ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ บริโภคอาหารปลอดภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
3 ครั้ง ประชาชนที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคติดต่อลดน้อยลง

๑ รณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อให้ความรู้ เฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดต่อ

ในเขตเทศบาลโรคติดต่อลด
น้อยลง

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๒ รณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

เพื่อให้ความรู้ เฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เพื่อให้ประชาชนตระหนักใน
การสร้างสุขภาพ

ในเขตเทศบาลโรคไม่ติดต่อ
ลดน้อยลง
ในเขตเทศบาลสุขภาพของ
ประชาชนดีขึ้น

๒๐,๐๐๐
งบ อปท.
๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๒๐,๐๐๐
งบ อปท.
๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๒๐,๐๐๐
งบ อปท.
๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

3 ครั้ง

เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพฟันของ
เด็กและเยาวชนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาล
เพื่อเป็นกาลังใจให้แก่ผู้ป่วย
และผู้พิการ

ในเขตเทศบาลสุขภาพฟันของ
เด็กและเยาวชนดีขึ้น

-

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

ท าให้ ผู้ ป่ ว ยและผู้ พิ ก ารมี
กาลังใจในการดารงชีวิตต่อไป

๑๐,๐๐๐
งบ สปสช.

๑๐,๐๐๐
งบ สปสช.

เพื่อส่งเสริมพัฒนา ด้าน
สุขภาพของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

นั กเรี ย น แล ะ บุ ค ล ากรใน
โรงเรียน ได้รับการพัฒนาและ
คุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ
ให้ ค วามรู้ แ ละฉี ด วั ค ซี น ป้ อ ง
การโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชน
ในเขตเทศบาล

๑๐,๐๐๐
งบ อปท.
๑๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓ รณรงค์และส่งเสริมสุขภาพ
๔ เฝ้าระวังทันตสุขภาพเด็ก
๕ เยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการ
๖ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๗ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ครัวเรือนที่เจ็บป่วย ด้วย
โรคไม่ตดิ ต่อลดน้อยลง
ประชาชนในเขตเทศบาล
มีสุขภาพดี

กองสาธารณสุขฯ

2 ครั้ง

เด็กและเยาวชนใส่ใจ
สุขภาพมากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

๑๐,๐๐๐
งบ สปสช.

3 ครั้ง

เป็นกาลังใจให้ผู้ป่วยและ
ผู้พิการ

กองสาธารณสุขฯ

๑๐,๐๐๐
งบ อปท.

๑๐,๐๐๐
งบ อปท.

3 ครั้ง

นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสุขภาพดี

กองสาธารณสุขฯ

๑๐,๐๐๐
งบ อปท.

๑๐,๐๐๐
งบ อปท.

3 ครั้ง

ไม่มโี รคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

3 ครั้ง

กองสาธารณสุขฯ

๔๑

ที่

โครงการ

๘ สุขาภิบาลอาหาร
๙ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ บ ริ โ ภ ค อาหารสะอาดไร้สารปนเปื้อน
อาหารที่สะอาดปลอดภัย
เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา ประชาชนมี ค วามเข้ าใจและ
โรคเอดส์ในเขตเทศบาล
รู้จักวิธีป้องกันโรคเอดส์

๑๐ จัดหาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.
๔๐,๐๐๐
งบ อปท.

กองสาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 3 ครั้ง ประชาชนได้บริโภค
งบ อปท. งบ อปท.
อาหารที่สะอาดปลอดภัย
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 3 ครั้ง จานวนผู้ตดิ เชื้อเอดส์ลด
งบ อปท. งบ อปท.
น้อยลงและ ผู้ที่ติดเชื้อ
เอดส์ได้รับการดูแลรักษา
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 3 ครั้ง ประชาชนมีเวชภัณฑ์และ
งบ อปท. งบ อปท.
วัสดุการแพทย์ที่มี
คุณภาพเมื่อมารับบริการ
150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 3 ครั้ง กลุ่ม อสม. สามารถให้
งบ อปท. งบ อปท.
ความรู้แก่ประชาชนอย่าง
เหมาะสม

เพื่อให้การดูแลด้านสุขภาพ
ของประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุม
๑๑ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
งานของกลุ่ม อสม.
อสม. ในชุมชน

ศู น ย์ ส าธารณสุ ข มี เวชภั ณ ฑ์
และวั ส ดุ ก ารแพทย์ เพี ย งพอ
ในการให้บริการ
มีการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
กลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบ อปท.

