 

๑๗,๑๑๒,๐๐๐ 

 

     กลยุทธ์ที่  ๑.๒  
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้
เข้มแข็ง 

๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๕ ๕๐,๐๐๐ 

             



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 กลยุทธ์ที่  ๑.๓  ส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร การได้รับบริการ
ค่าใช้สอย และค่า
สาธารณูปโภคเพ่ือการ
บริหารการศึกษา 

๙ ๗๙0,000 ๙ ๘๒0,000 ๙ ๑,๕๔๕,๘00 ๙ ๑,๕๔๕,๘00 ๙ ๑,๕๔๕,๘00 

 

 

 

 

4๕ ๖,๒๔๗,๔๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาผู้เรียน 
     กลยุทธ์ที่ ๒.๑ จัด
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม และมารยาท
ไทย 

 

3 

 

65,๐๐๐ 

 

3 

 

70,๐๐๐ 

 

3 

 

๓0,๐๐๐ 

 

3 

 

๓0,๐๐๐ 

 

3 

 

๓0,๐๐๐ 

 

1๕ 

 

275,๐๐๐ 

     กลยุทธ์ที่ ๒.๒ จัด
กิจกรรมส่งเสริม ศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา ให้แก่
ผู้เรียน 

๙ 3๒1,๐๐๐ ๙ 3๒6,๐๐๐ ๙ ๕๑6,๐๐๐ ๙ ๕๓6,๐๐๐ ๙ ๕๒6,๐๐๐ ๔๕ ๒,๒๒๕,๐๐๐ 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

     กลยุทธ์ที่ ๒.๓ จัด
กิจกรรมส่งเสริม ความรู้
ความเข้าใจตามแนวคิด
ปรัชญา เศรษฐกิจ 
พอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียน
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๒ ๑0,๐๐๐ ๒ ๑0,๐๐๐ ๒ ๑๑0,๐๐๐ ๒ ๑๑0,๐๐๐ ๒ ๑๑0,๐๐๐ ๑๐ ๓๕๐,๐๐๐ 

     กลยุทธ์ที่ ๒.๔ จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม ความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือให้ผู้เรียน 
มีความศรัทธา และเชื่อมั่น
เกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข 

๑ ๓,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๕ ๒๖,๐๐๐ 

 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนา
หลักสูตรและการเรียนรู้
ของนักเรียน 
    กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริม
การจัดการศึกษา พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้โดยผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 

1๒ 

 

 
๑,๘๔๘,๐๐๐ 

 

1๒ 

 

 
๒,๒๔๘,๐๐๐ 

 

1๒ 

 

 
๓,๖๒๗,๐๐๐ 

 

1๒ 

 

 
๓,๖๔๘,๐๐๐ 

 

1๒ 

 

 
๓,๖๖๙,๐๐๐ 

 

๖๐ 

 

 

๑๕,๐๔๐,๐๐๐ 

    กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 

๑๘ ๑,๘๔๘,๐๐๐ ๑๘ ๒,๒๔๘,๐๐๐ ๑๘ ๓,๖๒๗,๐๐๐ ๑๘ ๓,๖๔๘,๐๐๐ ๑๘ ๓,๖๖๙,๐๐๐ ๙๐ ๑๕,๐๔๐,๐๐๐ 

    กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนมี
ความรู้อันเป็นสากลและมี
ความสามารถในการ
สื่อสารการคิด การ
แก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต 

๒ 1๐๓,๐๐๐ ๒ 1๐๕,๐๐๐ ๒ 1๖๐,๐๐๐ ๒ 1๖๐,๐๐๐ ๒ 1๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๖๘๘,๐๐๐ 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    กลยุทธ์ที่ ๓.๔ ส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี มีสุขนิสัย และรักการ
ออกก าลังกาย 

๙ 1,2๒1,360 ๙ 1,5
๘๙,๘๐๐ 

๙ ๓,๓๒๙,๒๐
0 

๙ ๓,๖๖๘,6๔
0 

๙ ๔,๐๐๘,๐๘
0 

28 ๑๓,๘๑๗,7
๐๘๐ 

    กลยุทธ์ที่ ๓.๕  
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
เห็นคุณค่าของตนเอง มี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมศาสนาที่ตน
นับถือยึดปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓ 14,๐๐๐ ๓ 14,๐๐๐ ๓ ๓๙,๐๐๐ ๓ ๓๙,๐๐๐ ๓ ๓๙,๐๐๐ ๑๕ ๑๔5,๐๐๐ 

             

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    กลยุทธ์ที่  ๓.๖  
เสริมสร้างการมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีจิต
สาธารณะที่มุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดี
งามในสังคม และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตาม ระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๑ 

 

๒0,๐๐๐ ๑ 

 

๒0,๐๐๐ ๑ 

 

๒0,๐๐๐ ๑ 

 

๒0,๐๐๐ ๑ 

 

๒0,๐๐๐ ๕ 1๐๐,๐๐๐ 

 

 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
เสริมสร้างศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  ๔.๑ พัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องส่งเสริมทักษะ
ความสามารถ ทางการ
วิจัย ภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

5 

 

33,๐๐๐ 

 

5 

 

35,๐๐๐ 

 

5 

 

๙๔,๐๐๐ 

 

5 

 

๙๔,๐๐๐ 

 

5 

 

๙๔,๐๐๐ 

 

2๕ 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

   กลยุทธ์ที่  ๔.๒ ส่งเสริม
การด าเนินชีวิตและจัดการ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 5,๐๐๐ 1 5,๐๐๐ 1 5,๐๐๐ 1 5,๐๐๐ 1 5,๐๐๐ ๕ 2๕,๐๐๐ 

             

 

 

 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   กลยุทธ์ที่  ๔.๓ 
เสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพครูให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณครู เพ่ือเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ
เป็นแบบอย่างที่ดีใน
องค์กรและท้องถิ่น   

๒ 1๓,๐๐๐ ๒ 1๓,๐๐๐ ๒ 1๓,๐๐๐ ๒ 1๓,๐๐๐ ๒ 1๓,๐๐๐ ๑๐ ๖5,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนา
ด้านสภาพ แวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ ๕.๑ จัด
สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตามธรรมชาติ 

 

1 

 

๑0,๐๐๐ 

 

1 

 

๑0,๐๐๐ 

 

1 

 

๑0,๐๐๐ 

 

1 

 

๑0,๐๐๐ 

 

1 

 

๑0,๐๐๐ 

 

๕ 

 

๕๐,๐๐๐ 

             

 

 

 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   กลยุทธ์ที่ ๕.๒ จัด
สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนให้สะอาด 
สวยงาม และปลอดภัย 

3๐ 3๐,403,๐๐๐ 3๐ 3๐,๗05,๐๐๐ 3๐ ๔๗,๘๒5,๐๐๐ 3๐ ๕๙,๘๒5,๐๐๐ 3๐ ๕๙,๘๒5,๐๐๐ ๑๕๐ ๒๒๘,๕8๓,๐๐๐ 

   กลยุทธ์ที่ ๕.๓ จัด
สภาพแวดล้อมและ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1 20,๐๐๐ 1 20,๐๐๐ 1 ๔0,๐๐๐ 1 ๔0,๐๐๐ 1 ๔0,๐๐๐ ๕ ๑๖๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนา
ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
   กลยุทธ์ที่ ๖.๑ ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

๑ 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

๑ 

 

 

10,๐๐๐ 

 

 

๑ 

 

 

10,๐๐๐ 

 

 

๑ 

 

 

10,๐๐๐ 

 

 

๑ 

 

 

10,๐๐๐ 

 

 

๕ 

 

 

4๕,๐๐๐ 

 

             

 

 

 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   กลยุทธ์ที่ ๖.๒ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
สนับสนุนให้บริการด้าน
ต่างๆ แก่องค์กรอ่ืนตาม
บทบาทและศักยภาพ 

3 12,๐๐๐ 3 14,๐๐๐ 3 ๒๗,๒๒๐ 3 ๒๘,๐๐๐ 3 ๒๘,๐๐๐ 12 ๑๐๙,๒๒๐ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
  1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ จัดระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการซักซ้อม
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของ
ผู้ปกครอง(ประชุม
ผู้ปกครอง) 

๑. เพ่ือให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบและเข้าใจถึง 
หลักการ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ นโยบาย การ
จัดการศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับเด็ก
อนุบาล หลักสูตรการ
เรียนการสอน งาน/
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติงาน
ต่างๆ 
 

๑. ผู้ปกครอง
เด็กนักเรียน
มาร่วมประชุม 
อย่างน้อย ร้อย
ละ ๘๐ 
๒. ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักการ 
ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
นโยบาย การ
จัดการศึกษา
ส าหรับเด็ก
อนุบาล,  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ๑. บุคลากรทุก
ฝ่ายในโรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค าและ
ชุมชน ส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
๒. โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า มีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ
ชุมชนและ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  ๒. เพ่ือเผยแพร่ความรู้
และแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กให้ผู้ปกครองได้
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการเตรียมความ
พร้อมเด็กอนุบาลที่
ถูกต้อง 
๓. เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันและยังเป็น
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค าและผู้ปกครอง ให้
ประสานร่วมมือกันในการ
พัฒนาเด็ก 
๔. เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าบรรลุ
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรการ
เรียนการสอน 
ตลอดจนการ
บริหารงานและ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 

   

 

 

  



 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๒ โครงการพัฒนา
ปฐมวัยต้นแบบ 
-  กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การส่งเสริม
สุขภาพ 
-  กิจกรรมพัฒนา
ห้องสื่อปฐมวัยที่มี
สื่อหลากหลายและ
ทันสมัย 

1. เพื่อพัฒนาห้องสื่อ
ปฐมวัยที่มีสื่อหลากหลาย
และทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาห้องศูนย์
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
3. จัดหาเครื่องเล่นสนาม
ที่มีความคงทนและให้
เพียงพอส าหรับเด็ก 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่ง แวดล้อมให้สวยงาม
และ 
น่าอยู่ 
5. จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาเด็ก 
6. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

๓0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. มีห้องสื่อ
ปฐมวัยที่มีสื่อ
หลากหลายและ
ทันสมัย 
2. มีห้องศูนย์การ
เรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 
3. มีเครื่องเล่น
สนามท่ีมีความ
คงทนและ
เพียงพอส าหรับ
เด็ก4. มี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงามและน่าอยู่ 
5. ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้ใน
การเสริม สร้าง
และพัฒนาเด็ก 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

 

 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา
งานบริหารงาน
วิชาการ 

1. เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการให้ได้
มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 

๑.  นักเรียน 
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค า 
๒.  ครูและ
บุคลากรของ
โรงเรียน 

20,000 20,000 - - - 1. ครูและ
บุคลากรโรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า ได้รับ
การพัฒนา
ทางด้านวิชาการ  
สามารถจัด
การศึกษาได้
มาตรฐานตาม
มาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษาและ
มาตรฐานการ 
ศึกษาแห่งชาติ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔ 

 

 

 

โครงการจัดหา
บุคลากร  
(ครูพ่ีเลี้ยง) 

1. เพื่อให้สามารถดูแล
นักเรียนอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้เหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียน 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

108,000 468,000 - - - นักเรียนมีพ่ีเลี้ยง
คอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิด และ
เหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

5 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการโรงเรียน 
น่าอยู่น่ามอง 
(แม่บ้าน , นักการ
ภารโรง) 

๑. เพ่ือให้อาคารเรียน
ของโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า สะอาด น่า
อยู่ ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ  
๒. เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพและอนามัยที่ดี
แก่เด็ก ผู้ปกครอง 
ประชาชนในชุมชน ผู้มา
ติดต่อราชการ  
 

โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค า สะอาด 
น่าอยู่ 
ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ 
ปราศจากฝุ่น
ละออง และสิ่ง
สกปรก สร้าง
เสริมสุขภาพ
และอนามัยที่ดี
แก่เด็ก 
ผู้ปกครอง 
ประชาชนใน 

