รายละเอียดโครงการพ ัฒนา
แผนพ ัฒนาเทศบาลตําบลแม่สะเรียงสปีี (พ.ศ. 2561-2564)
สําหร ับ อุดหนุน อปท. สว่ นราชการ ร ัฐวิสาหกิจ องค ์กรประชาชน

แบบ ผ.02

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 :
ที

ยุทธศาสตร์ การพ ัฒนาคุณภาพการศึกษา กีฬาและ น ันทนาการ
แผนงานการศึกษา

ชือโครงการ

ว ัตถุประสงค์

2561
1

ส่งเสริมรณรงค์ต ้าน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่
สะเรียงบ ้านโป่ ง

เพือส่งเสริมให ้ นั กเรียนโรงเรียน
เด็กนักเรียน
อนุบาลแม่สะเรียง
เรียนรู ้ภัยของ บ ้านโป่ ง
ยาเสพติด

kpi

งบประมาณและทีผ่านมา

เป้าหมายและผลผลิต

10,000

2562

2563

ผลทีคาดว่าจะได้ร ับ

ผูร้ ับผิดชอบ

2564

10,000

ระดับ
ความรู ้
ของผู ้เข ้า
รับการ
ฝึ กอบรม
เพิมขึน

นักเรียนโรงเรีย น
อนุบาลแม่สะเรียง
บ ้านโป่ งไม่ยงุ่
เกียวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

10,000

ระดับ
ความรู ้
ของผู ้เข ้า
รับการ
ฝึ กอบรม
เพิมขึน

นักเรียนโรงเรีย นทอง
สวัสดิวิทยาคารไม่ยงุ่
เกียวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู ้มาใช ้
บริการ

ั
เด็กและผู ้ใหญ่มน
ี ส
ิ ย
รักการอ่านมากขึน

กองการศึกษา

(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

ร.ร.บ้านโป่ง
2

ส่งเสริมรณรงค์ต ้าน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา
โรงเรียนทองสวัสดิ
วิทยาคาร

เพือส่งเสริมให ้ นั กเรียนโรงเรียน
เด็กนักเรียน
ทองสวัสดิวิทยา
เรียนรู ้ภัยของ คารปลอดยาเสพติด
ยาเสพติด

10,000
(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

ร.ร.ทองสว ัสด ิ
3

โครงการ ศูนย์การ
เรียนรู ้ (ห ้องสมุด
ชุมชน)

เพือให ้เด็ก
และผู ้ใหญ่มท
ี ี
อ่านหนังสือ
แหล่งค ้นคว ้า
ความรู ้

คนในชุมนสามารถ
อ่านออกเขียนได ้
และสามารถสือสาร
กับผู ้อืนได ้

20,000

20,000

20,000

20,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ระดับ
เด็กนักเรียนได ้รับ
โภชนาการ อาหารเสริมมี
ทีเด็กได ้รับ โภชนาการทีดี
เป็ นไป
ตาม
มาตรฐาน

กองการศึกษา

640,000

640,000

640,000

ระดับ
เด็กนักเรียนได ้รับ
โภชนาการ อาหารเสริมมี
ทีเด็กได ้รับ โภชนาการทีดี
เป็ นไป
ตาม
มาตรฐาน

กองการศึกษา

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

ชุมชนคริสเตียน
4

โครงการ อาหาร
เพือส่งเสริม
กลางวัน โรงเรียน
โภชนาการแก่
ทองสวัสดิวิทยาคาร เด็กนักเรียน

จ่ายเป็ นค่าอาหาร
กลางวันนั กเรียน
โรงเรียนทอง
สวัสดิวทยาคาร

2,000,000
(58) 2,000,000
(59) 2,000,000
(60) 2,000,000

ร.ร.ทองสว ัสด ิ
5

โครงการ อาหาร
กลางวัน โรงเรียน
อนุบาลแม่สะเรียง
(บ ้านโป่ ง)

เพือส่งเสริม
โภชนาการแก่
เด็กนักเรียน

จ่ายเป็ นค่าอาหาร
กลางวันนั กเรียน
โรงเรียนอนุบาลแม่
สะเรียงบ ้านโป่ ง

640,000
(58) 640,000
(59) 640,000
(60) 640,000

ร.ร.บ้านโป่ง

แบบ ผ.02
6

โครงการ ศูนย์
แลกเปลียนเรียนรู ้
ชุมชนมุสลิม

เพือประกอบ
ตาม
ข ้อกําหนด
ศูนย์การ
เรียนรู ้ด ้าน
วัฒนธรรม

นั กศึกษา นักเรียน
ต่างๆทีเข ้ารับความรู ้
เรืองวัฒนธรรม
อิสลาม

เพืออบรมการ
พูด
ภาษาอังกฤษ
และภาษา
เพือนบ ้าน
ให ้แก่คนใน
ชุมชน

ภาษาอังกฤษ
ภาษาพม่า ฯลฯ

40,000

40,000

40,000

40,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู ้มาใช ้
บริการ

มีผู ้ใช ้บริการศูนย์
วัฒนธรรมอิสลาม
และได ้รับความรู ้
เกียวกับวัฒนธรรม
มากขึน

กองการศึกษา

10,000

10,000

ระดับ
ความรู ้
ของผู ้เข ้า
รับการ
ฝึ กอบรม
เพิมขึน

ประชาชนสามารถ
ติดต่อสือสาร
ชาวต่างชาติได ้

กองการศึกษา

5,000

5,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในชุมชน
จองคํา

ั
เพือส่งเสริมการนิสย
รักการอ่าน

กองการศึกษา

(58) 40,000
(59) 40,000
(60) 40,000

ชุมชนมุสลิม
7

โครงการ อบรม
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพือนบ ้าน

(58)
(59)
(60)