๑๒ จัดจ้างบุลากรทางการแพทย์

เพื่อตรวจรักษาโรคในเบื้องต้น
ให้แก่ประชาชน

บุคลากรการแพทย์มา
ให้บริการตรวจรักษา
สัปดาห์ละ ๒ วัน

๑๔๕,๐๐๐
งบ อปท.

๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐
งบ อปท. งบ อปท.

3 ครั้ง

๑๓ ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ

เพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ออกไป
เป็นไปอย่างทั่วถึง
ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแล จั ด ฝึ ก อบรมและสนั บ สนุ น
สุขภาพแก่ประชาชน
บริการการแพทย์แผนไทย

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓๐,๐๐๐
งบ อปท

3 ครั้ง

-

๕๐,๐๐๐
งบ อปท.

๕๐,๐๐๐
งบ อปท.

เพื่อให้แม่และเด็กที่เกิดใหม่ มี จัดให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
สุขภาพที่ดี
แก่แม่ที่คลอดบุตรใหม่

-

๑๐,๐๐๐
งบ อปท.

๑๐,๐๐๐
งบ อปท.

๑๔ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
๑๕ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก

150,๐๐๐
งบ อปท.

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการตรวจรักษา
และวินิจฉัยโรคจาก
แพทย์
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพแข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ

2 ครั้ง

ประชาชนมีทางเลือกมาก
ขึ้นในการดูแลสุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

2 ครั้ง

แม่และเด็กเกิดใหม่ มี
สุขภาพดี แข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

๔๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๖ สาธารณสุขเคลื่อนที่

เพื่อออกให้บริการตรวจ
สุขภาพในชุมชน

-

15,๐๐๐
งบ อปท.

15,๐๐๐
งบ อปท.

17 อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

เพื่อให้ความรู้เฉพาะโรคในการ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่
ป้องกันกันภาวะแทรกซ้อน
เทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบ อปท.

๒๐,๐๐๐
งบ อปท.

๒๐,๐๐๐
งบ อปท.

ต่อ เติ ม อาคาร เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่
ให้บริการ

-

-

19 สมทบกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เพื่อสนับสนุนกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น
ระดับท้องถิ่น

กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น
ในพื้นที่เทศบาล

1๒0,000
งบ อปท.

20 สารวจข้อมูลภาวะสุขภาพชุมชน

เพื่อศึกษาข้อมูลภาวะสุขภาพ
ของปะชาชนในเขตเทศบาล

ประชาชนในเขตเทศบาลทุก
คน

21 โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

เพื่อจัดแหล่งแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จัดตั้งและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมด้านสุขภาพ
กิจกรรมด้านสุขภาพ

22 โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์

เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ที่ มีครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ที่จาเป็น
จาเป็นเพื่อบริการใน
เพียงพอต่อการให้บริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
ประชาชน

18 ต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาล

เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ติดเชื้อในชุมชน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
2 ครั้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติด
เชื้อในชุมชนมีสุขภาพดี

2 ครั้ง ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับความรู้

ในการดูแลตัวเองอย่าง
เหมาะสม
200,๐๐๐ 1 หลัง ประชาชนได้รับความ
งบ อปท.
สะดวกในการรับบริการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง

1๒0,000 1๒0,000
งบ อปท.
งบ อปท.

