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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจดัการพฒันาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน 250,000 300,000 300,000 250,000 5 1. โรงเรียนมกีารเรียนรู้ที่เขม้ขน้ขึ้น ส านกัปลัด

ศึกษา ใหก้บัโรงเรียน จดัระบบรถโรงเรียน บคุลากร งบประมาณ แหง่ 2.นกัเรียนได้รับความรู้อยา่งหลากหลาย

ฝึกอบรมใหค้วามรู้ เปน็ต้น 3.องค์ความรู้ได้รับการพฒันาอยา่ง

ต่อเนื่อง

2 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริมนม เพื่อใหเ้ด็กได้รับการเจริญเติบโตตามวัย เพื่อจดัซ้ืออาหารเสริมนมใหก้บันกัเรียน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 5 1. นกัเรียนมกีารเจริญเติบโตตามวัย ส านกัปลัด

ใหแ้กโ่รงเรียน ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง แหง่ 2.นกัเรียนมสุีขภาพแขง็แรง

3 โครงการอดุหนนุอาหาร เพื่อใหเ้ด็กได้รับการเจริญเติบโตตามวัย เพื่อจดัซ้ืออาหารกลางวันใหก้บันกัเรียน 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5 1. นกัเรียนมกีารเจริญเติบโตตามวัย ส านกัปลัด

กลางวันใหแ้กโ่รงเรียน ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง แหง่ 2.นกัเรียนมสุีขภาพแขง็แรง

4 โครงการทศันศึกษาของกลุ่ม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้มี จดัทศันศึกษาไปยงัสถานที่ต่างๆ 1,000,000 1,000,000 900,000 800,000 200 1. มคีวามรู้ใหมเ่พิ่มขึ้น ส านกัปลัด

พฒันาเด็กและเยาวชน องค์ความรู้ใหม ่ คน 2. น ามาพฒันาชมุชน

            ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี

 ค. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุและคุณภาพชวีติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  อ าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชยีงใหม่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 การสร้างสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู้ ภมูปิญัญาจติสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพ้ร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสบืสานศิลปวฒันธรรม ประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

                    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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5 โครงการจดัหาบคุลากร  เพื่อส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของ จดัหาบคุลากร  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน 500,000 500,000 500,000 500,000 100 เด็กและเยาวชนมพีฒันาการเรียนรู้ ส านกัปลัด

เพื่อส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ เด็กและเยาวชน เร่ืองต่างๆ ที่จ าเปน็ต่อการพฒันาประเทศ  คน ที่ดีขึ้น

ของเด็กและเยาวชน เชน่ คอมพวิเตอร์  ดนตรี  กฬีา  ภาษาต่าง

ประเทศ  วิทยาศาสตร์ จริยธรรม ฯลฯ 

6 โครงการส่งเสริมด้านศิลป เพื่อพฒันาและอนรัุกษศิ์ลปดนตรี จดัประกวดแขง่ขนั ด้านดนตรีต่าง ๆ 300,000 300,000 300,000 300,000 100 1.เยาวชนมคีวามรักในดนตรี ส านกัปลัด

ดนตรี จดัสอนดนตรีไทยและดนตรีสากลหรือ คน 2.ประชาชนใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

ดนตรีพื้นบา้น 3.ได้อนรัุกษศิ์ลปดนตรีไว้

7 โครงการพฒันาส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้เล่นกฬีา จดัฝึกอบรม จดัการแขง่ขนักฬีา รณรงค์ 250,000 300,000 250,000 300,000 กจิกรรม 1.ประชาชนมทีกัษะในการเล่นกฬีา ส านกัปลัด

กฬีา อยา่งถกูต้อง ประชาสัมพนัธ์ การสนบัสนนุ วัสดุ อปุกรณ์ โครงการ 2.ประชาชนใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

งบประมาณต่าง ๆ 3.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด

 

8 โครงการคัดเลือกกรรมการ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชมุชน อบรม ประชมุ ชี้แจง สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 3 1. ประชาชนมส่ีวนร่วมในการคัดเลือก ส านกัปลัด

ชมุชน ในการคัดเลือกคณะกรรมการชมุชน หมู่บา้น คณะกรรมการชมุชน

2.ชมุชนมคีวามเขม้แขง็

9 โครงการจดังานวันทอ้งถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มส่ีวนร่วม อบรม ประชมุ ชี้แจง รณรงค์ ตรวจสุขภาพ 200,000 250,000 250,000 200,000 1 1.ประชาชนมส่ีวนร่วมในการท ากจิกรรม ส านกัปลัด

ในวันส าคัญวันทอ้งถิ่นไทย จดันทิรรศการ ประชาสัมพนัธ์ สนบัสนนุ กจิกรรม 2.สร้างความสามคัคี

วัสดุ อปุกรณ์ ต่าง ๆ 
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10 โครงการจดัต้ังชมุชนยอ่ย เพื่อส่งเสริมการบริหารจดัการในชมุชน จดัต้ังชมุชนยอ่ยเพิ่มขึ้นจากหมู่บา้นที่มี 120,000 150,000 150,000 120,000 3 1.การบริหารจดัการในชมุชน ส านกัปลัด

