รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕64)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาองคกรใหสามารถรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวสู มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕61
๒๕62
๒๕๖4
๒๕63
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล
1 โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชน เพื่อใหชุมชนตําบลศรีสุนทร มี ปรับปรุงลานกีฬาของตําบลศรีสุนทร 2,000,000
ลานกีฬาพรอมใหบริการ
ตําบลศรีสุนทร
เยาวชนชุมชน ไดอยางทั่วถึง

-

-

-

ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เยาวชน/ประชาชนมี ชุมชนหมูที่ 1-8 และ กองการศึกษา
สถานที่ออกกําลัง
ใกลเคียงมีสถานที่
กายครบทุกหมูบาน สําหรับออกกําลังกาย
อยางเพียงพอ

2 โครงการแขงขันกีฬาตะกรอ
ศรีสุนทรคัพประจําป

เพื่อใหประชาชนและเยาวชน
หันมาออกกําลังกายและมี
ความสามัคคี

จัดกิจกรรมอยางนอย 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 5 ของ
เยาวชนในตําบล
สนใจกีฬาตะกรอ

ประชาชนและ
กองการศึกษา
เยาวชนหันมาเลนกีฬา
เพิ่มมากขึ้น

3 การแขงขันกีฬาเทศบาลตําบล
ศรีสุนทรสัมพันธ

เพื่อสรางความสามัคคีใหแก
องคกร

จัดทําโครงการอยางนอยปละ 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

องคกรมีความสามัคคี กองการศึกษา
เพิ่มขึ้น

4 โครงการสงทีมแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ ไดแก ฟุตบอล,
ฟุตซอล,เปตอง,แบดมินตัน
,ตะกรอ ฯลฯ

เพื่อใหประชาชนและเยาวชน
หันมาออกกําลังกายและมี
ความสามัคคี

จัดทําโครงการอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ประชาชนและ
500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 5 ของ
กองการศึกษา
ประชาชนชื่นชอบการ เยาวชนหันมาเลนกีฬา
เลนกีฬา
เพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

5 โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาองคกรปกครอง
ทองถิ่น

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕61
๒๕62
๒๕63
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อใหพนักงานและคณะ
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และประชาชนไดแสดงออกถึง
ศักยภาพดานกีฬาและมีความ
สามัคคี

จัดทําโครงการอยางนอยปละ 1 ครั้ง

250,000 250,000 250,000 250,000 ประสิทธิภาพในการ เพื่อใหประชาชนและ
ปฏิบัติงานระหวาง เยาวชนหันมาออก
องคกรและหนวยงาน กําลังกายและมีความ
สามัคคี

กอง
การศึกษา

6 โครงการแขงขันฟุตบอลประจําป เพื่อใหประชาชนและเยาวชน
เทศบาลตําบลศรีสุนทรคัพ
หันมาออกกําลังกายและมี
ความสามัคคี

จัดทําโครงการอยางนอยปละ 1 ครั้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 20 ของ
ประชาชนสนใจดาน
กีฬาฟุตบอลจํานวน
ผูสมัคร

เพื่อใหประชาชนและ
เยาวชนหันมาออก
กําลังกายและมีความ
สามัคคี

กอง
การศึกษา

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนรอยละ 50 ประชาชนหันมาสนใจ
สนใจการออกกําลัง ในการออกกําลังกาย
กายโดยการวิ่ง/
และมีสุขภาพทีด่ ีขึ้น
จํานวนผูสมัคร

กอง
การศึกษา

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 20 ของ
ประชาชนสนใจดาน
กีฬาฟุตบอลจํานวน
ผูสมัคร

กอง
การศึกษา

7 โครงการแขงขันศรีสุนทรมินิ
มาราธอน ประจําป

เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมา จัดทําโครงการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ออกกําลังกายและสนใจสุขภาพ

เพื่อประชาชนเยาวชนหันมา
8 โครงการแขงขันฟุตซอล
ประจําปเทศบาลตําบลศรีสุนทร ออกกําลังกายและมีความ
สามัคคี