144,000 192,000 216,000 252,000 252,000 ๑. อาคารเรียน 
สะอาด น่าอยู่ 
ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ  
๒. สร้างเสริม
สุขภาพและ
อนามัยที่ดีแก่เด็ก 
ผู้ปกครอง 
ประชาชนใน
ชุมชน ผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  3. เพื่อดูแลความ
เรียบร้อยของสนามหน้า
โรงเรียนและบริเวณ
โดยรอบ การก าจัดวัชพืช 
การดูแลสวนหย่อม งาน
ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งานช่างฝีมือของ
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค า 

ชุมชน  
ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

 

     3. โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค ามีความ
เรียบร้อยของ
สนามหน้า
โรงเรียนและ
บริเวณโดยรอบ 
การก าจัดวัชพืช 
การดูแล
สวนหย่อม งาน
ซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 

6 โครงการจ้างเหมา
รถรับ-ส่งนักเรียน 

เพ่ือให้ความสะดวกแก่
ผู้ปกครองที่ไม่สามารถ 
รับ-ส่ง นักเรียน ด้วย
ตนเอง 

โครงการจ้าง
เหมารถรับ-ส่ง
นักเรียน 

- - 300,000 300,000 300,000 นักเรียนเข้ารับ
บริการรถรับ-ส่ง 
และสามารถ  
อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ผู้ปกครอง 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียน การสอน
ด้านภาษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ทางด้าน
ภาษาไทยและ
ภาษาต่าง -
ประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
มากยิ่งขึ้น 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร ์

เพ่ือจัดการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

- - 180,000 180,000 180,000 นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน
คณิตศาสตร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนคณิตศาสตร ์

เพ่ือจัดการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

- - 180,000 180,000 180,000 นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือจัดการ
เรียนการสอน
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - 180,000 180,000 180,000 นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ สังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
เพ่ิมขึ้น 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

เพ่ือจัดการ
เรียนการสอน
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

- - 180,000 180,000 180,000 นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ สุข
ศึกษาและพลศึกษา
เพ่ิมขึ้น 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

เพ่ือจัดการ
เรียนการสอน
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

- - 180,000 180,000 180,000 นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
เพ่ิมขึ้น 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

เพ่ือจัดการ
เรียนการสอน
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

- - 180,000 180,000 180,000 นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

14 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัด
ประสบการณ์แก่
เด็กปฐมวัย  

เพ่ือจัดหาครูปฐมวัยให้
เพียงพอ ส าหรับการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้แก่
เด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษาในสังกัด 

จัดหาบุคลากร
ครูปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการศูนย์ 
เพิ่มศักยภาพใน
การเรียนรู้ขอของ
เด็กตามช่วงอายุ 
จ านวน 5 คน 

- - 900,000  

 

900,000 900,000 มีบุคลากรที่
เพียงพอเพ่ิม
ศักยภาพการเรียน
ของเด็กได้รับการ
จัดประสบการณ์
ตามช่วงอายุ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

15 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
(ห้องสมุด) 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ห้องสมุดครุภัณฑ์
ที่พร้อมให้บริการ 

- - 500,000 500,000 500,000 นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค ามีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

16 โครงการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 
โรงเรียนเทศบาล   
เวียงพางค า 

เพ่ือสร้างบรรยากาศ
การเรียนของนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ
โรงเรียนเทศบาล     
เวียงพางค า 

- - 300,000 300,000 300,000 โรงเรียนมี
เครื่องปรับอากาศ 
เพ่ือสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนของนักเรียน
เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

17 โครงการจั ดซื้ อ
ที่ ดิ น เ พ่ื อขยาย
พ้ื น ที่ โ ร ง เ รี ย น
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

เพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณ
ใกล้เคียงเพื่อขยายพื้นที่
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค าให้เพียงพอ
รองรับการขยายตัวของ
โรงเรียนในอนาคต 

จัดซื้อที่ดินบริเวณ
ใกล้เคียงเพื่อขยาย
พื้นที่โรงเรียน
ส าหรับการก่อสร้าง
อาคารเรียนใน
อนาคต 

- - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

มีพ้ืนที่ในการท า
กิจกรรมและการ
เรียนการสอน 

 



กลยุทธ์ที่  ๑.๒  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๘ 

 

 

 

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา ได้ตระหนัก
เห็นความส าคัญและ
ร่วมกันรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือจัดระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา ให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน ชุมชน
และท้องถิ่น 

๑. ครูตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของการ
ประเมินเอง
และการ
ประเมินผล
ภายในของ
สถานศึกษา
ตามมาตรฐาน
ที่โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า
ก าหนด 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ๑. นักเรียน
พัฒนาตนเอง
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. ครูผ่านการ
ประเมิน
มาตรฐาน๓. 
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าผ่าน
การประเมิน
มาตรฐาน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  ๓. เพ่ือให้หน่วยงาน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
สามารถรับทราบผล
การด าเนินงานจัด
การศึกษาและเข้ามามี
ส่วนร่วมรับผิดชอบของ
ในการจัด 

การศึกษามากยิ่งขึ้น 
๔. เพ่ือจัดระบบ
ควบคุมคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
ตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด 
๕. เพ่ือจัดระบบการ
นิเทศภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒. ผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและ
ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าและ
มาตรฐานของ 
สมศ. 
๓. ชุมชน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าเข้า
มามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาและ
รับทราบผลการ
จัดการศึกษา 

       

 



กลยุทธ์ที่  ๑.๓  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การได้รับบริการค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภคเพื่อการบริหารการศึกษา 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๙ โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ือสนับสนุน พัฒนา 
การจัดการเรียน การ
สอนแก่นักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค า ทั้งระบบตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษาท้องถิ่น  

เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย
ส าหรับ                           
1. สนบัสนุน
อาหารกลางวัน                    
2. ส่งเสริม
ศักยภาพการ
จัดการศึกษา
ท้องถิ่น  

3. ส่งเสริม
ศักยภาพการ
จัดการศึกษา
ท้องถิ่น  (ค่า
ปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับ
นักเรียน
ยากจน)                              

20,000 
 
 

 

20,000 
 
 

 

20,000 
 
 

 

20,000 
 
 

 

20,000 เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าได้การ
ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านร่างกายและ
การเรียนรู้
เหมาะสมกับวัย 
 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

   4. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา
ตั้งแต่ ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   
ตามหนังสือ  

ซักซ้อม
แนวทางการ
จัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้าน
การศึกษาของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

       



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

2๐ โครงการจัดซื้อ 
วัสดุส านักงาน 

1. เพื่อใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
2. เพื่อให้บุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ 
ในการจัดการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน 
3. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน
เทศบาล เวียง
พางค า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
ครบถ้วน 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

2๑ โครงการจัดซื้อ
วัสดุการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. เพื่อกิจกรรมของ
โรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกข้อ 
3. เพื่อให้บุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ 
ในการจัดการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน 
4. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน
เทศบาล เวียง
พางค า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
ครบถ้วน 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

2๒ โครงการพัฒนา
สารสนเทศ
ประเทศไทย 4.0 

1. เพ่ือการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม
ต่อผู้ใช้บริการ  
2. เพ่ือการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สนับสนุน
ต่อการเรียนการสอน  
3. เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย   
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน
เทศบาล เวียง
พางค าพ้ืนฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
มี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมและ
ทันสมัย 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1. การจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อ
ผู้ใช้บริการ  
2. การจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้
สนับสนุนต่อการ
เรียนการสอน  
3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย  
 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ และ
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      4. พัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ และ
บุคลากรให้มีความ 

 

2๓ โครงการจัดซื้อ
วัสดุ งานบ้าน 
งานครัว 

1. เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
โรงเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกข้อ 
2. เพ่ือให้บุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ 
ในการจัดการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน
เทศบาล เวียง
พางค า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
ครบถ้วน 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

2๔ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
การศึกษาเพ่ือ
จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี
ส าหรับเด็ก
นักเรียนและครู 

1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีดี
มีคุณภาพเพียงพอและ
ตรงกับการใช้งาน 
2. เพื่อให้บริการแก่ครู 
นักเรียน และเพ่ือรองรับ
จ านวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน  
3. เพ่ือให้บุคลากรรู้จักใช้
ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
4. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียนและ
บุคลากรของ

โรงเรียน
เทศบาล เวียง

พางค า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. โรงเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ดีมี
คุณภาพเพียงพอ
และตรงกับการ 
ใช้งาน 
2. โรงเรียนมี
ครุภัณฑ์เพ่ือรอง 
รับจ านวนนักเรียน
ที่เพ่ิมขึ้น 
๓. บุคลากรรู้จักใช้
ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถทาง
ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โรงเรียน
เทศบาล  

เวียงพางค า 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

2๕ โครงการ ติดตั้ง
เครื่องขยายเสียง
ภายในโรงเรียน 

1. เพ่ิมคุณภาพการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
ให้นักเรียนได้มีการ
แสดงออกทางความคิด
โดยออกมาในรูปแบบ
การจัดรายการเสียงตาม
สายภายในโรงเรียน3. 
เพ่ือให้มีการ
ประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาอย่างทั่วถึง   
3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานการจัด
การศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด 
 

นักเรยีนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน
เทศบาล เวียง
พางค า 

20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.เพ่ิมคุณภาพการ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
2. ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้
นักเรียนได้มีการ
แสดงออกทาง
ความคิดโดย
ออกมาในรูปแบบ
การจัดรายการ
เสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน3. 
ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง    

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  4. เพ่ือสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้  
5. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

        

2๖ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
(ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 20 
ชุด) 

 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
เรียนการสอน
คอมพิวเตอร์
ให้สูงขึ้น 

- - 650,000
  

650,000 650,000 นักเรียนได้เรียนรู้
ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๒๗ โครงการพัฒนา
ระบบพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- กิจกรรมค่าใช้
สอยค่า
สาธารณูปโภค
เพ่ือการศึกษา 

- กิจกรรมการ
ขยายขอบเขต
การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต 

๑. เพ่ือให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค า 
๒. เพ่ือให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่ตลอดเวลา 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของบุคลากรทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนและ
การจัดการ
เรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค า 

- - ๗๕,๘๐๐ ๗๕,๘๐๐ ๗๕,๘๐๐ ๑. ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
พร้อมให้บริการแก่
บุคลากรฝ่ายต่างๆ 
ในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
พร้อมในการ
ให้บริการแก่
หน่วยงาน 
 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๒๘ โครงการค่าใช้
สอยค่า
สาธารณูปโภค
เพ่ือการศึกษา 
 

๑. เพ่ือจ่ายเป็นค่า
อินเตอร์เน็ตที่ใช้ใน
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค า 
2. เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่า
น้ าดื่มและน้ าประปาที่
ใช้ในโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

 

1. โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า  
มีงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าอินเตอร์เน็ต 
2. โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค ามี
งบประมาณ
ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าน้ าดื่มและ
น้ าประปา 

- - ๗๕,๘๐๐ ๗๕,๘๐๐ ๗๕,๘๐๐ โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าได้รับ
สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือใช้
จ่ายเป็นค่า
อินเตอร์เน็ต , ค่า
น้ าดื่มและ
น้ าประปา ที่
เพียงพอ 
 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๒๙ โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร 
และข้อมูล
สารสนเทศ
ภายในโรงเรียน
เทศบาลต าบล
เวียงพางค า
  

๑. เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒. เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาจัดท า
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
และน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจวางแผน
พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

๑. นักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 

๒. บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมใน
กระบวนการพัฒนา 
๓. การศึกษาได้
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
 

- - ๗๕,๘๐๐ ๗๕,๘๐๐ ๗๕,๘๐๐ โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าได้รับ
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมใน
กระบวนการพัฒนา
การศึกษาได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 
 
 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่  ๒.๑  จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๓๐ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้วัน
ส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
- วันอาสาฬหบูชา 
/ วันเข้าพรรษา 
- วันปวารณาวัน
ออกพรรษา 
- วันมาฆบูชา 
- วันสงกรานต์ 
- วันวิสาขะบูชา 
- วันลอยกระทง 

๑. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นไทย 
๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและช่วยกัน
รักษา ท านุบ ารุงศาสนา
และสืบทอดประเพณีอัน
ดีงามของไทยที่มีมาแต่
โบราณ 