3 ครั้ง

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัด

-

50,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

๒ ครั้ง

กองสาธารณสุขฯ

-

50,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

๒ ครั้ง

มีข้อมูลภาวะสุขภาพเพื่อ
ใช้ในการวางแผนแก้ไข
ปัญหา
ประชาชนมีแหล่งศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้าน
สุขภาพ

100,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

4 ชุด

ศูนย์บริการสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการเพิ่มมากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

๔๓

๓.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา การออกกาลังกายและนันทนาการ
ที่

โครงการ

๑ จัดงานวันเด็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและให้
ความสาคัญต่อเด็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเวทีและกิจกรรมให้เด็กได้
แสดงความสามารถ

๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ลานกีฬาและติดตั้ง เพื่อให้มีสถานที่ออกกาลังกาย ลานกีฬา 3 แห่ง มีพื้นที่

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาล สาหรับชุมชน
ประมาณ 4๐๐ ตรม.
(หลังอาเภอ/ มะจาโรง /หลังตลาด/
บ้านไร่)
เพื่อให้ประชาชนออกกาลังกาย ชมรมเต้นแอโรบิค ๕๐ คน
๓ เต้นแอโรบิค
โดยการเต้นแอโรบิค

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑
100,000 100,000 100,000
งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท.
-

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐
งบ อปท. งบ อปท.

42,๐๐๐
งบ อปท.

42,๐๐๐
งบ อปท.

42,๐๐๐
งบ อปท.

ตัวชี้วัด
(KPI)
3 ครั้ง
3 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กได้แสดงออกในทางที่
สร้างสรรค์

กองการศึกษา

ประชาชนมีสถานที่ออก
กาลังกาย

กองช่าง
กองการศึกษา

150 คน ประชาชนได้ออกกาลัง
กายโดยเต้นแอโรบิค

กองการศึกษา

๔ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภณั ฑ์กฬี า เพื่อจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์

มีอุปกรณ์/ครุภัณฑ์กีฬาไว้
บริการประชาชน

8๐,๐๐๐
งบ อปท.

8๐,๐๐๐
งบ อปท.

8๐,๐๐๐
งบ อปท.

3 ชุด

ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
เล่น

5 ส่งเสริมการออกกาลังกายผูส้ ูงอายุ

เพื่อส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุ
ได้ออกกาลังกาย

ผู้สูงอายุได้ออกกาลังกาย

-

๒๐,๐๐๐
งบ อปท.

๒๐,๐๐๐
งบ อปท.

2 ครั้ง

ผู้สูงอายุมสี ุขภาพร่างกาย งานพัฒนาชุมชน
แข็งแรง
สานักปลัด

6 จัดหาชุดเครื่องดนตรีสากล

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างมาเล่นดนตรี

ชุดเครื่องดนตรีสากลพร้อม
อุปกรณ์ ๑ ชุด

-

๑๕๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

1 ชุด

เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างไปในทางที่
สร้างสรรค์

ให้แก่ประชาชน

พร้อมอุปกรณ์

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๔๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 แข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

เพื่ อส่ งเส ริ ม ให้ เย าวชน / เยาวชน/ประชาชนในเขต
ประชาชนเล่นกีฬา
เทศบาล

8 ก่อสร้างที่พักนักกีฬา

เพื่อใช้เป็นที่พักนักกีฬาที่มา
แข่งขัน

9 ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบ
ผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

10 ก่อสร้างอัฒจรรย์

อาคารที่พักนักกีฬา 3 ชั้น
ขนาด 40 x 14 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของ อาคาร 2 ชั้น ขนาด 14 x
ประชาชน
20 ม.สระว่ายน้าเด็ก ขนาด
4 x 7 ม. สระว่ายน้าผู้ใหญ่
ขนาด 25 x 13 ม.พร้อม
ห้องน้า ห้องอาบน้า สนาม
บาสเกตบอล ขนาด 12 x
21 ม.
เพื่อใช้ชมการแข่งขัน
อัฒจรรย์ ขนาด 37 x 14 ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑
100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

-

-

-

-

-

-

11 ส่งเสริมทักษะกีฬาให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
เด็กและเยาวชนในเขต
เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาและ เทศบาล จานวน 80 คน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

30,000
งบ อปท.

12 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
เล็กมีสนามสาหรับเด็กได้เล่น

200,000
งบ อปท.

