รายละเอียดโครงการพ ัฒนา
แผนพ ัฒนาเทศบาลตําบลแม่สะเรียงสปีี (พ.ศ. 2561-2564)
่ นท้องถินดําเนินการ
สําหร ับ องค์กรปกครองสว

แบบ ผ.01
ก. ยุทธศาสตร์จ ังหว ัดที

3. การแก้ไขปัญหาความยากจน พ ัฒนาคน ส ังคม การบริการภาคร ัฐ และพล ังงานทดแทน เพือยกระด ับคุณภาพชีวต
ิ
ี ณ
ุ ภาพ
3. การพ ัฒนาคุณภาพคนส ังคม ชุมชนให้มค

ข.ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา อปท ในเขตจ ังหว ัด

4
แผนงาน :

ยุทธศาสตร์ การพ ัฒนาคุณภาพการศึกษา กีฬาและ น ันทนาการ
แผนงานการศึกษา

ชือโครงการ

ที

ว ัตถุประสงค์

2561
1

โครงการ กิจกรรม
สร ้างสรรค์ในการ
1 ป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหาการตังครรภ์
ในวัยรุน
่

เพือการ
ป้ องกันและ
แก ้ไขปั ญหา
การตังครรภ์
ในวัยรุน
่

ป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหาการตังครรภ์
ในวัยรุน
่

kpi

งบประมาณและทีผ่านมา

เป้าหมายและผลผลิต

2562

2563

ผลทีคาดว่าจะได้ร ับ

ผูร้ ับผิดชอบ

2564

20,000
(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

ร ้อยละ
ของ
ความรู ้
ความ
เข ้าใจของ
เยาวชนที
เข ้าร่วม
โครงการ

ลดการป้ องกันและ
แก ้ไขปั ญหาการ
ตังครรภ์ในวัยรุน
่

กองการศึกษา

เทศบาลฯ
2

โครงการ ส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
4 เยาวชนในทาง
สร ้างสรรค์

เพือส่งเสริม
การรวมกลุม
่
ของเด็กและ
เยาวชน

ส่งเสริมกิจกรรม
การรวมกลุม
่ เด็ก
เยาวชน เช่น กลุม
่
ข่วงนีดีแต ้ ฯลฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ผู ้เข ้าร่วม
โครงการ

กลุม
่ เด็กและเยาวชน
ได ้มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล

กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ผู ้เข ้าร่วม
โครงการ

เด็กในวันนีคือผู ้ใหญ่
ทีดีในวันขางหน
้
้า

กองการศึกษา

1,300,000

1,300,000

1,300,000

(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

เทศบาลฯ
3

โครงการ จัดงานวัน
เด็ก
3

เพือให ้เด็ก
เยาวชนได ้
เข ้าใจ
บทบาท
หน ้าทีของ
ตนเอง

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

เพือส่งเสริม
โภชนาการแก่
เด็กนักเรียน

จัดซืออาหารเสริม
นมโรงเรียนทอง
สวัสดิวิทยาคาร
และโรงเรียน
อนุบาลแม่สะเรียง
บ ้านโป่ ง

100,000
(58) 100,000
(59) 100,000
(60) 100,000

เทศบาลฯ
4

อาหารเสริมนม
โรงเรียนทองสวัสดิ
2 วิทยาคาร และ
โรงเรียนอนุบาลแม่
สะเรียงบ ้านโป่ ง

1,300,000
(58) 1,300,000
(59) 1,300,000
(60) 1,300,000

ระดับ
เด็กนักเรียนได ้รับ
โภชนาการ โภชนาการทีดี
ทีเด็กได ้รับ
เป็ นไป
ตาม
มาตรฐาน

กองการศึกษา

ร.ร.ทองสว ัสด ิ และ ร.ร. บ้านโป่ง
แผนงาน :
ที

แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและน ันทนาการ

ชือโครงการ

ว ัตถุประสงค์

2561
5

โครงการ เทเบิล
เพือส่งเสริม
ประชาชนและ
เทนนิส เทศบาลคัพ การออกกําลัง เยาวชนทีสนใจเข ้า
10 ครังที 1
กายจากการ
ร่วมแข่งขัน
เล่นกีฬาปิ งปอง

kpi

งบประมาณและทีผ่านมา

เป้าหมายและผลผลิต

20,000
(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

2562

2563

ผลทีคาดว่าจะได้ร ับ

ผูร้ ับผิดชอบ

2564

ร ้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ทีเข ้าร่วม
โครงการ

ประชาชนและ
เยาวชนมีสข
ุ ภาพ
ร่างกายทีแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

เทศบาลฯ

30 ตุลาคม 2560

แบบ ผ.01
6

โครงการ จัดการ
แข่งขันฟุตซอล
11 เทศบาลตําบลแม่สะ
เรียงคัพ ครังที 1

เพือส่งเสริม
การออกกําลัง
กายสูร่ ะดับ
สากล

ประชาชนทัวไปใน
เขตเทศบาลตําบล
แม่สะเรียง

30,000

30,000

(58)
(59)
(60)