คณะผู้บริหาร  
พนักงาน
เทศบาล 
เวียงพางค า  
นักเรียนและ
บุคลากร  

 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ - - - ๑. คณะครูและ
บุคลากร นักเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมอัน
เป็นประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 
๒. คณะครูและ
บุคลากร นักเรียน
ได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ให้สืบต่อไป 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๓๑ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้วัน
ส าคัญ 
ของชาติ 
- วันชาติ  
- วันแม่แห่งชาติ 

๑. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด 
3. เพื่อให้บุตรธิดาส านึก
ในบุญคุณ และได้แสดง
ความกตัญญู กตเวทิตา
ต่อบิดามารดา 
4. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
แม่ท่ีมีต่อครอบครับ และ
สังคม 
5. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้
ส านึกในหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตน
ในฐานะเป็นแม่ 
 

๑.  นักเรียน
ทุกคนใน
โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 
๒. คณะ
ผู้บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล ครู
และบุคลากร 
ผู้ปกครอง 
นักเรียน 

15,000 20,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑.นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และ
กระบวนการคิด 
2. นักเรียนมี
จิตส านึกในบุญคุณ 
และได้แสดงความ
กตัญญู กตเวทิตา
ต่อบิดามารดา 
3. นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 
๔. นักเรียนเรียนรู้
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

  

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  6. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม การมี
ส่วนร่วมของประชาชน
กับท้องถิ่น 
7. เพ่ือจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงอย่าง
ถูกต้องและดีงาม 
8. เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
และช่วยกันรักษา ท านุ
บ ารุงศาสนาและสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทย
ที่มีมาแต่โบราณเรียนรู้
เพณีวัฒนธรรมไทย  
สามารถปฏิบัติสมาธิได้
จริงและถูกต้อง 
 
 

      5. ผู้เป็นแม่ได้
ส านึกในหน้าที่ 
และความ
รับผิดชอบของตน
ในฐานะเป็นแม่ 
และได้รับการ
เทิดทูนยกย่อง
บทบาทของแม่ที่มี
ต่อครอบครัว และ
สังคม 
6. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
อย่างถูกต้องและดี
งาม 
7. นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมและช่วยกัน
รักษา ท านุบ ารุง
ศาสนาและสืบทอด  

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

         ประเพณีอันดีงาม
ของไทยที่มีมาแต่
โบราณ  

 

๓๒ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้
กิจกรรม 
วันส าคัญ 
- วันไหว้ครู 
- วันวิทยาศาสตร์ 
- วันอาเซียน 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม การมี
ส่วนร่วมของประชาชน
กับท้องถิ่น 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงอย่าง
ถูกต้องและดีงาม 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมและ
ช่วยกันรักษา ท านุบ ารุง
ศาสนาและสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทย
ที่มีมาแต่โบราณเรียนรู้
เพณีวัฒนธรรมไทย  
สามารถปฏิบัติสมาธิได้
จริงและถูกต้อง 

๑.  นักเรียน
ทุกคนใน
โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 
๒. คณะ
ผู้บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล ครู
และบุคลากร 
ผู้ปกครอง 
นักเรียน 

30,000 30,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับ
ท้องถิ่น 
2. เพ่ือจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
อย่างถูกต้องและดี
งาม 
3. เพ่ือให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมและ
ช่วยกันรักษา ท านุ
บ ารุงศาสนาและสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามของไทยที่มีมา  

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม การมี
ส่วนร่วมของประชาชน
กับท้องถิ่น 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงอย่าง
ถูกต้องและดีงาม 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมและ
ช่วยกันรักษา ท านุบ ารุง
ศาสนาและสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทย
ที่มีมาแต่โบราณเรียนรู้
เพณีวัฒนธรรมไทย  
สามารถปฏิบัติสมาธิได้
จริงและถูกต้อง 
 

      แต่โบราณเรียนรู้
เพณีวัฒนธรรมไทย  
สามารถปฏิบัติ
สมาธิได้จริงและ
ถูกต้อง 

4. เพื่อเป็นการ
สนองนโยบายของ
รัฐบาล ที่มุ่ง
ส่งเสริมทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้
ร่วมกันระดมสรรพ
ก าลังในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชน 
ตามปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิหน้าที่ 
 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  4. เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล ที่มุ่ง
ส่งเสริมทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้ร่วมกันระดม
สรรพก าลังในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชน ตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิหน้าที่
เพ่ือการพัฒนาชาติสืบไป 
๕. เพ่ือจัดกิจกรรมอันมี
สาระความรู้และความ
บันเทิงให้กับเด็ก 

      เพ่ือการพัฒนาชาติ
สืบไป 
๕. เพ่ือจัดกิจกรรม
อันมีสาระความรู้
และความบันเทิง
ให้กับเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๒.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี และกีฬาให้ผู้เรียน 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

3๓ โครงการเด็กดี
โรงเรียน 

๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรมไทยให้
นักเรียน  และบุคลากร
ทางการศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีมารยาทที่ดี
งามเหมาะสมกับ
วัย  
๓. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนมีมารยาทที่ดีงาม 
และถูกต้องตาม
กาลเทศะได้ดี 

 

๑. นักเรียน
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในโรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ๑. นักเรียน และ
บุคคลากรทางการ
ศึกษามีจิตส านึกที่
ดีในการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
วัฒนธรรมไทย 
๒. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีมารยาท
ที่ดีงามเหมาะสม 
กับวัย  
๓. นักเรียนปฏิบัติ
ตนมีมารยาทที่ดี
งาม และถูกต้อง
ตามกาลเทศะ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

3๔ โครงการหนูน้อย 
คนเก่ง 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการให้กับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าเช่น ด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
2. ส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน 
โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. นักเรียนกล้า
แสดง ออกในทางที่
สร้าง สรรค์ 
2. นักเรียนมีความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

3๕ โครงการงาม 
อย่างไทย 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ค่านิยมท่ีดี มีมารยาท
ตามแบบอย่างและมี
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
2. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ นักเรียนมีมารยาท 
ที่ด ี

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

3๖ โครงการหนูรัก
ดนตรี 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก 
    2. เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
    3. เพ่ือพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทั้งในด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะ ให้มี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

นักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

5,000 10,000 - - - 1. นักเรียนกล้า
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค ์

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

3๗ โครงการจัดตั้ง
ห้องดนตรี
นาฏศิลป์ 

เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมขีด
ความสามารถการจัดการ
เรียนการสอนด้านศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ แก่
นักเรียน 

นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค าได้
เรียนรู้ดนตรี 
และนาฏศิลป์
ไทย  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมี
ความสามารถด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ที่
เกิดจากการ
ส่งเสริมและการ
จัดการเรียนการ 
สอน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๓๘ โครงการจั ดซื้ อ
ครุ ภั ณฑ์ เ ค รื่ อ ง
ดนตรีวงดุริยางค์ 

 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะและความสามารถ
ด้านดนตรีแก่นักเรียน  

โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค ามี
ครุภัณฑ์เครื่อง
ดนตรีที่ใช้
ส าหรับจัด
กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมขีด
ความสามารถ
ด้านดนตรีแก่
นักเรียน 

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนมีทักษะ
และความสามารถ
ในการใช้เครื่อง
ดนตรีแต่ละ
ประเภทได้ 

 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๓๙ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่อง
ดนตรีไทย 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะและความสามารถ
ด้านดนตรีไทยแก่
นักเรียน 

โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค ามี
ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดนตรีไทยที่ใช้
ส าหรับจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมขีด
ความสามารถ
ด้านดนตรีแก่
นักเรียน 

50,000 50,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนมีทักษะ
และความสามารถ
ในการใช้เครื่อง
ดนตรีไทยแต่ละ
ประเภทได้ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔๐ โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้าน
ดนตรีพื้นเมือง 

๑.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ความเป็นเลิศให้นักเรียน
มีความสามารถด้าน
ดนตรีพื้นเมือง 

๒.เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะการ
ดนตรีพื้นเมืองที่เป็น
เอกลักษณ์ของภาค 

๓.เพ่ือให้บริการแก่ชุมชน
ด้านกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

๔.เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลต าบล
เวียงพางค า 

๕.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

๑.นักเรียนมี
ความเป็นเลิศ
ทางดนตรีคน
ละ ๑ อย่าง 

๒.นักเรียนมี
ผลงานและ
การเข้าร่วม
กิจกรรม
ร่วมกับชุมชน 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ นักเรียนมี
ความสามารถและ
มีทักษะความเป็น
เลิศทางด้านศิลปะ
ดนตรีพื้นเมืองและ
การแสดงออกซ่ึง
ความสามารถของ
ตนเองด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

โครงการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ความเป็น
เลิศทางด้าน
ดนตรี
พ้ืนเมือง 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔๑ โครงการส่งเสริม
นาฏศิลป์ไทย 

๑.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรักและ
ชื่นชมการแสดงนาฏศิลป์
ไทย 

๓.เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถทาง
นาฏศิลป์ไทย 

 

๑.นักเรียนทุก
คนได้แสดง
นาฏศิลป์ไทย 

๒.นักเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย
ได้แสดง
นาฏศิลป์
ไทย     

 

- - ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.นักเรียนทุกคน
รู้จักหลักการของ
นาฏศิลป์ไทย 

๒.นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความกล้า
แสดงออก 

 

โครงการ
ส่งเสริม
นาฏศิลป์
ไทย 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๒.๓   จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔๒ โครงการโรงเรียน
น้อมน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
  - กิจกรรมตลาด
นักพอเพียง 
   -  กิจกรรม
ประดิษฐ์ของเล่น
ของใช้จากเศษ
วัสดุธรรมชาติ
และเศษวัสดุ 
   

๑.เพ่ือให้นักเรียนน า
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้
ตามศักยภาพเหมาะสม
ตามวัย  
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการ 

เรียนรู้ 
3. เพ่ือให้เด็กได้รู้จักผัก
สวนครัวชนิดต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีวิธี
ประหยัดรู้จักการอด
ออม  รู้จักใช้วัสดุ  
สิ่งของทรัพยากรอย่าง
พอเพียง 
 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค าสามารถ
น าแนวทาง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ตาม
ศักยภาพ
เหมาะสมตาม
วัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. นักเรียนน า
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ตามศักยภาพ
เหมาะสมตามวัย  
2. เด็กมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
3. เด็กได้รู้จักผักสวน
ครัวชนิดต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน 
4. นักเรียนมีวิธี
ประหยัดรู้จักการอด
ออม  รู้จักใช้วัสดุ  
สิ่งของทรัพยากร
อย่างพอเพียง 
 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔๓ โครงการส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนการบริหาร
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง
สถานศึกษา
พอเพียงสู่การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
   
   

เพ่ือส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” 
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค าสามารถ
น าแนวทาง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ตาม
ศักยภาพ
เหมาะสมตาม
วัย 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและมี
ทักษะพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรัก
ภูมิใจในภูมิปัญญา
ไทยตระหนักถึง
ความส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ฝึกปฏิบัติจริง  เรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนว
พระราชด าริ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 



 

กลยุทธ์ที่ ๒.๔ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนมีความศรัทธาและเชื่อม่ันเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข   

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔๔ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

 

๑. นักเรียนจะได้เรียนรู้
วิธีการปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและได้เข้าใจ
บทบาทการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
๒. นักเรียนสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 

 

นักเรียนร้อยละ
๗๕ สามารถ
ปฏิบัติตนตาม
วิถี
ประชาธิปไตย 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑. นักเรียนเรียนรู้
วิธีการปฏิบัติตนตาม
วิถีประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและได้เข้าใจ
บทบาทการปกครอง
แบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
๒. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค าอยู่
ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ของนักเรียน 

กลยุทธ์ที่  ๓.๑   ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔๕ โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ระดับอนุบาล 
และ ระดับ
ประถมศึกษา 

๑.เพ่ือเป็นคู่มือและสื่อ
การเรียนการสอน
ส าหรับครูและนักเรียน 
   - ค่าหนังสือเรียน 
   - ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
   - ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
๒.เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการนักเรียน
ครบทั้ง ๔ ด้าน 

ครูและนักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

56,000 225,150 22๔,๘50 22๔,๘50 22๔,๘50 ๑. ครูและนักเรียน
น ามาเป็นคู่มือและ
สื่อการเรียนการ
สอน 
     - ค่าหนังสือ
เรียน 
   - ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
   - ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
๒.นักเรียนมี
พัฒนาการครบทั้ง 
๔ ด้านครบทั้ง ๔ 
ด้าน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 



