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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  สังคม  สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม  ให้เข้มแข็งปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งย น 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
   2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

ส่งเสริมอาหารเสริม (นม)  
และอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กนักเรียน  
ในเขตเทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 
 

 -  เพื่อส่งเสริม
โภชนาการเด็กนักเรยีน   

-  ซื้อนมให้เด็กนักเรียน         
โรงเรียนในเขตเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
-  จัดสรรเงินอุดหนุน        
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนภาย       
ในเขตเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

6,000,000 
(งบท้องถิ่น) 

6,000,000 
(งบท้องถิ่น) 

6,000,000 
 (งบท้องถิ่น) 

6,000,000 
 (งบท้องถิ่น) 

- เด็กนักเรียนทุก
คนได้รบั
โภชนาการ และมี
พัฒนาการตามวัย 
เต็มตามศักยภาพ 
 

 -  การ
โภชนาการของ
เด็กวัยเรียนดีขึ้น 
 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
   2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ให้ไดร้ับการ
พัฒนาการตามวัยอย่างมี
คุณภาพ จดัหาวัสดุ 
หนังสือ อุปกรณ์
การศึกษา และอุปกรณ์
เครื่องเล่นสนาม   

1. เพื่อให้เด็กมีการ
พัฒนาตามวัยในทุกด้าน 
2. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3 เพื่อพัฒนาเด็กใน
ชุมชน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
   

450,000 
(งบท้องถิ่น) 

 450,000 
(งบท้องถิ่น) 

450,000 
(งบท้องถิ่น) 

450,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ร้อยละของเด็ก
เล็กได้รับการดูแล
และมีพัฒนาการ
ตามวัย เต็มตาม
ศักยภาพ 

-  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีวัสดุ 
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
เพียงพอ 
- เด็กไดร้ับการ
พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
   2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีบรรยากาศ เอื้อต่อการ
เรียนการสอนต่อเด็ก 
 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์, อาคาร,  
บริเวณรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก , ปลูกต้นไม ้

100,000.- 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

100,000.- 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

100,000.- 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

100,000.- 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

- สภาพ แวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดีขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

- เด็กไดร้ับการ
พัฒนาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 
 

กองการศึกษา 

4 
 
 

 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
และการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน ทุกด้าน 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

-  เพื่อส่งเสริมความกล้า
แสดงออกของเด็ก   
-  สร้างขวัญก าลังใจ 
แก่เด็ก 
-  พัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้ไดร้ับโอกาส
อย่างเท่าเทียมกัน 

- จัดงานวันเด็ก  1  ครั้ง 
- จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
- จัดกิจกรรมดนตรีและ
นันทนาการ 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนไดร้ับ
การพัฒนาและ      
กล้าแสดง ออก 
อย่างเหมาะสม 

-   เด็กมีความ
มั่นใจ   กล้า
แสดงออกในท่ี
สาธารณะอย่าง
เหมาะสม   
- เด็กมีก าลังใจ
ในการพัฒนา
ตนเองให้เป็นคน
เก่ง  คนดี  อยู่
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
   2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาท้ังในและนอก
ระบบในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 

-  เพื่อให้การจัด
การศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึง 
- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

-  สถานศึกษาท้ังในระบบ 
และนอกระบบในเขต
เทศบาลต าบล     หาดเสี้ยว 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ร้อยละของการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาในระบบ
และนอกระบบ 
 
 

- การศึกษาท้ัง
ในระบบและ
นอกระบบ มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

รวม 5  โครงการ - - 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างยั่งย น 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและส บสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการท่องเที่ยวอย่างย่ังย น 
2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
   2.2  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 

ส่งเสริมเด็กและเยาวชน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และ  ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และอื่นๆ   ที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น    
 
 
 
 

 -  เพื่อส่งเสริมสร้าง
จิตส านึกให้เยาวชนรุ่น
ใหม่รักและ หวงแหน
ศิลปวัฒนธรรม 

-  เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว  

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

- จ านวนเด็ก
เยาวชนมีจิตส านึก
ร่วมกันอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี เพิ่มขึ้น 

- เด็กและ
เยาวชนมี
จิตส านึกและ
หวงแหน และ
ร่วมกันอนุรักษ์ 
สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบไป 
 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
   2.2  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการศาสนา  
 

