รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8- ๒๕60)
เทศบาลตาบลศรีสนุ ทร
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่ คงปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน
แนวทางที่ 1 สนับสนุนให้มศี ูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชุมชนหมูท่ ี่ 1-8 และ
ใกล้เคียงมีสถานที่
สาหรับออกกาลังกาย
อย่างเพียงพอ

กองการศึกษา

1 โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชน เพื่อให้ชุมชนตาบลศรีสุนทร มี ปรับปรุงลานกีฬาของตาบลศรีสุนทร
ลานกีฬาพร้อมให้บริการเยาวชน
ตาบลศรีสุนทร
ชุมชน ได้อย่างทั่วถึง

1,500,000

-

-

เยาวชน/ประชาชนมี
สถานที่ออกกาลังกาย
ครบทุกหมูบ่ า้ น

2 โครงการจัดซือ้ อุปกรณ์สนามเด็ก เพื่อให้มวี ัสดุและอุปกรณ์เครื่อง
เล่น บริเวณขุมน้าในคลา หมูท่ ี่ 1 เล่นแก่เด็กที่เพียงพอ

1,200,000

-

-

เด็กและเยาวชนมี
เด็ก ๆ ได้มเี ครื่องเล่นที่ กองการศึกษา
สถานที่ออกกาลังกายที่ เพียงพอ
มีประสิทธิภาพ

จัดซือ้ อุปกรณ์เครื่องเล่น บริเวณขุม
น้าในคลา จานวน 1 แห่ง

แนวทางที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬาเพือ่ มวลชนและกีฬาพืน้ เมืองเพือ่ ต้านยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์
กีฬาให้แก่เยาวชนประชาชน
ตาบลศรีสุนทร

เพื่อให้มวี ัสดุและอุปกรณ์ในการ จัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ออกกาลังกายที่ทันสมัย

2 โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อคัพ
ประจาปี

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหัน จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง
มาออกกาลังกายและมีความ
สามัคคี

3 การแข่งขันกีฬาเทศบาลตาบลศรี เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่
สุนทรสัมพันธ์
องค์กร

จัดทาโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล
เทศบาล
80,000 160,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีสุขภาพ
240,000 ประชาชนในตาบลมี
วัสดุและอุปกรณ์ออก และพลานามัยที่
กาลังกายครบทุกหมูบ่ า้ น แข็งแรงสมบูณ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

100,000 200,000

300,000 ร้อยละ 5 ของเยาวชน
ในตาบล สนใจกีฬา
ตะกร้อ

ประชาชนและ
กองการศึกษา
เยาวชนหันมาเล่นกีฬา
เพิ่มมากขึน้

100,000 200,000

300,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน

องค์กรมีความสามัคคี
เพิ่มขึน้

4 โครงการส่งทีมแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ฟุตบอล,
ฟุตซอล,เปตอง,แบดมินตัน
,ตะกร้อ ฯลฯ

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหัน จัดทาโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มาออกกาลังกายและมีความ
สามัคคี

500,000 1,000,000 1,500,000 ร้อยละ 5 ของ
ประชาชนชืน่ ชอบการ
เล่นกีฬา

5 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ท้องถิน่

เพื่อให้พนักงานและคณะบริหาร จัดทาโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล และ
ประชาชนได้แสดงออกถึง
ศักยภาพด้านกีฬาและมีความ
สามัคคี

250,000 500,000

750,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านระหว่าง
องค์กรและหน่วยงาน

กองการศึกษา

ประชาชนและ
กองการศึกษา
เยาวชนหันมาเล่นกีฬา
เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนหันมาออก
กาลังกายและมีความ
สามัคคี

กองการศึกษา

แนวทางที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬาเพือ่ มวลชนและกีฬาพืน้ เมืองเพือ่ ต้านยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕๕60 ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 โครงการแข่งขันฟุตบอลประจาปี เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหัน จัดทาโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เทศบาลตาบลศรีสุนทรคัพ
มาออกกาลังกายและมีความ
สามัคคี

300,000 600,000

900,000 ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนสนใจด้าน
กีฬาฟุตบอลจานวน
ผูส้ มัคร

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนหันมาออก
กาลังกายและมีความ
สามัคคี

กองการศึกษา

7 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง
ประจาปี

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหัน จัดทาโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มาออกกาลังกายและมีความ
สามัคคี

100,000 200,000

300,000 ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนสนใจด้าน
กีฬาเปตองจานวน
ผูส้ มัคร

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนหันมาออก
กาลังกายและมีความ
สามัคคี

กองการศึกษา

8 โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิ
มาราธอน ประจาปี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมา จัดทาโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ออกกาลังกายและสนใจสุขภาพ

400,000 800,000 1,200,000 ประชาชนร้อยละ 50 ประชาชนหันมาสนใจ
สนใจการออกกาลังกาย ในการออกกาลังกาย
โดยการวิ่ง/จานวน
และมีสุขภาพที่ดขี นึ้
ผูส้ มัคร

กองการศึกษา