13 ก่อสร้างสานักงานกองการศึกษา

เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางานของ
พนักงาน เจ้าหน้าทีทของกอง
การศึกษา

สนามเด็กเล่นบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
สันป่าตอง
อาคาร คสล. 1 หลัง

-

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
100,000 3 ครั้ง มีเยาวชน/ประชาชนที่
งบ อปท.
สามารถเล่นกีฬาเป็น
อาชีพ

15,000,000 1 แห่ง
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
18,000,000 1 แห่ง
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

มีที่พักอานวยความ
สะดวกให้นักกีฬาที่มา
แข่งขัน
มีอาคาร สถานที่อานวย
ความสะดวกในการเล่น
กีฬา ออกกาลังกายของ
ประชาชน

กองการศึกษา
กองช่าง

12,000,000 1 แห่ง มีอัฒจรรย์ให้ประชาชน
งบ อปท./
ได้ชมการแข่งขัน
หน่วยงานอื่น
30,000
30,000 80 คน เด็กและเยาวชนได้รู้
งบ อปท.
งบ อปท.
ทักษะที่สาคัญในการเล่น
กีฬา และใช้เวลาว่างเป็น
ประโยชน์
1 แห่ง มีสนามให้เด็กได้เล่นเพื่อ
เพิ่มพัฒนาการให้
เหมาะสมตามวัย
200,000
1 แห่ง มีสานักงานที่สะดวก
งบ อปท.
สาหรับการทางานของ
เจ้าหน้าที่

กองการศึกษา
กองช่าง

กองการศึกษา
กองช่าง

กองการศึกษา

กองช่าง
กองการศึกษา
กองช่าง
๔๕
กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 ส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เด็กและเยาวชนในเขต

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
40 คน เด็กและเยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับศิลปะและดนตรี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000
งบ อปท.

30,000
งบ อปท.

30,000
งบ อปท.

-

-

-

๑ จุด

ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ออกกาลังกาย

กองช่าง

16 ปรับปรุงไฟส่องสว่างลานกีฬา ตาข่าย เพื่อให้มีไฟส่องสว่างและมีสถานที่ ขนาดยาว ๖๒ ม. สูง ๖ ม.

-

400,000
งบ อปท.

-

๑ จุด

ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ออกกาลังกาย

กองช่าง

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างและมีสถานที่ ขนาดยาว ๖๒ ม. สูง ๖ ม.
ออกกาลังกาย

-

๕๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

๑ จุด

ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ออกกาลังกาย

กองช่าง

๑๕,๐๐๐
งบ อปท.

-

-

๑ จุด

กองช่าง

-

๖๐๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

๑ จุด

ชุมชนมีระบบไฟส่อง
สว่างและมีสถานที่ใช้ใน
การออกกาลังกาย
ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ออกกาลังกาย

ให้เด็กและเยาวชน

15 ปรับปรุงสนามเปตอง

หน้าวัดสันคะยอม หมู่ท๓ี่
(ชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม)

หน้าวัดต้นผึ้ง
(ชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม)
17 ปรับปรุงไฟส่องสว่างลานกีฬา ตาข่าย
หน้าวัดสันคะยอม
(ชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม)
18 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
(ชุมชนช่างกระดาษ)

ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาล จานวน 40 คน

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ออกกาลังกาย

สนามเปตอง หน้าวัด
สันคะยอม

ออกกาลังกาย

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างและมีสถานที่ ประชาชนในชุมชนช่าง
ออกกาลังกาย
กระดาษ

19 ก่อสร้างสถานที่ออกกาลังกายพร้อม เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๒ ม.
พื้นทีร่ วม ๗๒ ตร.ม.

กองการศึกษา

กองช่าง

ห้องเก็บอุปกรณ์
(ชุมชนช่างกระดาษ)
20 ปรับปรุงลานกีฬา(เสา+ตาข่าย)
(ชุมชนบ้านไร่)

สถานที่ออกกาลังกาย

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย

พื้นที่ ๔๒๒ ตร.ม

๑๕๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

-

๑ จุด

มีสถานที่ออกกาลังกาย
สาหรับประชาชน

กองช่าง

21 จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง

เพื่อให้ประชาชนใช้
ออกกาลังกาย

อุปกรณ์สาหรับออกกาลังกาย
๓ ชุด

๑๐๐,๐๐๐
งบอปท.