 

 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔๖ โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
และการบริหาร
จัดการโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

๑. เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผู้ปกครอง
และชุมชน ที่มีต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
ในด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
๒. เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของครู 
ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

-โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า
สามารถ
ปรับปรุง
หลักสูตรได้
ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน เพื่อ
น าไปสู่การ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ ๑. ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัย ใน
ด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
๒. ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจในหลักสูตร 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔๗ โครงการจัดป้าย
นิเทศเพ่ือ
การศึกษา 

๑.  เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการครบทั้ง ๔ 
ด้าน 
๒.  เพ่ือให้กระตุ้นเด็ก
ให้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
3. เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน 
4.  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพและความ
ต้องการของหลักสูตร
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาท่ีมีต่อ
หลักสูตรโรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 

๑. นักเรียน 
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค า 
๒. นักเรียนมี
พัฒนาการครบ
ทั้ง ๔ ด้านได้
เรียนรู้และรับรู้
ข่าวสารจาก
การ           
จัดป้ายนิเทศ  
มี
สภาพแวดล้อม
ที่ดีในห้องเรียน
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ ๑. นักเรียนมี
พัฒนาการครบทั้ง ๔ 
ด้าน 
๒. นักเรียนเรียนรู้
ประสบการณ์ตรง
การจากจัดป้ายนิเทศ 
๓. นักเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดีใน
ห้องเรียนและบริเวณ
อาคารเรียน๔. เด็ก
และผู้ปกครองได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนพอใจกับการ
จัดการศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรโรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔๘ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้โดยใช้
ป้ายนิเทศเพ่ือ
การศึกษา 

๑.  เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการครบทั้ง ๔ 
ด้าน 
๒.  เพ่ือให้กระตุ้นเด็ก
ให้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
3. เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน 
4.  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพและความ
ต้องการของหลักสูตร 

๑. นักเรียน 
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค า 
๒. นักเรียนมี
พัฒนาการครบ
ทั้ง ๔ ด้านได้
เรียนรู้และรับรู้
ข่าวสารจาก
การ           
จัดป้ายนิเทศ  
มี
สภาพแวดล้อม
ที่ดีในห้องเรียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ๑. นักเรียนมี
พัฒนาการครบทั้ง ๔ 
ด้าน 
๒. นักเรียนเรียนรู้
ประสบการณ์ตรง
การจากจัดป้ายนิเทศ 
๓. นักเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดีใน
ห้องเรียนและบริเวณ
อาคารเรียน 
๔. เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 



 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔๙ โครงการพัฒนา
กระบวนการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ 

1. เพ่ือให้ครูได้พัฒนา
กระบวนการวัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก 
2. เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะกระบวนการ
คิดในรูปแบบที่
หลากหลาย 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

2,000 5,000 8,000 10,000 10,000 1. ครูมีการพัฒนา
กระบวนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2. นักเรียนได้รับการ
ฝึกทักษะการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย มี
ความรู้ความสามารถ 
กล้าคิดกล้าท าและ
กล้าแสดงออก 
3. นักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ได้ตามวัย 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๕๐ โครงการส่งเสริม
พัฒนาการการ
จัดการเรียนการ
สอน 
-กิจกรรมการ
เรียนรู้สาระตัว
เรา 
- กิจกรรมการ
เรียนรู้สาระ
บุคคลและ
สถานที่รอบตัว 
- กิจกรรมการ
เรียนรู้สาระ
ธรรมชาติรอบตัว 
- กิจกรรมการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัว 
 

1. เพื่อพัฒนาสื่อให้มี
ความทันสมัยเข้ากับ
เหตุการณ์ ใช้ได้สะดวก 
ไม่ซับซ้อนเกินไป
ส าหรับนักเรียน 
2. เพื่อให้เด็กใน
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค า ได้รับผลิต 
พัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ร้อยละ ๘0 
ของนักเรียน 
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค า 

136,000 321,500 ๑๗๐,000 ๑๗๐,000 ๑๗๐,000 1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
ได้ใช้สื่อที่ทัน สมัย
เข้ากับเหตุการณ์ 
ใช้ได้สะดวก ไม่
ซับซ้อนเกินไป 
2. ครูและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า ได้ใช้สื่อ
ที่ทันสมัยเข้ากับ
เหตุการณ์ ได้ใช้สื่อที่
ผลิต และพัฒนาสื่อ
อย่างสร้างสรรค์ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

 - กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรม
พัฒนาการเรียน
การสอน 
ระดับชั้น
ประถมศึกษา 

         

๕๑ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 
มีความรัก ความผูกพัน
และมีความภาคภูมิใจ
ท้องถิ่นของตน 
๒. เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมี
พัฒนาการครบทั้ง ๔ 
ด้าน 

๑. เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนทุกคนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการ
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒. เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตน 

6,๐๐๐ 6,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น มี
ความรัก ความ
ผูกพันและมีความ
ภาคภูมิใจท้องถิ่น
ของตน 
๒. ผู้เรียน ชุมชน มี
ส่วนร่วมจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตรงกับ
ความต้องการ 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๕๒ โครงการเรียนรู้สู่
โลกกว้าง 

- ทัศนะศึกษา
ระดับปฐมวัย 

- ทัศนะศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษา 

- กิจกรรมเรียนรู้
นอกห้องเรียน 
สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ประถมศึกษา 

 

1.เพ่ือเปิดโลกทัศน์ 
และการเรียนรู้ใหม่จาก
ประสบการณ์จริง ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ 

2. เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
3. สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค าที่
เข้าร่วม
โครงการได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์
จริงนอก
สถานที่ 

60,000 70,000 ๗0,000 ๗0,000 ๗0,000 1. ผู้เรียนและครูที่
เข้าร่วมโครงการ ได้
เปิดโลกทัศน์ และ
การเรียนรู้ใหม่จาก
ประสบการณ์จริง 
ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆและ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน 
2. ผู้เรียนและครูที่
เข้าร่วมโครงการได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน
3. ผู้เรียนและครูที่
เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๕๓ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- กิจกรรมวัดผล
และประเมินผล
การเรียนรู้ 

 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 
มีความรัก ความผูกพัน
และมีความภาคภูมิใจ
ท้องถิ่นของตน 
๒. เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมี
พัฒนาการครบทั้ง ๔ 
ด้าน 

๑. เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนทุกคนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการ
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒. เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตน 

 

6,๐๐๐ 6,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น มี
ความรัก ความ
ผูกพันและมีความ
ภาคภูมิใจท้องถิ่น
ของตน 
๒. ผู้เรียน ชุมชน มี
ส่วนร่วมจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตรงกับ
ความต้องการ 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๕๔ โครงการพัฒนา
หลักสูตร์
สถานศึกษา  

๑. เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผู้ปกครอง
และชุมชน ที่มีต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
ในด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
๒. เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของครู 
ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

-โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า
สามารถ
ปรับปรุง
หลักสูตรได้
ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน เพื่อ
น าไปสู่การ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ๑. ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
ในด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 
๒. ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจในหลักสูตร 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๕๕ โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้
และตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดให้โทษ  
2. เพื่อลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
3. เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ
๗๕ สามารถ
ปฏิบัติตนตาม
วิถี
ประชาธิปไตย 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ๑. นักเรียนได้รู้ถึง
โทษของยาเสพติด 
 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๕๖ โครงการ To be 
Number one 

1. เพ่ือให้สถานศึกษา
ปลอดจากสารเสพติด
ทุกชนิด 
2. เพ่ือให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
3. เพ่ือให้นักเรียน 
และบุคลากรภายใน
โรงเรียนปลอดจากสิ่ง
เสพติดและสารมอม
เมาทุกชนิด 

นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค า 

20,000 30,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 1. สถานศึกษา
ปลอดจากสารเสพ
ติดทุกชนิด 
2. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
3. นักเรียน และ
บุคลากรภายใน
โรงเรียนปลอดจาก
สิ่งเสพติดและสาร
มอมเมาทุกชนิด 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๓.๒  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๕๗ โครงการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่น
ในระดับต่างๆ 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ด้านทักษะทาง
วิชาการด้าน
การศึกษาของท้องถิ่น
ในแต่ละระดับ                
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกในด้าน
ต่างๆ 

๑. เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการใน
งานมหกรรม
การศึกษา
ท้องถิ่น 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ๑. นักเรียนได้
พัฒนาทักษะทาง
วิชาการด้าน
การศึกษาของ
ท้องถิ่นในแต่ละ
ระดับ                
2. นักเรียนมีความ
กล้าแสดงออกใน
ด้านต่างๆ                

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๕๘ โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. เพ่ือเป็นแผนและ
เป็นข้อก าหนดในการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค า 
๒. เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ โดย
ส่งเสริมให้แต่ละบุคคล
พัฒนาไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของตนเอง 
๓. เพ่ือให้ครูผู้สอนมี
การพัฒนาการเรียน
การสอนตรงตาม
หลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ 

๑. สามารถ
ปรับปรุงและ
พัฒนา
หลักสูตรได้
อย่าง
หลากหลาย 
๒. ผู้สอนร้อย
ละ๘๐ มี
ความรู้ตรงกับ
สาระการ
เรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
๓. ผู้สอน
สามารถ
พัฒนาการ
เรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ 
 

๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ ๑. โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค าพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
มาตรฐานช่วงชั้น
ของหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับ
ศักยภาพของ
นักเรียน 
๒. ผู้สอนมีความรู้
ตรงกับสาระเรียนรู้
ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ผู้สอน
พัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ 
๔. ผู้เรียนมี
พัฒนาการตาม
เกณฑ์ 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

   ๔. ผู้เรียนมี
ความรู้
ความสามารถ
และพัฒนาตน
ตามศักยภาพ 

       

๕๙ โครงการอบรม
เทคนิควิธีการใน
การจัดท า
แผนการจัด
ประสบการณ์ 

๑. เพ่ือให้ครูผู้สอนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการเขียน
แผนการสอนได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้ครูผู้สอนมี
การจัดเตรียมการเขียน
แผนการสอนและ
จัดเตรียมสื่อล่วงหน้า
ก่อนเสมอ 
 

๑. ครูทุกคนใน
โรงเรียนมีการ
จัดท าแผนการ
เรียนการสอน
และสรุปบันทึก
หลังการสอน
ทุกครั้ง 
๒. นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนาที่ถูกต้อง
และยั่งยืน๓. 
โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑. ครูผู้สอนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการเขียน
แผนการสอนได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
๒. ครูผู้สอนมีการ
จัดเตรียมการเขียน
แผนการสอนและ
จัดเตรียมสื่อ
ล่วงหน้าก่อนเสมอ 
 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการที่ดีและเกิด
ทักษะกระบวนการการ
เรียนรู้ที่ดีจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

 

     ๓. ผู้เรียนมี
พัฒนาการที่ดีและ
เกิดทักษะ
กระบวนการการ
เรียนรู้ที่ดีจากการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 

๖๐ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
ส่งเสริมทักษะ
วิชาการ 
-  กิจกรรมแข่ง
ทักษะทาง
วิชาการภายใน
โรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน 
-  กิจกรรมค่าย
วิชาการ (ค่าย
สามภาษา) 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้
ค้นพบความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจ 
ของตนเอง และได้
พัฒนาความสามารถ
นั้นเต็มศักยภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกในด้านต่างๆ  

นักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

10,000 30,000 4๕,000 4๕,000 4๕,000 1. นักเรียนได้
ค้นพบความถนัด
ของตนเอง 
2. นักเรียนกล้า
แสดงออกในทางท่ี
สร้างสรรค ์

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๖๑ โครงการ 
SBMLD 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถเป็นบุคลากร
ต้นแบบ  

2. เพ่ือกระตุ้นให้ครู
ต้นแบบเป็นครูผู้น า
ทางการเรียนรู้รุ่นใหม่
ที่สามารถพัฒนาครูคน
อ่ืน ๆ และพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป  

3. เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ครูต้นแบบ
น าไปประยุกต์ใช้กับ
ผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