-  เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
และสนบัสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา 
- เพื่อท านุ บ ารุงและ 
สืบทอดศาสนาให้คงอยู่
สืบไป 

-   ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทางศาสนา 
ภายในชุมชน  
1. โครงการกิจกรรมเทศน์
มหาชาต ิ
2. โครงการกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 
3. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม   ปฏิบัติธรรม 
เฉลิมพระเกียรต ิ
4. โครงการวัดร่มเย็น   

 150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

 150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

ประชาชนมี
จิตส านึกด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม และจิต
สาธารณะเพิม่ขึ้น 

-  กิจกรรมทาง
ศาสนาได้รับการ
ท านุบ ารุง   และ
สืบทอดให้คงอยู่
สืบไป    
-  ชุมชนได้รับ
ความรู้ เกี่ยวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรมมา
ปรับใช้ในการ
ด ารงชีพ  
ประจ าวัน อย่าง
มีความสุข   
                

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
   2.2  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจดักิจกรรม 
วันเทศบาล 

- เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน และชุมชน 
ร่วมกันท าบุญในวัน
เทศบาลและจดั
นิทรรศการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาล 
 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน และ
ชุมชน ร่วมกันท าบุญในวัน
เทศบาล 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

- กิจกรรมทาง
ศาสนาได้รับการ
ท านุบ ารุง และ
จัดนิทรรศการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมของ
เทศบาล 

งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 

4 โครงการจดักิจกรรม 
วันท้องถิ่นไทย 

-  เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาล ท่ี  5  ได้ทรง
กรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมใหจ้ัดตั้งต าบล
ท่าฉลอมขึ้นเป็น
สุขาภิบาลหัวเมือง 
แห่งแรก 
 

- คณะผู้บริหาร  สมาชิก
เทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง
และชุมชนร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์และ 
สาธารณกุศล 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

- คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา   
พนักงานและ
ประชาชน ได้
ร าลึกถึงวัน
ท้องถิ่นไทย 

งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 
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2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
   2.2  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
งานวัฒนธรรม  ประเพณี 
ในท้องถิ่น งานรัฐพิธีและ
กิจกรรมอื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง
กับงานวัฒนธรรม
ประเพณี   
 

- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชนให้รู้จักกัน
แพร่หลาย  

- โครงการลานวัฒนธรรม 
ก าฟ้าบ้านเฮา 
- โครงการประเพณ ี
ลอยกระทง 
- โครงการร่วมกจิกรรมงาน
สรงน้ าโอยทานสงกรานต์
ศรีสัชนาลยั 
- โครงการประเพณรีดน้ า 
ด าหัวผูสู้งอาย ุ
- โครงการร่วมกจิกรรมงาน
วันของดีศรีสัชนาลัย 
- โครงการประเพณีแห่ช้าง
บวชนาคไทยพวนบ้าน 
หาดเสี้ยว 
- โครงการจัดงานประเพณี
แห่กฐินทางน้ า แข่งเรือ 
(เฮือซ่วง) 
- งานรัฐพิธี วันส าคัญอื่นๆ 

2,000,000 
(งบท้องถิ่น) 

2,000,000 
(งบท้องถิ่น) 

2,000,000 
(งบท้องถิ่น) 

2,000,000 
(งบท้องถิ่น) 

ประชาชนและนัก 
ท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีเพิ่มขึ้น 

-  จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน  
- สร้างรายได้
ให้กับชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น  

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
   2.2  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - โครงการร่วมกจิกรรมงาน
ย้อนอดีต ศรสีัชนาลัย 
- โครงการจัดตั้งศูนย์     
การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 
- โครงการส่งเสรมิสนับสนุน
งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
หรืออ่ืนๆ 
-โครงการสบืสานและ
อนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟ 
เป็นพุทธบูชา 

       

6 โครงการก่อสร้างจุดชม 
ขบวนแห่กฐินทางน้ า ม. 2 
 ต.หาดเสี้ยว  บริเวณ
เขื่อนเรียงหิน ม.2 
(54) 

-  เพื่อให้ประชาชน มี
จุดชม ขบวนแห่ฯ  
- ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

-  ก่อสร้างพื้น คสล.  
ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว  
10 ม. จ านวน 8 จุด  

