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3.  นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู ่ 84,000 
2 โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง   ยี่เป็ง ประจ าปี ๒๕๕๒ 47,958 
3 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้านจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง ประจ า ๒๕๕๒ 60,000 
4 โครงการแข่งขันกีฬาสสีัมพันธ์ร้อยดวงใจประชาชนต าบลเวียงพางค า ครั้งท่ี ๙ ประจ าปี ๒๕๕๒ 60,797 

5 
อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสสีัมพันธ์ร้อยดวงใจประชาชนต าบล
เวียงพางค า ครั้งท่ี ๙ ประจ าปี ๒๕๕๒ 

40,000 

6 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๓ 49,579 
7 โครงการแข่งขันฟุตบอลพรหมมหาราชคัพ ครั้งท่ี ๗ ประจ าปี ๒๕๕๓ 12,260 
8 โครงการบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ประจ าปี ๒๕๕๓ 3,500 

9 
โครงการอบรมสมัมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก ประจ าปี 
๒๕๕๓ 

3,642 

10 โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอแม่สาย ครั้งที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๕๓ 14,994 
11 โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๓ 17,807 
12 โครงการก้าวแรกแห่งความส าเรจ็  “บัณฑิตน้อย” ครั้งท่ี ๒ ประจ าป ี๒๕๕๓ 49,579 
13 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนเฉลิมพระเกยีรตฯิ 21,546 
14 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๓ 100,122 
15 โครงการสานสมัพันธ์สายใยรักในครอบครัว เนื่องในวันครอบครัว - 
16 โครงการให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน เนื่องในวันผู้สูงอายแุห่งชาติ - 
17 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้านจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจ า ๒๕๕๓ 50,000 
18 โครงการอบรมค่ายผู้น าเยาวชน  “ต้นกล้าน้อยรักถ่ิน” 21,546 
19 โครงการเยาวชนเวียงพางค าน าความดีสูส่ังคม 3,867 
20 โครงการอบรมเยาวชนค่ายมงคลธรรม ประจ าปี ๒๕๕๓ 33,189 
21 โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๕๓ 7,550 
22 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้านจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียน ประจ า ๒๕๕๓ 30,000 

23 
โครงการศึกษางานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เสริมสร้างวสิัยทัศน์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านการศึกษา 

22,220 

24 โครงการแข่งขันฟุตซอล “เวียงพางค าคัพ” ครั้งท่ี ๕ 32,007 
25 โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์การเรยีนรูสู้่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน 123,770 
26 โครงการภาชนะบรรจุอาหารปลอดภัยสุขภาพอนามัยด ี 24,910 
27 โครงการค่ายอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ 59,000 
28 โครงการหนอนน้อยรักการอ่าน 47,775 
29 โครงการวสัดุอุปกรณ์กีฬาศูนย์กีฬาต าบลเวียงพางค าและศูนย์กีฬาหมู่บ้าน 97,196 
30 โครงการวสัดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 96,616 
31 โครงการเรียนรู้การบริหารจัดการท่องเที่ยวบ้านผาหม ี 30,980 

32 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปุาเหมือดและโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕ จดักิจกรรมพัฒนาทักษะ
กีฬาและการแข่งขันกีฬามุ่งสู่ความส าเร็จ 

20,000 

33 อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรยีนในพ้ืนที่ 1,807,825 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
34 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที ่ 1,025,791 

35 
อุดหนุนโรงเรียนเจา้พ่อหลวงอุปถัมภ์๕ โครงการจดัหาบุคลากรท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

69,120 

36 อุดหนุนโรงเรียนเจา้พ่อหลวงอุปถัมภ์๕ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 59,000 

37 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปุาเหมือดโครงการจัดหาบุคลากรท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน 

69,120 

38 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปุาเหมือดโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,245,400 

39 
อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเอดสต์ าบลเวียงพางค าโครงการช่วยเหลือเด็กก าพร้า
และเด็กที่ไดร้ับผลกระทบจากเอดส ์

50,000 

40 
อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนเวียงพางค าสร้างสรรคส์านฝันเด็กให้เป็นจริงโครงการช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาแก่เด็กเรียนดียากจนและเด็กด้อยโอกาส 

100,000 

41 
อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนเวียงพางค าสร้างสรรคส์านฝันเด็กให้เป็นจริงโครงการช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาแก่บตุรหลานผู้ท าคณุประโยชน์แก่ชุมชน 

20,000 

42 อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์การเรยีนรู้พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวิเชตร์มณี 40,000 

43 
อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลเวียงพางค าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและหนังสือ
ไว้ในห้องสมุดประชาชน 

20,000 

44 
อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์เยาวชนเทศบาลต าบลเวยีงพางค าโครงการพัฒนาทักษะชีวิตจิต
อาสาร่วมพัฒนาชุมชนเยาวชนต าบลเวียงพางค า 

40,000 

45 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่สายโครงการแข่งขันกีฬาพรหมมหาราชคัพ 10,000 
46 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไครจ้ัดกิจกรรมนมัสการและสรงน้ าพระธาตเุจ้าดอยตุง 20,000 

47 
อุดหนุนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลเวียงพางค าเพื่อด าเนินโครงการศูนย์บรูณาการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบล   เวียงพางค า 

200,000 

48 
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่สายโครงการงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐพิธี งาน
ประจ าป ี

52,000 

 
รวมท้ังสิ้น  48  โครงการ 6,094,846 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