-

-

3 ชุด

ประชาชนมีอุปกรณ์ใน
การออกกาลังกาย

กองการศึกษา

๔๖

๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่

โครงการ

๑ ทุนการศึกษา ระดับปวส. - ป.ตรี
2 ส่งเสริมและทานุบารุง

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
โอกาสทางการ ศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนที่ได้รับทุน 5 คน
ประชาชน เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล 10 ชุมชน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑
10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐
งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท.

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
3 ครั้ง เป็นการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพในด้านการศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

3 ครั้ง

กิจกรรมทางพุทธศาสนา
ได้รับการทานุบารุง

กองการศึกษา

3 ครั้ง

ประเพณีท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน

กองการศึกษา

3 ครั้ง

ประชาชนมีความภาคภูมิใจใน
ประเพณี

กองการศึกษา

พระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมแห่
เทียนพรรษา,กิจกรรมเทศมหาชาติ,
กิจกรรมวันมาฆบูชา
3 แห่ไม้ค้าโพธิ์

เพื่อส่งเสริมและทานุบารุง
พระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมประเพณี
แห่ไม้ค้าโพธิ์

ชุมชนในเขตเทศบาล 10
ชุมชน

4 ลอยกระทง (ประเพณียเี่ ป็ง)

เพื่อส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง

ประชาชนในเขตเทศบาล

5 รดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ

เพื่อเป็นการแสดงความรักและ
เคารพต่อผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในชุมชนที่ได้รับการ
คัดเลือก

8๐,๐๐๐
งบ อปท.

8๐,๐๐๐
งบ อปท.

3 ครั้ง

สืบทอดประเพณีอนั ดีงามและ
แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ

กองการศึกษา

6 สนับสนุนประเพณีสรงน้าพระเจดีย์,

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีสรงน้าพระเจดีย์

วัดในเขตเทศบาล

100,000 100,000 100,000
งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท.

3 ครั้ง

ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจ
ในประเพณี

กองการศึกษา

อุโบสถ

100,000 100,000 100,000
งบ อปท.
งบ อปท. งบ อปท.
3๐,๐๐๐
งบ อปท.

3๐,๐๐๐
งบ อปท.

3๐,๐๐๐
งบ อปท.

200,000 200,000 200,000
งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท.
8๐,๐๐๐
งบ อปท.

๔๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
3 ครั้ง เด็กและเยาวชนได้พัฒนา
ทักษะชีวิต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

7 ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน

เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม เ ป็ น กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ประชาธิปไตยและทักษะต่างๆ ,อบรมผู้นาเด็กและเยาวชน
ของเด็กและเยาวชน
ฯลฯ ในเขตเทศบาล

40,000
งบ อปท.

40,000
งบ อปท.

40,000
งบ อปท.

8 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมการดารงชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนในเขตเทศบาล
ประชาชนและเยาวชนในเขต
เทศบาล

30,000
งบ อปท./
หน่วยอื่น
-

ชุมชนเกิดความอบอุ่นและ งานพัฒนาชุมชน
เข้มแข็ง
สานักปลัด

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000
งบ อปท./
หน่วยอื่น
-

3 ครั้ง

9 ฝึกอบรมดนตรีพื้นเมือง

30,000
งบ อปท./
หน่วยอื่น
๔๐,๐๐๐
งบ อปท.

1 ครั้ง

๑0 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาชนและเยาวชนในเขต
เทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

3 ครั้ง

ประชาชนได้เรียนรู้ในเรื่อง กองการศึกษา
ของศิลปะและภูมิปญ
ั ญา
ของท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รบั การ กองการศึกษา
อนุรักษ์และสืบสานต่อไป

๑1 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนและธรรม
สัญจร

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

3 ครั้ง

พุทธศาสนาได้รับการสืบทอด กองการศึกษา

๑2 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

เพื่อให้กลุ่มผูส้ ูงอายุได้มี
กิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์

กลุ่มผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

3 ครั้ง

ผู้สูงอายุมสี ุขภาพจิตและ
ร่างกายแข็งแรง

13 พัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ

เพื่อให้เยาวชนมีทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลัก
พุทธศาสนา

เยาวชนในเขตเทศบาล

30,000
งบ อปท.
10,000
งบ อปท.

30,000
งบ อปท.
10,000
งบ อปท.