คณะครูและ
บุคลากรของ
โรงเรียน
เทศบาล เวียง
พางค า 

500,000 500,000 - - - 1. ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถเป็น
บุคลากรต้นแบบ  

2. กระตุ้นให้ครู
ต้นแบบเป็นครูผู้น า
ทางการเรียนรู้รุ่น
ใหม่ที่สามารถ
พัฒนาครูคนอ่ืน ๆ 
และพัฒนาผู้เรียน
ต่อไป  

3. ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ครู
ต้นแบบน าไป
ประยุกต์ใช้กับ
ผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๖๒ โครงการติดตั้ง
กระดานไวท์
บอร์ด 

1. เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
ยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้ใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัย
ขึ้น  

3. เพ่ือให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
หน่วยงาน 

นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน
เทศบาล เวียง
พางค า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. การจัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
ยิ่งขึ้น 

2. เด็กนักเรียนได้
ใช้อุปกรณ์ที่
ทันสมัยขึ้น  

3. เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อหน่วยงาน 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๖๓ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
(ห้องปฏิบัติการ        
ทางภาษา 40 ที่
นั่ง) 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ทักษะทางด้านภาษา 

เพ่ิม
ประสิทธภิาพ
ทางด้าน
ภาษาต่างประเ
ทศ ให้กับ
ผู้เรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

500,000 500,000 450,000 450,000 450,000 ห้องปฏิบัติการ
ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ      
มีประสิทธิภาพและ
ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ     
มีความพึงพอใจ 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๖๔ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน
ด้านภาษาไทย 
- กิจกรรม
ภาษาไทยวันละ
ค า 
- กิจกรรมวัน
ภาษาไทย
แห่งชาติ 

 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนในด้าน
ภาษาไทย 
2. เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
3. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความ
สนใจและความถนัด
ด้านภาษาไทยให้มี
ความเป็นเลิศ 

นักเรียน 
โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

10,000 20,000 30,000 40,000 ๕0,000 นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพศักยภาพ
ทางด้านภาษาไทย
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ใน
การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทย 

        

๖๕ โครงการห้อง
ศูนย์สื่อ 

1. เพ่ือให้เด็กนักเรียน
เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
2. เพ่ือให้เด็กนักเรียน
มีความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ 
3. เพ่ือให้เด็กนักเรียน
เล่น และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
4. เพ่ือให้เด็กนักเรียน
สามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 
5. เพ่ือให้เด็กนักเรียน
เกิดพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 

เชิงปริมาณ
นักเรียนได้คน 
ได้เข้าศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
พัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยเกิด
การเรียนรู้และ
พัฒนา
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ห้องเรียน
ปฐมวัยมีสื่อส าหรับ
ใช้ในการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 
2. เด็กนักเรียน
สามารถเรียนรู้
อย่างมีความสุข   
มีมุมต่างๆ ที่
นักเรียนควรรู้จัก
และเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีจิ
ตนการและเกิดการ
กระท าอย่างมี
ความหมาย 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๖๖ โครงการจัดซื้อ 
ชั้นหนังสือ ที่วาง
หนังสือ โต๊ะ
ห้องสมุด 

1. เพื่อใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมภายใน
ห้องสมุดให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ทุกข้อ 
2. เพื่อให้บุคลากรและ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์
อ านวยในการอ่าน
หนังสือและใช้บริการ
ห้องสมุด 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน
เทศบาล เวียง
พางค า 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

เด็กนักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ภายใน
ห้องสมุดอย่าง
ครบถ้วน 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๖๗ โครงการ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

1.เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่
เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้และสามารถใช้
งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือให้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์
การเรียนการสอนครบ
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

3.เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ในการ
พัฒนาความรู้ตาม
หลักสูตรและ
สร้างสรรค์ผลงาน 

1. เด็กนักเรียน
ได้ฝึกทักษะ
การเรียนรู้
คอมพิวเตอร์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรใน
สถานศึกษาได้
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ 
ทางด้านข้อมูล
ข่าวสาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. สถานศึกษาได้
พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใช้
งานของเด็ก
นักเรียน 

3. บรรยากาศใน
ห้องปฏิบัติการ
สะดวกสบายเหมาะ
แก่การเรียน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๖๘ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้วย
ภาษา 

 1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษา
พม่า ภาษาจีน เพ่ือการ
สื่อสาร 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษา
พม่า ภาษาจีน เป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ 
3.เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษา
พม่า ภาษาจีน ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียน 
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค า 

108,000 468,000 540,000 720,000 720,000 1. นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค ามีทักษะ
ในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาพม่า 
ภาษาจีน เพื่อการ
เรียนการสอนการ
ติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2.นักเรียนเรียนมี
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาพม่า 
ภาษาจีน เป็น
เครื่องมือในการ
สื่อสาร สามารถใช้ 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

         ภาษาอังกฤษ 
ภาษาพม่า 
ภาษาจีน ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

๖๙ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน  
(ห้องเรียน
อัจฉริยะ) 

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ใน
รูปแบบใหม ่

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ห้องเรียนอัจฉริยะท่ี
มุ่งเน้นพัฒนา
ทางด้านการเรียน
การสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 

 

 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๗๐ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับชั้นประถม 

- กิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

- กิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมการ
เรียนการสอน
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทีสู่งขึ้นและมี
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินไม่เกิน 
ร้อยละ 3 

๒.เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
มีวิจารณะญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของผู้เรียน
สูงขึ้นและมี
นักเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินไมเ่กิน 
ร้อยละ ๓ 
๒. นักเรียนมี
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน การ
สื่อสาร และ
การคิดค านวณ
เป็น 

- - ๖๒,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๑. ผู้เรียนมีเจตคติ
ที่ดีและได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้
ตรงกับศักยภาพ 
๒. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

๓. นักเรียนได้ใช้
ความรู้ไปต่อยอดใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

๔. เพ่ิมเครือข่าย
การเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้น 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

 -กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย 

-กิจกรรม
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านและ
เขียนภาษาไทย 

- กิจกรรม 
English Camp 

- กิจกรรมภาษา
วันละค า 

- กิจกรรม
พัฒนาการเรียน
การสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 
และเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ 

๓. นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค ามี
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ คิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น
และ
แก้ปัญหาได้ 

     ๕. นักเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

 - กิจกรรม
พัฒนาการเรียน
การสอนวิชา
ศิลปะดนตรี
นาฏศิลป์ 

- กิจกรรม
พัฒนาการเรียน
การสอนวิชาสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

- กิจกรรม
พัฒนาการเรียน
การสอนวิชาการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

 ๔. นักเรียนมี
ความสามาร
ถในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารเพื่อ
พัมนาตนเอง
ได้อย่างเมาะ
สม 

       

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๗๑ โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

-กิจกรรมแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 

-กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม 
จริยธรรม 

- กิจกรรม
ประกวดมารยาท
ไทย 

  

๑. เพ่ือให้นักเรียนซึ่ง
ส่วนมากเป็น
พุทธศาสนิกชน ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ หลักธรรมของ
พระพุทธศานา และได้
สอบธรรมศึกษาตรี โท 
เอก 

๒. เพ่ือพัฒนาให้ได้
เรียนรู้มารยาทตาม
แบบแผนที่ถูกต้อง 
เป็นการรักษา
เอกลักษณ์ วัฒนธรรม
ที่ดีของชาติ 

 

๑.นักเรียนทุก
คนมีความรู้
ด้านธรรม
ศึกษาตรี โท 
เอก 

๒.นักเรียนทุก
คนมีความ
ประพฤติดี มี
คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
สามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

 

- - ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.นักเรียนมีความ
ประพฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

๒.นักเรียนมีความ
รักและหวงแหน 
เห็นคุณค่าปรพเพณี
วัฒนธรรมความ
เป็นไทย 

๓.นักเรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

   ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

๓.นักเรียนทุก
คนเข้าค่าย
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
แสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 

       

 

 

 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๗๒ โครงการ
ค่าใช้จ่าย
ปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจน 

1. เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่ให้จัดหา
ปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต 
2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาแก่นักเรียนที่
ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 

โครงการ
ค่าใช้จ่ายค่า
ปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียน
ทุกคน 

10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. นักเรียนยากจน
สามารถจัดหา
ปัจจัยพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต  

2. นักเรียนยากจน
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๗๓ โครงการงาน
ทะเบียนนักเรียน 

๑. เพ่ือการบริการ
ชุมชนในการรับ
นักเรียน  ตามนโยบาย
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับนักเรียน
เป็นไปตามแผนที่
โรงเรียนก าหนดและ
บังเกิดความเรียบร้อย
ในการรับสมัคร
นักเรียน 

 

๑. นักเรียนใน
เขตพ้ืนที่
บริการทุกคน
เข้าเรียนใน
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค า 

๒. นักเรียน อ.
๓ (เดิม) 
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค าได้ศึกษา
ต่อในระดับชั้น 
ป.๑ ร้อยละ 
๕๐ 

 

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑. ผู้ปกครอง
นักเรียนในเขต
อ าเภอเทศบาล
เวียงพางค าและ
อ าเภอใกล้เคียง
นิยมส่งบุตรหลาน
มาเรียนที่โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 
๒. นักเรียน
ระดับชั้น อ. 3 เดิม 
เข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้น ป.๑  

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  ๓. เพ่ือให้การเก็บ
ประวัตินักเรียนเป็น
ระเบียบ ถูกต้อง และ
สามารถน าไปใช้งานได้
อย่างมี    
ประสิทธิภาพ 

๓. นักเรียนใน
โรงเรียนทุกคน
ได้รับการดูแล
ด้านประวัติ
ข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง 

       

๗๔ โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิต 

-กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารีระดับ
ประถมศึกษา 

-กิจกรรมชุมนุม 

 

1. เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานแนะแนว
และทุนการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์
เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการ 
3. เพ่ือให้บริการงาน
แนะแนวและ
ทุนการศึกษาแก่
นักเรียน 

ให้บริการด้าน
งานแนะแนว

และ
ทุนการศึกษา

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1. ได้พัฒนางาน
แนะแนวและ
ทุนการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ
ได้ครบร้อยละ 
100 

๓. นักเรยีนใช้
บริการงานแนะ
แนวและ
ทุนการศึกษาอย่าง
น้อยร้อยละ 75 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



กลยุทธ์ที่  ๓.๓  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๗๕ โครงการ
ห้องสมุดโรงเรียน 

๑. เพ่ือจัดซื้อหนังสือท่ี
เหมาะสมกับวัยและ
ความต้องการของเด็ก 
๒. เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
และผู้ปกครองนักเรียน 
๓. เพ่ือปลุกฝังนิสัยรัก
การอ่าน และการใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากการอ่านหนังสือที่
ตนเองชอบ 

 

๑. โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค ามี
หนังสือที่
เหมาะสมกับ
วัยของเด็ก 
๒. ผู้ปกครอง 
นักเรียโรง
เรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

100,000 100,000 1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000 ๑. โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค ามีหนังสือที่
เหมาะสมกับวัย
และความต้องการ
ของเด็ก 
๒. นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน และใช้
เวลาว่าให้เป็น
ประโยชน์ 
๓. นักเรียนเกิด
การเรียนรู้จากการ
อ่านหนังสือที่
ตนเองชอบ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๗๖ โครงการอบรม
ซ้อมแผนความ
ปลอดภัย 

๑. เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนได้มีความรู้
และทักษะในการหนี
ไฟจากอาคารได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
๒. เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในการ
ป้องกันตนเองได้อย่าง
ปลอดภัย 

 

ครูและนักเรียน
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

             

3,๐๐๐ 5,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑. ครูและนักเรียน
มีความรู้และ
ทักษะในการหนีไฟ
จากอาคารได้อย่าง
ถูกต้องและ
ปลอดภัย 
๒. ครูและนักเรียน 
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันใน
การป้องกันตนเอง
ได้อย่างปลอดภัย 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๓.๔   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๗๗ โครงการอาหาร
กลางวัน 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 
2. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหารที่
มีคุณภาพและ
สารอาหารครบ 
ทั้ง 5 หมู่ 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