- 500,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

-  ประชาชนได้
ชมขบวนแห่
กฐินทางน้ าและ
แข่งเฮือช่วงได้
สะดวก 

กองการศึกษา 

7 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว 

- เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยว 

- จัดกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยว  
-ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 -  เกิดการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
การท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
   2.2  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างปรับปรุง
ศูนย์บริการประชาชน 
และที่รอรถประจ าทาง 
หมู่ที่  1  ต าบลหาดเสี้ยว 

-  เพื่อใช้เป็นที่
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ของเทศบาล  
- บริการประชาชนท่ีมา
รอรถประจ าทาง  
- เป็นศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 
 
 

- ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการประชาชน 
 
 

- 400,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - ร้อยละของการ
ปรับปรุงศูนย์ 
บริการประชาชน 

-  เพื่อให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงให้บริการ
ประชาชนท่ีมา
รอรถโดยสาร
ประจ าทาง 

กองการศึกษา 

รวม 8  โครงการ - - 2,380,000 3,380,000 2,380,000 2,380,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  สังคม  สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม  ให้เข้มแข็งปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งย น 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 

2.3  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

 

จัดหาสถานท่ีหรือจัดหา
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
ออกก าลังกายทุกประเภท 
และเครื่องเล่นสนาม
ส าหรับเด็ก 
 

-  เพื่อให้ชาวชุมชน มี
สถานท่ี และอุปกรณ์   
การออกก าลังกาย  
ภายในชุมชน 

-  จัดหาสถานท่ี  จ านวน  
7 แห่ง  
-  จัดหาอุปกรณ์การออก
ก าลังกาย  จ านวน 7 ชุมชน 
- จัดหาเครื่องเล่นสนาม
ส าหรับเด็กในชุมชน 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

-จ านวนประชาชน
ได้รับการพัฒนา
ด้านการออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

-  มีสถานท่ี  มี
วัสดุอุปกรณ์ ใน
การการออก
ก าลังกายภายใน
ชุมชนอย่าง
ทั่วถึง และ
เครื่องเล่นสนาม
ในชุมชนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
2.3  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 
 

 

การจัดกิจกรรมและ
ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาทุก
ประเภท   การแข่งขัน
กีฬาทุกประเภท   การจดั
กิจกรรมและทักษะด้าน
ดนตรี  กีฬา  ให้กับเด็ก
และเยาวชน  และ
กิจกรรมอื่น ๆ  เกีย่วกับ
เด็กและเยาวชน 
 
 

- เพื่อจัดกิจกรรม 
สง่เสริมสนับสนุน ใน
การจัดการแข่งขันกีฬา
ทุกประเภท 
- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนทักษะด้าน
กีฬา ดนตรี  ส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

- จัดกิจกรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาทุกประเภทใน
เขตเทศบาล อ าเภอ และ
จังหวัด 
- ประชาชน เด็กและ
เยาวชน  ในเขตเทศบาล 
- จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์  

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

-จ านวนกิจกรรมที่
จัดให้เด็กเยาวชน
และประชาชน
ได้รับอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง
เพิ่มขึ้น 

- ท าให้ชุมชนได้
รู้จักใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์
ในการออกก าลัง
กาย  
-  ประชาชน เด็ก
และเยาวชนใน
ชุมชน สนใจใน 
การเล่นกีฬา
เพิ่มขึ้นและเล่น
กีฬาอยา่ง
เหมาะสมเพือ่
ก้าวสู่ความเป็น
เลิศทางดา้นกีฬา 
- เด็ก เยาวชน 
ห่างไกลยาเสติด 
-  สร้างความ
สามัคคี ในชุมชน
และทอ้งถิ่นใน
อ าเภอศรีสัชนา
ลัย 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว 
2.3  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาในเขตเทศบาล 

- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก าลัง
กายของประชาชนใน
เขตเทศบาล 
 

- ก่อสร้างสนามกีฬาในเขต
เทศบาล 

- 30,000,000 
(งบท้องถิ่น, 
งบอุดหนุน) 

- - -ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายอย่างเพียงพอ 

-  ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 

-  เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก าลัง
กายของประชาชนใน
เขตเทศบาล 
 

-  ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์  

- - - 3,000,000 
(งบท้องถิ่น, 
งบอุดหนุน) 

-ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายอย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาลได้มี
ลานกีฬา
อเนกประสงค์ใช้
ออกก าลังกาย 
 
 

กองการศึกษา 

รวม 4  โครงการ - - 300,000 30,300,000 400,000 3,400,000    

 
 
 
 