3 ครั้ง

เยาวชนในเขตเทศบาล

30,000
งบ อปท.
-

เยาวชนสามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้
หลักสาคัญของพุทธศาสนา กองการศึกษา
ได้รับการสืบสาน

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดง
ฟ้อนเล็บ

เยาวชนและผู้สนใจในเขต
เทศบาล

10,000
งบ อปท.

10,000
งบ อปท.

10,000
งบ อปท.

3 ครั้ง

14 เยาวชนสันป่าตองไม่ห่างไกลวัด
15 อนุรักษ์ศิลปะล้านนา

2 ครั้ง

ศิลปะล้านนาได้รับการสืบ
สานสูเ่ ยาวชน

กองการศึกษา

กองการศึกษา
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด
กองการศึกษา

กองการศึกษา

๔๘

ที่

โครงการ

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กเทศบาล

17 จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็กในศูนย์ เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้เด็ก จานวนเด็กเล็ก 35 คน
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑
150,000
งบ อปท.

150,000 150,000
งบ อปท. งบ อปท.

90,000
งบ อปท.

90,000
งบ อปท.

90,000
งบ อปท.

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
3 ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลมีงบประมาณใน
การบริหารจัดการ
35 คน

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลได้รับอาหารเสริม
นมตามหลักเกณฑ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองคลัง

กองการศึกษา

๔๙

๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ

จานวนคนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
763 คน

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

จานวนคนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
122 คน

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์

จานวนคนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
14 คน
ประชาชนที่ได้รบั การ
คัดเลือกจากคณะกรรมการ
พิจารณา ฯ

ที่

โครงการ

4 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่
ด้อยโอกาสในชุมชน

5 สนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เต้นท์, พัดลม,
โต๊ะ เก้าอี้,และเครื่องครัว

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาล

6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้ผู้ยากไร้

เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน ที่ไม่ ประชาชนในชุมชนมีที่อยู่
มีบ้าน หรือบ้านทรุดโทรม
อาศัยเป็นของตนเอง

7 สนับสนุนผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการ
และให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ

ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพใน
เขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑
6,000,000
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
750,000
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
75,000
งบ อปท.
๑๐๐,๐๐๐
งบ อปท./
หน่วยงาน
อื่น
-

5,๐๐๐
งบ อปท.

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
6,000,000 6,๐๐๐,๐๐๐ 763 คน ผู้สูงอายุได้รับความ
งบ อปท./ งบ อปท./
ช่วยเหลือ
หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น
750,000 750,000 122 คน ผู้พิการได้รับความ
งบ อปท./ งบ อปท./
ช่วยเหลือ
หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น
75,000
75,000 14 คน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความ
งบ อปท.
งบ อปท.
ช่วยเหลือ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 3 ครั้ง ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
งบ อปท./ งบ อปท./
ได้รับความช่วยเหลือ
หน่วยงาน หน่วยงาน
อื่น
อื่น
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 2 ชุด ชุมชนมีอุปกรณ์ที่
งบ อปท.
งบ อปท.
จาเป็นในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 10 หลัง ประชาชนในชุมชนมีที่
งบ อปท.
งบ อปท.
อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง
5,๐๐๐
5,๐๐๐
3 ครั้ง ผู้พิการและทุพพลภาพ
งบ อปท.
งบ อปท.
ได้ทากิจกรรมร่วมกัน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด

๕๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 สนับสนุนการปฏิบตั ิงานอาสาสมัคร
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร อาสาสมัครผู้สูงอายุในเขต
ผู้สูงอายุ
เทศบาล

9 จัดหาชุดเครื่องเสียงประจาเทศบาล

เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ ของชุมชน

ชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์
๒ ชุด

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑
-

36,๐๐๐
งบ อปท.

36,๐๐๐
งบ อปท.

๑๕๐,๐๐๐
งบ อปท.

๑๕๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
3 ครั้ง ผู้สูงอายุได้รับการดูแล งานพัฒนาชุมชน
ที่เหมาะสม
สานักปลัด
2 ชุด

ชุมชนมีเครื่องเสียงใช้
ใน โอกาสต่าง ๆ

สานักปลัด

๕๑