560,0๐๐ 
 
14๐ คน 
จ านวน 

๒๐0 วัน 

800,000 

200 คน 
จ านวน  

๒๐0 วัน 

1,2๐0,000 

๓๐0 คน 
จ านวน   

๒๐0 วัน 

1,๔๔0,000 

3๖0 คน 
จ านวน   

๒๐0 วัน 

1,๖80,000 

๔๒0 คน 
จ านวน   

๒๐0 วัน 

1. นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีคุณภาพและ
สารอาหารครบ 
ทั้ง 5 หมู่ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๗๘ โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย  รักษาอนามัย
ส่วนตน  โดยปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ  ๑๐ 
ประการและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
 

 

๑. นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 
มีสุขภาพ  
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรงมี
พัฒนาการ  ทั้ง  
๔  ด้าน  ที่
สมวัย 

30,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ๑. นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยดีแข็งแรง
สมบูรณ์  มีน้ าหนัก  
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
๒.  นักเรียนมีความ
มั่นใจกล้าแสดงออก
และให้เกียรติผู้อ่ืน
ตลอดจนมีมนุษย์ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  ๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีน้ าหนัก  
ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความมั่นใจ   
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้
เกียรติผู้อื่นตลอดจนมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต่อ
ผู้อื่น  ร่วมทั้งมี
สุขภาพจิตที่ดี 

      สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
ร่วมทั้งมีสุขภาพจิต 
ที่ด ี

 

 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๗๙ โครงการหนูน้อย 
ฟันสวย 

1. เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า  
มีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสภาวะทันต
สุขภาพของตนเอง 
2. เพื่อให้เด็กใน
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค า ได้รับการรักษา
และส่งเสริมป้องกัน
ทางทันตสุขภาพ 
3.เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

5,000 5,000 7,000 8,000 ๙,๐๐๐ 1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล เวียงพาค ามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
ส่งเสริม 
ทันตสุขภาพ 
 2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า มีแนว 
ทางในการส่งเสริม
ทันตสุขภาพของเด็ก
มีสภาวะทันตสุขภาพ
ที่ดีข้ึน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๘๐ โครงการอาหาร
เสริมนม 

๑. เพ่ือเสริมสร้าง
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัยให้แก่
เด็ก 
๒. เพ่ือให้เด็กมีร่างกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ตาม
วัย 

นักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

206,360 

140 คน 
จ านวน  

๒๐0 วัน 

๒๙๔,๘๐๐ 

200 คน 
จ านวน   

๒๐0 วัน 

4๔๒,๒๐0 

240 คน 
จ านวน   

๒๐0 วัน 

๕๓๐,๔๖0 

3๐0 คน 
จ านวน   

๒๐0 วัน 

๖1๙,๐80 

320 คน 
จ านวน   

๒๐0 วัน 

๑. เด็กมีโภชนาการที่
ดีเหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็ก 
๒. เด็กมีร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์ตาม
วัย 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๘๑ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน
(เครื่องเล่นสนาม) 

เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาของเด็ก 

นักเรียนทุกคน
ได้เล่นของเล่น
เพ่ือเพ่ิมทักษะ
กระบวนการ
เรียนรู้และได้
ออกก าลังกาย 

300,000 300,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เครื่องเล่นมีความ
ปลอดภัยนักเรียนมี
เครื่องเล่นที่เหมาะสม
ตามวัย และมีการ
พัฒนาทุกด้านอย่าง
เหมาะสม 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๘๒ โครงการหนูน้อย 
วัยใส ใส่ใจออก
ก าลังกาย 

1. เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง เจริญเติบโต
ตามวัยและปลอดภัย
จากโรคต่างๆ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
3.เพ่ือให้เด็กมีทักษะใน
การทรงตัว และ
เคลื่อนไหวร่างกายได้
อย่างคล่องแคล่วและ
มั่นคง 

นักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

50,000 50,000 - - - 1. เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง เจริญเติบโต
ตามวัยและปลอดภัย
จากโรคต่างๆ 
2.เด็กได้ออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 
3.เด็กมีทักษะในการ
ทรงตัว และ
เคลื่อนไหวร่างกายได้
อย่างคล่องแคล่วและ
มั่นคง 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๘๓ โครงการปรับปรุง
พ้ืนสนามเด็กเล่น 

1. เพ่ือเป็นการ
เอ้ืออ านวยต่อการเล่น
เครื่องเล่นสนามอย่าง
ความปลอดภัย 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

1. เอ้ืออ านวยต่อการ
เล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างความปลอดภัย 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๘๔ โครงการกีฬาสี
สัมพันธ์สาน
สัมพันธ์
ครอบครัว 

๑. เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ให้ครบทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้รู้จักความ
สามัคคี รู้จักแพ้  
รู้ชนะและรู้อภัย 
๓. เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรและผู้บริหาร 
๔. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 

๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 
๒. ผู้ปกครอง 
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 
๓. คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ครูและบุคลากร 

 

๒๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑. นักเรียนมีพัฒนา
ครบทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย 
จิตใจอารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 
๒. นักเรียนรู้จัก
ความสามัคคี รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย 
๓. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรได้พบปะ
และสาน
ความสัมพันธ์กัน 
๔. นักเรียนสามารถ
น าประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๘๕ โครงการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาสี
กลุ่มโซนเหนือ 

๑. เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ให้ครบทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้รู้จักความ
สามัคคี รู้จักแพ้  
รู้ชนะและรู้อภัย 
๓. เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรและผู้บริหาร 
๔. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 

๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 
๒. ผู้ปกครอง 
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 
๓. คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ครูและบุคลากร 

 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑. นักเรียนมีพัฒนา
ครบทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย 
จิตใจอารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 
๒. นักเรียนรู้จัก
ความสามัคคี รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย 
๓. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรได้พบปะ
และสาน
ความสัมพันธ์กัน 
๔. นักเรียนสามารถ
น าประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



กลยุทธ์ที่  ๓.๕  ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมและเห็นคุณค่าของตนเอง มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๘๖ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับผู้เรียน 
2. เพื่อให้เป็น
พุทธศาสนิกชนที่
แท้จริง เสริมสร้าง
ความเข็มแข็งด้าน
ศีลธรรม บ้าน วัด 
โรงเรียน ในเขตบริการ
ของโรงเรียน 
3. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน 
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1. ผู้เรียนทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
2. บ้านและวัดให้
ความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๘๗ โครงการMini 
Scout ส ารวจ
ธรรมชาติ  

1. ส่งเสริมระเบียบ
วินัยให้กับนักเรียน  
เรียนรู้นอกห้องเรียน
ภายในท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. นักเรียนได้
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
2. นักเรียนได้
เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๘๘ โครงการพัฒนา
ผู้เรียน  

- กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี 
ระดับชั้นประถม 

- กิจกรรมชุมนุม 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างมีระเบียบ วินัย 
มีความอดทน มี
อุดมการณ์ความรัก
ชาติ  พัฒนาลักษณะ
ผู้น าให้กับนักเรียน 
และท าประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

 

ลูกเสือส ารอง ชั้น
ประถม ร้อยละ 
100  มีระเบียบ
วินัย มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลัก
ของชาติ  ได้พัฒนา
ลักษณะผู้น า มีความ
สามัคคีในการท างาน
เป็นหมู่คณะ และท า
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม  

- - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑. นักเรียน
สามารถเป็นผู้น า
และผู้ตามได้ 
๒. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงที่
จะน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 

  

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  ๒. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถปฏิบัติตามกฎ 
ค าปฏิญาณ ระเบียบ 
ข้อบังคับ คติพจน์ของ
ลูกเสือ  และปฏิบัติ
กิจกรรมลูกเสือได้ ตาม
ขั้นตอนและวิธีการ 

      ๓. นักเรียนได้
เรียนรู้กฎ ระเบียบ
วินัยของลูกเสือ 
และประพฤติตาม
ได้ 

๔. นักเรียนมีจิต
สาธารณะ 
อุดมการณ์รักชาติ 
ความอดทน  และมี
ระเบียบวินัย      

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๓.๖  เสริมสร้างการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตาม ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๘๙ โครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น 

    1. เพ่ือให้นักเรียน
เรียนรู้ถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
    2. เพ่ือให้นักเรียน
เป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
    3. เพ่ือให้นักเรียนมี
จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น
ของตนเอง 
    4. เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 1. นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
สามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
    2. นักเรียน
สามารถเป็น
พลเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
    3. นักเรียนมี
จิตส านึกรักษ์
ท้องถิ่นของตนเอง 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  ๔.๑ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมทักษะความสามารถ ทางการวิจัย ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๙๐ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

1. เพื่อให้ครูสามารถ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ครูสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

บุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาล 

เวียงพางค า 

10,000 10,000 ๕๙,000 ๕๙,000 ๕๙,000 ครูได้รับการพัฒนา
ตนเองในการท า
วิจัยในชั้นเรียนและ
สามารถจัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมใน
ทุกด้านได้ตา
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๙๑ โครงการจัดท า
แผนพัฒนา ๔ ปี 
และแผน
ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- เพ่ือได้ระดม
ความคิดและร่วมมือ
กันจัดท าแผนพัฒนา
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามี
แผนพัฒนาถูกหลัก
ทฤษฎี สมเหตุสมผล   
ทุกฝ่ายเห็นชอบ  

 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามี
แผนพัฒนาที่ได้
มาตรฐาน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๙๒ โครงการผลิตสื่อ
ก า ร เ รี ย น ก า ร
สอน 

๑. เพ่ือให้ครูใช้ความรู้
ความสามารถผลิตสื่อ
ที่มีความหลากหลาย
มาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 
๒. เพ่ือให้ครูได้สร้าง
สื่อนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพ่ือศึกษาค้นคว้าวิจัย
และน ามาพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐาน 
๓. เพ่ือให้ครูได้ใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่
หลากหลาย มาปรับใช้
ในการเรียนการสอน
ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑. ครูมีการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
๒. ครูมีการเลือกใช้
สื่อการสอนที่
หลากหลาย 
๓. ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้สื่อ 
๔. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการศึกษา และ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๕. ครูได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการ
ผลิตสื่อหรืออบรม
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑.ครูสามารถน า
นวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีที่
หลากหลายมาปรับ
ใช้ในการเรียนการ
สอน 
๒.มีสื่อเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 
๓.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๔.ครูมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๙๓ โครงการนิเทศ
ภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนาการเรียนการ
สอนให้นักเรียนได้
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนได้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
๓. เพ่ือช่วยเหลือครู
แก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน 
๔. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค าให้
เข้าสู่มาตรฐานตามที่
ก าหนด 

๑. เชิงปริมาณ 
พัฒนาครูผู้สอนใน
ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและ
จัดบรรยากาศการ
เรียนการสอน 
๒. เชิงคุณภาพ  
ครูผู้สอน ได้รับการ
พัฒนาและจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓,๐๐๐ 5,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครูได้รับการพัฒนา
ในด้านต่างๆ และ
สามารถน ามาใช้ใน
ด้านการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๙๔ โครงการส่งเสริม
การจัดท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนาการเรียนการ
สอนให้นักเรียนได้
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอน 
๓. เพ่ือช่วยเหลือครู
แก้ปัญหาให้กับ
นักเรียน 

๑. เชิงปริมาณ 
พัฒนาครูผู้สอนใน
ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและ
จัดบรรยากาศการ
เรียนการสอน 
๒. เชิงคุณภาพ  
ครูผู้สอน ได้รับการ
พัฒนาและจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครูและนักเรียน
ได้รับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ และ
สามารถน ามาใช้ใน
ด้านการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๔.๒ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๙๕ โครงการเกษตร
อินทรีย์ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อให้ครูสามารถ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครูสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ 
3. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล เวียงพางค า 

๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 ครูได้รับการพัฒนา
ตนเองในการท า
วิจัยในชั้นเรียนและ
สามารถจัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมใน
ทุกด้านได้ตา
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๔.๓ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณครู เพื่อเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปรง และเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรและท้องถิ่น 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๙๖ โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. เพ่ือพัฒนาให้ครูมี
ความรู้  ความสามารถ
ตรงกับงานที่
รับผิดชอบและพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูมือ
อาชีพ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