ใหม้คีวามเขม้แขง็ ความหนาแนน่ของประชากร ชมุชน มคีวามมั่นคงอยา่งทั่วถงึ

2.ชมุชนมคีวามเขม้แขง็

11 โครงการส่งเสริม อนรัุกษ ์ เพื่ออนรัุกษศิ์ลปวัฒนธรรมใหค้งอยู่ จดัประกวดแขง่ขนั จดันทิรรศการ 1,500,000 1,800,000 2,000,000 1,800,000 กจิกรรม 1.ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่สืบไป ส านกัปลัด

ฟื้นฟแูละสืบสานศาสนา สืบไป ประชมุ อบรม ชี้แจง ศึกษาดูงาน โครงการ 2.ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

ศิลปวัฒนธรรมและจารีต สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ งบประมาณ 3.เกดิความสามคัคีในหมู่คณะ

ประเพณี

12 โครงการจดังานประเพณียี่เปง็ เพื่อสืบสานประเพณียี่เปง็ จดัประกวดแขง่ขนั จดันทิรรศการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 1.ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่สืบไป ส านกัปลัด

ล้านนาประตูปา่เมอืงสันทราย ประชมุ อบรม ชี้แจง ศึกษาดูงาน กจิรรม 2.ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ งบประมาณ 3.เกดิความสามคัคีในหมู่คณะ

13 โครงการเขา้วัดฟงัธรรม เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมคุีณธรรม จดักจิกรรมฟงัพระธรรมเทศนา 300,000 300,000 300,000 300,000 1 1.ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่สืบไป ส านกัปลัด

ศีลธรรม ฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม กจิกรรม 2.ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

3.เกดิความสามคัคีในหมู่คณะ

14 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษศิ์ลปวัฒนธรรม จดักจิกรรมถวายเทยีนพรรษาตามวัด 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่สืบไป ส านกัปลัด

ใหค้งอยู่สืบไป ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล กจิกรรม 2.ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

3.เกดิความสามคัคีในหมู่คณะ
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15 โครงการธรรมสัญจรยอ้นรอย เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมคุีณธรรม จดักจิกรรมฟงัพระธรรมเทศนา 300,000 300,000 300,000 300,000 1 1.ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่สืบไป ส านกัปลัด

วิถธีรรม ศีลธรรม ฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม กจิกรรม 2.ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

3.เกดิความสามคัคีในหมู่คณะ

16 โครงการจื้นเจยบานต้ัวหนา้ เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษศิ์ลปวัฒนธรรม จดัประกวดแขง่ขนั จดันทิรรศการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่สืบไป ส านกัปลัด

มหาสงกรานต์ ใหด้ ารงอยู่สืบไป ประชมุ อบรม ชี้แจง ศึกษาดูงาน กจิกรรม 2.ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ งบประมาณ 3.เกดิความสามคัคีในหมู่คณะ

17 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหาร สมาชกิสภา จดักจิกรรมฟงัพระธรรมเทศนา 200,000 200,000 200,000 200,000 1 1.ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่สืบไป ส านกัปลัด

จริยธรรม พนกังานและลูกจา้งใหม้คุีณธรรม ฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม กจิกรรม 2.ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

ศีลธรรม 3.เกดิความสามคัคีในหมู่คณะ

18 ปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด บรูณาการร่วมกบัหนว่ยงานปอ้งกนักลุ่ม 300,000 300,000 300,000 300,000 21 1.ผู้ติดและผู้ขายลดลง ส านกัปลัด

ปญัหายาเสพติดในเขตพื้นที่ เส่ียง เชน่ เยาวชน สถานศึกษา บ าบดั หมู่บา้น 2.ผู้ติดได้รับการบ าบดัฟื้นฟู

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ฟื้นฟแูละส่งเสริมอาชพีผู้ติดยาเสพติด 3.ไมเ่ปน็ภาระแกสั่งคม

ส่งเสริมการบ าบดั ฟื้นฟแูละฝึกอาชพี

19 ส่งเสริมบ าบดัฟื้นฟผูู้เสพ/ผู้ติด เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด เพื่อแกไ้ขปญัหายาเสพติดตามนโยบายและ 200,000 200,000 200,000 200,000 30 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา ส านกัปลัด

ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาล ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ราย 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม

และบรรลุวัตถปุระสงค์ ในเขตพื้นที่เทศบาล 3. ปอ้งกนัและแกไ้ขตามนโยบายรัฐบาล

ต าบลสันทรายหลวง
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20 จ าท าแผนด าเนินโครงการป้องกนั เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด จดัท าแผนด าเนนิงาน เพื่อบรูณาการร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 กจิกรรม 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา ส านกัปลัด

และแกไ้ขปญัหายาเสพติด กบัหนว่ยงานปอ้งกนักลุ่มเส่ียง เชน่ เยาวชน /โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง สถานศึกษา บ าบดัฟื้นฟแูละส่งเสริมอาชพี 3. ปอ้งกนัและแกไ้ขตามนโยบายรัฐบาล

ผู้ติดยาเสพติด