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสข
ุ ภาพ
ร่างกายทีแข็งแรง

กองการศึกษา

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
พนักงาน
เทศบาล
ในการเข ้า
ร่วม
โครงการ

การออกกําลังกายทํา กองการศึกษา
ให ้สุขภาพดีพร ้อม
ให ้บริการแก่ประชาชน

เทศบาลฯ
7

โครงการ กีฬา
เทศบาลสัมพันธ์
1 จังหวัดแม่ฮอ
่ งสอน

เพือส่งเสริม
การออกกําลัง
กาย

เป็ นเจ ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์
ระดับจังหวัด

350,000
(58) 350,000
(59) 350,000
(60) 350,000

เทศบาลฯ
8

โครงการ อุปกรณ์
กีฬาเพือสุขภาพ
5 (ลูกเปตอง )

เพือออกกําลัง
กายด ้วย
กีฬาเปตอง

ลูกเปตอง 4 ชุด
จํานวน 24 ลูก
(ชุมชนจองคํา+
มะขามจุม)

15,000

15,000

15,000

15,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงจากการเล่น
กีฬา

กองการศึกษา

15,000

15,000

15,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

การออกกําลังกายทํา
ให ้สุขภาพดีพร ้อม
ให ้บริการประชาชน

กองการศึกษา

20,000

20,000

20,000

ร ้อยละของ
เยาวชนที
เข ้าร่วม
กิจกรรมมี
ทักษะ
ฟุตบอล
เพิมขึน

เพิมทักษะการเล่น
ฟุตบอลแก่เยาวชนสู่
นักฟุตบอลอาชีพใน
อนาคต

กองการศึกษา

25,000

25,000

25,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

เยาวชนและ
ประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติด

กองการศึกษา

(58) 15,000
(59) 15,000
(60) 15,000

ชุมชนมะขามจุม+ชุมชนจองคํา
9

โครงการ ส่งเสริม
สุขภาพด ้วยกีฬา
7 ต ้านยาเสพติด แม่
สะเรียงพรีเมียร์ลก
ี

เพือส่งเสริม
การออกกําลัง
กายห่างไกล
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา ต ้านยาเสพติด
ฟุตบอล 7 คน แม่
สะเรียงพรีเมียร์ลก
ี

15,000
(58) 15,000
(59) 15,000
(60) 15,000

เทศบาลฯ
10

โครงการ แข่งขัน
กีฬา อบจ.
10 แม่ฮอ
่ งสอนคัพ

เพือฝึ กอบรม
ทักษะการ
เล่นฟุตบอล
แก่เยาวชน

เยาชนในอําเภอแม่
สะเรียง จํานวน 30
คน

20,000
(58) 30,000
(59) 30,000
(60) 30,000

เทศบาลฯ
11

โครงการ บาสเก็ต
บอล เทศบาลฯ คัพ
9 ต ้านยาเสพติด
ครังที 9

เพือส่งเสริมให ้ เยาวชน และ
เยาวชนได ้
ประชาชนทัวไปใน
เล่นกีฬาต ้าน
เขตเทศบาล
ยาเสพติด

25,000
(58) 25,000
(59) 25,000
(60) 25,000

เทศบาลฯ

30 ตุลาคม 2560

แบบ ผ.01
12

โครงการ แข่งขัน
กีฬาฟุตบอล
11 เยาวชนและ
ประชาชน แห่ง
ประเทศไทย

เพือส่งเสริม
ให ้ประชาชน
เยาวชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง ต ้าน
ยาเสพติด

เยาวชนเล่นกีฬา
ต ้านยาเสพติด

เพือส่งเสริม
การออกกําลัง
กายให ้
ร่างกาย
แข็งแรง

จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาระหว่าง

25,000

25,000

25,000

25,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชนเล่นกีฬา
แทนยาเสพติด

กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
พนักงาน
เทศบาล
ในการเข ้า
ร่วม
โครงการ

การออกกําลังกายทํา
ให ้สุขภาพร่างกายดี
พร ้อมให ้บริการ
ประชาชน

กองการศึกษา

220,000

220,000

220,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการเข ้า
ร่วม
โครงการ

ประชาชนมีสข
ุ ภาพ
ร่างกายแข็งแรงจาก
การแข่งขันกีฬา

กองการศึกษา

(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

เทศบาลฯ
13

โครงการ กีฬา
ท ้องถินสัมพันธ์
3 อําเภอแม่สะเรียง

100,000
(58) 100,000
(59) 100,000
(60) 100,000

เทศบาลฯ
14

โครงการ กีฬา
เทศบาลชุมชน
2 สัมพันธ์ ครังที 15

เพือส่งเสริม
การออกกําลัง
กายให ้มี
สุขภาพ
แข็งแรง
ห่างไกลยา
เสพติด

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลแม่สะ
เรียง

220,000
(58) 220,000
(59) 220,000
(60) 220,000

เทศบาลฯ

รวมงบประมาณ:

2561
2,230,000

2562
1,840,000

2563

2564

1,870,000

1,870,000

30 ตุลาคม 2560