1๐,000 1๐,000 1๐,000 1๐,000 1๐,000 ๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
การพัฒนาตนเอง
ทางด้านงาน
วิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความรู้
ความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ
และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นครูมืออาชีพ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

 

 

 

 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๙๗ โครงการประชุม
ประจ าเดือน 

๑. เพ่ือให้บุคลากร ครู 
อาจารย์ในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค าได้
รับรู้ข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ๒. 
เพ่ือเป็นการพบปะ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษา 
๓. เพ่ือร่วมกันหา
แนวทางในการพัฒนา
หน่วยงานและแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

๑. บุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือน
ทุกครั้ง 
๒. บุคลากรทุกคน
ได้รับรู้ข่าวสารและ
ทันต่อเหตุการณ์ 

๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 1.บุคลากรใน
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าได้รับ
ความรู้ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว 
ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นบุคลากรที่
มีคุณภาพ 
 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาด้านสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  ๕.๑ จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๙๘ โครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

๑. เพ่ือโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค ามีแหล่งการ
เรียนรู้ทางธรรมชาติ
ภายในสถานศึกษา 
๒. เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียน
ได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงปฏิบัติ
จริงและเกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และเกิดความใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนและ
ชุมชนได้ใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า
ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและการศึกษา
ค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย  

๑. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีแหล่งการ
เรียนรู้ทางธรรมชาติ
ภายใสถานศึกษา 
๒. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีสถานที่ให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
ปฏิบัติจริงและเกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและเกิด
ความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
๓. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าได้เข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของการ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑. โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค ามีแหล่งการ
เรียนรู้ทาง
ธรรมชาติภายใน
สถานศึกษา 
๒. โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค ามีสถานที่ให้
ผู้เรียนได้รับการ
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
ปฏิบัติจริงและเกิด
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และเกิดความใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  ๔. เพ่ือเป็นการร่วม
อนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวบ้าน 

      ๓. โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค าได้เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชาวบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๕.๒  จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๙๙ โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนเด็ก
เล็ก 200 คน  
8 ห้องเรียน  
เนื้อท่ี 734  
ตารางเมตร  
ตอกเสาเข็ม 
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

๑. เพ่ือให้โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค ามี
ห้องเรียนเพียงพอ
ส าหรับเด็กในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. เพ่ือรองรับจ านวน
นักเรียนที่เพิ่มข้ึน 

๑. โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า
มีห้องเรียน
เพียงพอ
ส าหรับเด็ก
ในการจัด
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 
๒. เพ่ือ
รองรับ
จ านวน
นักเรียน 

5,0๐๐,๐๐๐ 5,0๐๐,๐๐๐ 5,0๐๐,๐๐๐ 5,0๐๐,๐๐๐ 5,0๐๐,๐๐๐ ๑. โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า มี
ห้องเรียนเพียงพอ
ส าหรับเด็กในการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
๒. โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า มี
จ านวนนักเรียนที่
เพ่ิมข้ึน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



 

 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๐๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อม
ทางระบายน้ า 

  

1. เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค าและผู้ปกครอง 
2. เพ่ือให้มีความม่ันคง
คงทนและถาวร 
3. อ านวยความ
สะดวกให้แก่ 
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน
ที่มารับ – ส่งบุตร 
 

นักเรียน 
โรงเรียน
เทศบาล

เวียงพางค า 

300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ นักเรียนผู้ปกครอง
บุคคลทั่วไปเดินทาง
ได้ปลอดภัย 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๐๑ โครงการก่อสร้าง
รั้วโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

1. เพ่ือกั้นแนวเขต
พ้ืนที่ของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
และเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

นักเรียน 
โรงเรียน
เทศบาล

เวียงพางค า 

300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 1. โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค ามีกั้นแนวเขต
พ้ืนที่และมีความ
ปลอดภัยแก่
นักเรียน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๐๒ โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุม
ทางเดินใน
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

1. เพ่ือให้ร่มเงาแก่
นักเรียน ครูโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
และผู้ปกครอง       

2. เพื่อป้องกันแดด
และฝนให้กับนักเรียน 
ครู และผู้ปกครอง 
3. เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      

นักเรียนและ
ครูโรงเรียน
เทศบาล
เวียงพางค า
มีหลังคา
พร้อม
ทางเดิน
เชื่อม
ระหว่าง
อาคารเรียน
เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนที่ในการ
ป้องกันแดด 
และฝน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. มีร่มเงาให้แก่
นักเรียน ครู
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าและ
ผู้ปกครอง    2. 
ป้องกันแดดและฝน
ให้กับนักเรียน ครู 
และผู้ปกครอง    
3. การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๐๓ โครงการต่อเติม
หลั งคากั นสาด
บริเวณอาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่นักเรียน ผู้ปกครอง 
แ ล ะ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ปลอดภัยแก่นักเรียน 
และรักษาทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ต่อเติม 
หลั งคากั น
สาดอาคาร 
เรียน 
โรงเรียน 
เทศบาลเวียง
พางค า 

100,000 100,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนเกิดความ
ปลอดภัยในการใช้
อาคารสถานที่ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๐๔ โครงการติดตั้ง
เหล็กดัด ประตู - 
หน้าต่างอาคาร
เรียนโรงเรยีน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

 

เพ่ือติดตั้งเหล็กดัดประตู
และหน้าต่างอาคารเรียน 
เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่นักเรียน
และทรัพย์สินของทาง
ราชการ  

ติดตั้ง
เหล็กดัด ต่อ
เติม
โครงสร้าง
อาคาร
สถานที่ต่างๆ
ของอาคาร
เรียน
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค า 

  500,000 500,000 500,000 อาคารโครงสร้าง
อาคารสถานที่ต่างๆ
ของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค ามีความปลอดภัย
แก่นักเรียนและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

   ให้มีความ
คงทน 
ปลอดภัยแก่
นักเรียนและ
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ 

       

๑๐๕ โครงการปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม 
และต่อเติมโครงสร้าง
อาคารสถาน  ที่ต่างๆ 
ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ มั่นคง 
ปลอดภัย 

- มีอาคาร
สถานที่ 
และวัสดุ
อุปกรณ์ที่
แข็งแรง 
มั่นคงและ
ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการ
เรียนการ
สอน 

20๐,๐๐๐ 
 
 

20๐,๐๐๐ 
 
 

20๐,๐๐๐ 
 
 

20๐,๐๐๐ 
 
 

20๐,๐๐๐ - นักเรียน และครู
ได้มโีครงสร้าง
อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๐๖ โครงการก่อสร้าง
โรงคลุมสนาม
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

1. เพื่อใช้เป็นสถานที่
ส่งเสริมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
เด็กนักเรียน 

2. เพื่อใช้คลุมลานกีฬา
ในการออกก าลังกาย
ของเด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ผู้ใช้บริการในชุมชน 

3. เพ่ือใช้เป็นสถานที่
รองรับการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนในบาง
โอกาสที่สภาพอากาศ
ไม่เอ้ืออ านวย 

- ต่อเติม
โครงสร้าง
อาคาร 
สถานที่
ต่างๆ ของ
โรงเรียน
เทศบาล
เวียงพางค า
ให้มีความ
คงทน 
พร้อม
ให้บริการ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. มีสถานที่
ส่งเสริมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
2. ใช้เป็นลานกีฬา
การออกก าลังกาย
ของเด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ผู้ใช้บริการในชุมชน 
3. เป็นสถานที่
รองรับการจัด
กิจกรรมของ
โรงเรียนในบาง
โอกาสที่สภาพ
อากาศไม่
เอ้ืออ านวย 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๐๗ โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

เพ่ือให้มีห้องน้ าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ และได้
มาตรฐาน 

มีห้องน้ าไว้
ใช้อย่าง
เพียงพอ 
และได้
มาตรฐาน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีห้องน้ าไว้ใช้อย่าง
เพียงพอและได้
มาตรฐาน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๐๘ โครงการก่อสร้าง
อ่างแปรงฟัน-ล้าง
มือ โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า  

เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขอนามัยที่ดี 

โครงการ
ก่อสร้างอ่าง
แปรงฟัน-
ล้างมือ 
โรงเรียน
เทศบาล
เวียงพางค า
เพ่ือให้
นักเรียนมี
สุขอนามัยที่
ดี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อ่างแปรงฟัน-ล้าง
มือ ที่ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๐๙ โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่จอด
รถของบุคลากรใน
โรงเรียนและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ  

โรงจอดรถ
โรงเรียน
เทศบาล
เวียงพางค า 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีโรงจอดรถ
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าเพ่ือใช้
เป็นสถานที่จอดรถ
ของบุคลากรใน
โรงเรียนและ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๑๐ โครงการก่อสร้าง
โรงอาหาร-
หอประชุม แบบ 
100/27 พิเศษ 

เพ่ือให้มีโรงอาหาร      
หอประชุม เพ่ือรองรับ
การใช้ประโยชน์ต่างๆ 

 

ก่อสร้างโรง
อาหาร-
หอประชุม 
แบบ 
100/27 

- - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 มีโรงอาหาร-
หอประชุมเพ่ือ
รองรับการใช้
ประโยชน์ต่างๆ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๑๑ โครงการก่อสร้าง
ห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

เพ่ือให้มีห้องสมุด ไว้
ส าหรับเป็นแหล่งศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้ 

 

ก่อสร้าง 
ห้ อ ง ส มุ ด
โรงเรียน ๑ 
ห้อง 

- - 200,000 200,000 200,000 นักเรียน มีห้องสมุด 
เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษา ค้นคว้า เพื่อ
หาความรู้ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๑๒ โครงการต่อเติม
ห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

เ พ่ือพัฒนาโรง เรี ยน
เทศบาลเวียงพางค าให้
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น แ ล
เหมาะสมต่อนักเรียน 

ต่อเติม
ห้องสมุดให้
ได้มาตรฐาน 

- - 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนเทศบาล   
เวียงพางค าได้
มาตรฐานเหมาะสม
ต่อการพัฒนาของ
นักเรียน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๑๓ โครงการก่อสร้าง
โ ร ง อ า ห า ร -
ห อ ป ร ะ ชุ ม 
ปรับปรุ งชั้นบน
เน้นโรงพลศึกษา 
แบบ 101ล/27 
พิเศษ 

เ พ่ือให้มี โ รงอาหาร -
ห อ ป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ
ปรับปรุงชั้นบนเน้นโรง
พลศึกษา เพ่ือรองรับ
การใช้ประโยชน์ต่างๆ 

ก่อสร้างโรง
อาหาร-
หอประชุม
ปรับปรุงชั้น
บนเน้นโรง
พลศึกษา 
แบบ 101
ล/27 
พิเศษ 

- - - 12,000,000 12,000,000 มีโรงอาหาร-
หอประชุม และ
ปรับปรุงชั้นบนเน้น
โรงพลศึกษา เพื่อ
รองรับการใช้
ประโยชน์ต่างๆ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๑๔ โครงการก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์ 
แบบ สปช 
206/26 

เพ่ือให้มีอาคาร
เอนกประสงค์เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

ก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประส
งค์ แบบ 
สปช 206 
-26 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีอาคาร
เอนกประสงค์เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรม ของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๑๕ โครงการก่อสร้าง
อ่างแปรงฟัน- 
ล้างมือ โรงเรียน
เทศบาล   เวียง
พางค า และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 

เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขอนามัยที่ดี และ
สามารถรองรับกับ
จ านวนนักเรียนที่
เพ่ิมข้ึนได้ 

ก่อสร้างอ่าง
แปรงฟัน-
ล้างมือ 
โรงเรียน
เทศบาล
เวียงพางค า
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

- - 200,000 200,000 200,000 อ่างแปรงฟัน-ล้าง
มือ ที่ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๑๖ โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่จอด
รถของบุคลากรใน
โรงเรียนและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างโรง
จอดรถ
โรงเรียน
เทศบาล     
เวียงพางค า 
1 แห่ง 

- - 300,000 300,000 300,000 มีโรงจอดรถ
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าเพ่ือใช้
เป็นสถานที่จอดรถ
ของบุคลากรใน
โรงเรียนและ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๑๗ โครงการปรับปรุง     
ภูมิทัศน์โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค าให้
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
โรงเรียน
เทศบาล
เวียงพางค า 