ชุมชนมะขามจุม
8

โครงการ รักการ
อ่านของชุมชนวัด
จองคํา

เพือให ้สมาชิก จัดซือวารสาร
ในชุมชนเกิด
หนั งสือพิมพ์ รายวัน
การรักการอ่าน

5,000

5,000

(58) 7,000
(59) 7,000
(60) 7,000

ชุมชนจองคํา
แผนงาน :
ที

แผนงานสาธารณสุข

ชือโครงการ

ว ัตถุประสงค์

2561
9

โครงการ ศูนย์
ออกกําลังกาย
สวนสาธารณะหน ้า
ตลาดเช ้า

เพือให ้คนใน
ชุมชนมี
สถานทีออก
กําลังกาย
สุขภาพ
แข็งแรง

สนับสนุนเครือง
ออกกําลังกาย
บริเวณ
สวนสาธารณะหน ้า
ตลาดเช ้า

kpi

งบประมาณและทีผ่านมา

เป้าหมายและผลผลิต

60,000

2562
60,000

2563
60,000

ผลทีคาดว่าจะได้ร ับ

ผูร้ ับผิดชอบ

2564
60,000

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

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชนมีสข
ุ ภาพ
ร่างกายแข็งแรงจาก
การออกกําลังกาย

กองการศึกษา

ชุมชนในเวียง
แผนงาน :
ที

แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและน ันทนาการ

ชือโครงการ

ว ัตถุประสงค์

2561
10

โครงการ กีฬาเป
เป็ นการ
ตองเฉลิมพระเกียรติ แข่งขันกีฬา
12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระ
เกียรติ 12
สิงหา มหา
ราชินี

ชุมชนบ้านโป่งใน

ผู ้สนใจกีฬาเปตอง
ทัง 9 ชุมชน และ
ใกล ้เคียง

kpi

งบประมาณและทีผ่านมา

เป้าหมายและผลผลิต

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

2562
25,000

2563
25,000

ผลทีคาดว่าจะได้ร ับ

ผูร้ ับผิดชอบ

2564
25,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชน ได ้ออก
กําลังกายทัง เด็ก
ผู ้ใหญ่ และผู ้สูงอายุ

กองการศึกษา

แบบ ผ.02
11

โครงการ เพือ
การศึกษาโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรมวัด
กิตติวงศ์ (ของบ
อบจ.)

เพือส่งเสริม
การเรียนรู ้
ของสามเณร

บรรพชาสามเณร
จํานวน 30 รูป

100,000

100,000

100,000

100,000

ระดับ
ความรู ้
ของผู ้เข ้า
รับการ
ฝึ กอบรม
เพิมขึน

สามเณรมีพัฒนาการ
เรียนรู ้และคุณธรรม

กองการศึกษา

25,000

25,000

25,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ปลูกฝั งทัศนคติทดี
ี
ด ้านการกีฬา รักการ
เล่นกีฬา ต ้านยาเสพ
ติด

กองการศึกษา

50,000

50,000

50,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

เยาวชนและมีสข
ุ ภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ เกิดความรัก
สามัคคี

กองการศึกษา

25,000

25,000

25,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

เป็ นการแสดงถึง
ความสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ และ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน

กองการศึกษา

15,000

15,000

15,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชนและ
เยาวชนทัวไป มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กองการศึกษา

20,000

20,000

20,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

เยาวชนหันมาเล่น
กีฬาแทนยาเสพติด

กองการศึกษา

(58)
(59)
(60)

ชุมชนมงคลทอง
12

โครงการ แข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน
เทศบาลคริสเตียน
คัพ

เพือให ้เยาวชน ทําให ้มีสข
ุ ภาพ
มีสข
ุ ภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง
แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย
ห่างไกลจาก
สิงเสพติด
และอบายมุข

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

ชุมชนคริสเตียน
13

โครงการ กีฬา
มุสลิมสัมพันธ์
ประจําปี

สร ้าง
ความสัมพันธ์
และความ
สามัคคีในหมู่
ประชากร
มุสลิม
ตลอดจน
เยาวชนมุสลิม

จัดการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกอิสลามทัง
ในและต่างจังหวัด

เพือ
แสดงออกถึง
ความสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ
ของพระองค์
โดยใช ้กีฬา
เป็ นสือ

จัดการแข่งขัน
กีฬาเปตองเฉลิม
พระเกียรติวันปิ ย
มหาราช

50,000
(58) 50,000
(59) 50,000
(60) 50,000

ชุมชนมุสลิม
14

โครงการ จัดการ
แข่งขันกีฬา เปตอง
วันปิ ยมหาราช

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

ชุมชนบ้านโป่งนอก
15

โครงการ จัดการ
เพือจัดการ
ประชาชนและ
แข่งขันกีฬาตระกร ้อ แข่งขันตระกร ้อ เยาวชนทัวไป
จองคําเทศบาลคัพ
ต ้านยาเสพติด

15,000
(58) 25,000
(59) 25,000
(60) 25,000

ชุมชนจองคํา
16

โครงการ อบรม
เสริมสร ้างพัฒนา
ศักยภาพกีฬาแบท
มินตัน

เพืออบรม
ทักษะการเล่น
แบทมินตันแก่
เยาวชน

ฝึ กอบรมกีฬา
เยาวชนให ้มีทักษะ
การเล่นกีฬาแบท
มินตัน

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

เทศบาลฯ
รวมงบประมาณ:

2561
3,045,000

2562
3,045,000

2563

2564

3,035,000

3,035,000