- - 500,000 500,000 500,000 โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค ามีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๑๘ โครงการก่อสร้าง    
โรงอาหาร 

เพ่ือให้มีโรงอาหารที่มี
มาตรฐานไว้ส าหรับ
รับประทานอาหารและ
ใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ ของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

ก่อสร้างโรง
อาหารที่ได้
มาตรฐาน
ในโรงเรียน
เทศบาล
เวียงพางค า 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีโรงอาหารไว้ส าหรับ
รับประทานอาหาร
และใช้ประโยชน์ใน
การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ
ของครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๑๙ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เส้นทาง
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรของ
นักเรียน ผู้ปกครอง 

 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กว้าง 
4.00ม. หนา 
0.15. พ้ืนที่
ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 
184.00 ม.
ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 
ความยาว  
ตามขนาด   
พ้ืนที่  
ก่อสร้าง  

- - 300,000 300,000 300,000 เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองมีความ
สะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๒๐ โครงการปรับปรุง
ต่อเติมหลังคา
อาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน
ให้มีความมั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน 

 

ก่อสร้าง/
ปรับปรุง 
หลังคา
อาคารเรียน 

 

- - 120,000 120,000 120,000 อาคารเรียนมีความ
มั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๒๑ โครงการก่อสร้าง
ประตูทางเข้า - 
ทางออก โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

 

เพ่ือป้องกันอันตรายและ
เพ่ือความปลอดภัยแก่
นักเรียนและทรัพย์สิน
ของทางราชการ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา 

ก่อสร้าง
ประตู
ทางเข้า 
- ทางออก 

 

- - 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

มีประตูทางเข้า -
ทางออกที่ปลอดภัย 
แก่นักเรียนและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการและได้
มาตรฐาน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๒๒ โครงการปู
กระเบื้องทางเดิน
และใต้ถุนอาคาร
เรียน 2 ชั้น
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ือปรับปรุงทางเดิน
อาคารเรียนและใต้ถุน
อาคารให้สวยงาม เอื้อ
ต่อการจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอน 

ปูกระเบื้อง
ทางเดิน
และใต้ถุน
อาคาร 2 
ชั้น 

- - 100,000 100,000 100,000 อาคารเรียนมีการ
ปรับภูมิทัศน์ในการ
ปูพื้นกระเบื้อง 
สวยงาม เอ้ือต่อ
การจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอน 

 

 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๒๓ โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ 
4/12  (4 ชั้น 
12 ห้องเรียน) 

เพ่ือรองรับจ านวน
นักเรียนที่เพิ่มข้ึน และ
รองรับการขยายชั้น
เรียนจากระดับอนุบาล
ขึ้นเป็นระดับ
ประถมศึกษา 

ก่อสร้างอาคาร
เรียน แบบ 4 ชั้น 
12 ห้องเรียน 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค ามี
จ านวนห้องเรียน
ที่สามารถรองรับ
กับจ านวน
นักเรียนที่เพิ่มข้ึน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

๑๒๔ โครงการต่อเติม
หลังคาอาคาร
เรียนบริเวณ
ด้านหน้าและ
ด้านหลังอาคาร
เรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

เพ่ือต่อเติมหลังคา
อาคารเรียน ให้มีความ
แข็งแรง ปลอดภัย กัน
ฝนได้ 

 

ก่อสร้าง/ต่อเติม
หลังคาอาคาร
เรียนบริเวณ
ด้านหน้าและ
ด้านหลังอาคาร
เรียน 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค ามี
หลังคาเรียนให้มี
ความแข็งแรง 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๒๕ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ภายในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

๑. เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังภายในบริเวณ
โรงเรียน 

๒. เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ 
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน
ที่มารับ – ส่งบุตร
หลาน 

๓. เพ่ือก่อสร้างทาง
ระบายน้ าภายใน
โรงเรียน 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ าภายใน
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑. โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค ามีรางระบายน้ า
เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
บริเวณโรงเรียน  
๒. ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในการ
มารับ – ส่งบุตร
หลาน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๒๖ โครงการต่อเติม
รางริน - กันสาด
รอบอาคารเรียน 

๑. เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซมและต่อเติม
โครงสร้างอาคารสถานที่
ต่างๆ ของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า ให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
มั่งคง ปลอดภัย  

๒. เพ่ือปรับเปลี่ยน 
โครงสร้างอาคาร 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้
เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 

๓. เพ่ือจัดระเบียบ
บริเวณทั่วไปของ
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค า ให้มีความ
สวยงามปลอดภัย 

ต่อเติมโครงสร้าง
อาคารสถานที่
ต่างๆ ของ
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าให้มี
ความคงทนพร้อม
ให้บริการ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค ามี
โครงสร้างอาคาร
สถานที่ต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ มั่นคง
ปลอดภัย 
สวยงาม ให้เอื้อ
ต่อการเรียนการ
สอน  
 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๒๗ โครงการติดตั้ง
หลังคาคลุมสนาม
กีฬาเอนกประสงค์ 

๑. เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ส่งเสริมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของเด็ก
นักเรียน  

๒. เพ่ือใช้คลุมลานกีฬา
ในการออกก าลังกาย
ของเด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ผู้ใช้บริการในชุมชน 

๓. เพ่ือใช้เป็นสถานที่
รองรับการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนในบาง
โอกาสที่สภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวย 

ต่อเติมโครงสร้าง
อาคารสถานที่
ต่างๆ ของ
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าให้มี
ความคงทนพร้อม
ให้บริการ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑. มีสถานที่
ส่งเสริมจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน   
๒. ใช้เป็นลาน
กีฬาการออก
ก าลังกายของเด็ก
นักเรียน
ผู้ปกครองและ
ผู้ใช้บริการใน
ชุมชน 
๓. เป็นสถานที่
รองรับการจัด
กิจกรรมของ
โรงเรียนในบาง
โอกาสที่สภาพ
อากาศไม่
เอ้ืออ านวย 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๒๘ โครงการตา
วิเศษ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รักษาความสะอาดและ
ทิ้งขยะสิ่งของให้เป็นที่ 
2. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพาง
ค า 

3,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ นักเรียนรักษา
ความสะอาดและ
ทิ้งขยะสิ่งของให้ 

เป็นที่ 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๕.๓  จัดสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๒๙ โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน
เทศบาลเวียง
พางค า 

1. เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้นักเรียน มีความรัก
และเห็นคุณค่าของพืช
พรรณไม้ ไม่คิดท าลาย
และมีแนวคิดในการ
อนุรักษ์ต่อไป 
2. เพ่ือให้โรงเรียนเป็น
แหล่งรวบรวมตัวอย่าง
พรรณไม้ ข้อมูลพรรณ
ไม้และการเก็บรักษา
เพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษาและเผยแพร่
ต่อไป  
3. เพื่อสร้าง
บรรยากาศของของ
โรงเรียนให้ร่มรื่น 
สวยงามและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน 
 

๑. โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค ามี
บรรยากาศที่
สวยงาม ร่มรื่น 
และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้รวมถึงมี 
ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น 
สวยงาม เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
๒. โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค ามี
สถานที่ใช้ส าหรับ
จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการครบทั้ง  

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ๔0,๐๐๐ ๔0,๐๐๐ ๔0,๐๐๐ 1. นักเรียน มี
จิตส านึก มีความ
รักและเห็นคุณค่า
ของพืชพรรณไม้ 
ไม่คิดท าลายและ
มีแนวคิดในการ
อนุรักษ์ 
    2. โรงเรียน
เป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่าง
พรรณไม้ ข้อมูล
พรรณไม้และการ
เก็บรักษาเพ่ือ
ประโยชน์ทาง
การศึกษา  
    3. โรงเรียนมี
บรรยากาศที่ร่ม
รื่น สวยงามและ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

   4. เพ่ือให้ความรู้
ด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนบูรณา
การกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน     
5. เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างครู 
นักเรียนและผู้ปกครอง 
6. เพื่อให้นักเรียน
ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชนรัก
และภาคภูมิใจใน
กิจกรรมในท้องถิ่นของ
ตน  

 

๔ ด้านคือ ด้าน
ร่างกายด้าน
อารมณ์-จิตใจ, 
ด้านสังคมและ
ด้านสติปัญญา
เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย 

     4. โรงเรียน
ด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน
บูรณาการกับงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
5. นักเรียน
ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชน
รักและภาคภูมิใจ
ในกิจกรรมใน
ท้องถิ่นของตน
และสร้างความ
ร่วมมือระหว่างครู 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง 

 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์ที่  ๖.๑   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๓๐ โครงการจัดการ
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
(อุ้ยสอนหลาน) 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 
มีความรัก ความผูกพัน
และมีความภาคภูมิใจ
ท้องถิ่นของตน 
๒. เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน 
๓. เพ่ือให้สถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางจัดท าสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นที่
เหมาะสม 

๑. เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนทุกคนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการ
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒. เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาตนเองให้
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตน 

5,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ ๑. ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่น มีความ
รัก ความผูกพัน
และมีความ
ภาคภูมิใจท้องถิ่น
ของตน 
๒. ผู้เรียน ชุมชน  
มีส่วนร่วมจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรู้และตรงกับ
ความต้องการ 
 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 



ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

         ๓. สถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางจัดท า
สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นที่
เหมาะสมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๖.๒  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สนับสนุนให้บริการด้านต่างๆ แก่องค์กรอื่นตามบทบาทและศักยภาพ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๓๑ โครงการจัดท า
วารสาร/สาน
สัมพันธ์บ้าน-
โรงเรียน 

๑. เพ่ือทางโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค าจะ
ได้ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครอง  ชุมชน  
และผู้ที่เก่ียวข้อง  
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค าในแต่ละเดือน 
๒. เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู  โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
ผู้ปกครอง  ชุมชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความ
รัก  ความสามัคคีท่ีดี
ต่อกัน  เพื่อให้
ห้องเรียนและสถานที่
ท างานสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

นักเรียน ครู 
และบุคลากร  
โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค าและ
ผู้ปกครอง 

3,๐๐๐ 3,๐๐๐ ๙,๒๒๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑. มีสานสัมพันธ์
ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
2. เด็กมีความ
พร้อม ทาง ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา 
3. ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
การศึกษาให้แก่
เด็กในระดับ
ปฐมวัย ภายใน
โรงเรียนมาก
ยิ่งขึ้นสุขภาพจิตที่
ดี 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  ๓. เพ่ือให้ครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชนและ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเด็กในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพที่ดี
ขึ้น 

        

๑๓๒ โครงการ เยี่ ย ม
บ้านนักเรียน 

๑. เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
และผู้ปกครองนักเรียน 
๒. เพ่ือให้ครูผู้สอน
ได้รับทราบข้อมูล
พ้ืนฐาน เห็นสภาพ
ความเป็นอยู่ของ
นักเรียน เพ่ือเป็น
แนวทางในการ 

๑. ด้าน
ปริมาณ   
คณะครูและ
เจ้าหน้าที่ออก
เยี่ยมบ้านเด็ก
นักเรียนทุกคน
ที่อยู่โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 
 

3,๐๐๐ 5,๐๐๐ 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 1.โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค าและ
ชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อกัน 
๒. พ่อแม่ และ
ผู้ปกครองให้
ความร่วมมือและ
เห็นความส าคัญ
ของการพัฒนา
เด็ก  

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

  ช่วยเหลือและพัฒนา
เด็ก 

๒. ด้าน
คุณภาพ  การ
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ 

     ๓. เพ่ือพัฒนาเด็ก
ให้มีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลเด็ก
นักเรียนจะมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ๓. 
ครูผู้สอนได้
รับทราบข้อมูล
ของนักเรียน 
สามารถน าไป
ช่วยเหลือและ
พัฒนานักเรียนได้ 

 

 

 

 



 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๓๓ โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
โรงเรียน 
2. เพื่อให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
โรงเรียน

เทศบาลเวียง
พางค า /ชมรม

ผู้ปกครอง 

6,๐๐๐ 6,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 1. ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
โรงเรียน 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าได้
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการ
พัฒนา
สถานศึกษา 

โรงเรียน
เทศบาล 

เวียงพางค า 

 

 

 

 