จัดทําโครงการอยางนอยปละ
1 ครั้ง

เพื่อใหประชาชนและ
เยาวชนหันมาออก
กําลังกายและมีความ
สามัคคี

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕64)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวและประชาชน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ทุกอาชีพแกประชาชน ในตําบล

เพื่อใหประชาชนในตําบลมีอาชีพ และ จัดอบรมฝกอาชีพ เชน ทําขนม เพนทผา
มีรายได
สานตะกลาพลาสติกจัดดอกไมแหง
ทําอาหารพื้นเมืองทําน้ํายาทําความสะอาด
ในตําบลศรีสุนทร จํานวน 8 กลุม ปละ 1
ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000 รอยละของอัตราคนวางงานใน ประชาชนมีอาชีพและมี
พื้นที่ลดลง
รายไดเสริมสรางชุมชน
ใหเขมแข็ง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2 โครงการจัดฝกอบรมความรู
เกี่ยวกับอาชีพภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
อาชีพที่เปนภูมิปญญาของทองถิ่น

ฝกอบรมความรูเกี่ยวกับอาชีพภูมิปญญา
ทองถิ่นประชาชนในตําบลศรีสุนทรหมูที่
1-8 ปละ 1 ครั้ง จํานวน 30 คน

100,000

100,000

100,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสงเสริมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหประชาชนในตําบลประกอบ
อาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000

50,000

50,000

100,000 รอยละของอัตราคนวางงานใน ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
พื้นที่ลดลง
อาชีพซึ่งเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเสริมได
50,000 รอยละของประชาชนใน
ประชาชนในตําบลประกอบ
ตําบลศรีสุนทรไดรับการ
อาชีพโดยยึดหลักปรัญชา
สงเสริมอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผ.01
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

4 โครงการสงเสริมเกษตรใหเลี้ยง
ปลาดุก

1.เพื่อสงเสริมใหความรูในการ
เลี้ยงปลาดุกใหมีคุณภาพ
2.เพื่อสงเสริมรายไดดานเกษตรกร
ในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืน

-ประชาชนมีความรูในการเลี้ยงปลาดุกมี
คุณภาพ
-ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายไดเสริมสามารถ
เลี้ยงชีพได

50,000

50,000

50,000

5 โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของเกษตรผูเลี้ยง
กระบือ หมูที่ 5

เพื่อสงเสริมใหความรูในการเลี้ยง
กระบือใหมีคุณภาพ

- ประชาชนมีความรูในการเลี้ยงกระบือ
มีคุณภาพ
- ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายไดเสริม
สามารถเลี้ยงชีพได

50,000

50,000

50,000

6 โครงการลานคาชุมชน
"คนศรีสุนทร"

เพื่อกระตุนเศรษฐกิจการคาและ
สงเสริมการทองเที่ยวในเขตเทศบาล

จัดกิจกรรมจําหนายสินคาริมถนน
ลิพอนใตและลิพอนบางกอก

20,000

20,000

20,000

7 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
กลุมอาชีพ สินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ OTOP

เพื่อใหกลุมอาชีพไดมีความรูและ
ประสบการณนํามาพัฒนากลุมของ
ตนเองและสรางความเขมแข็งใหชุมชน

จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับกลุมอาชีพและ
สินคา OTOP และศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP ณ
จังหวัดภาคใต ภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคอีสาน ผูเขารวมโครงการ 50 คน

400,000

400,000

400,000

๒๕๖๔
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

50,000 รอยละ 50 ของเกษตรกร
เพาะเลี้ยงปลาดุกที่ไดรับ
การสงเสริมใหความรู
รอยละ 50 ของเกษตรกร
ที่มีรายไดเพิ่มขึ้น
50,000 รอยละ 80 ของเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการที่สามารถ
นําความรูมาใชประโยชน

20,000 จํานวน 1 ครั้งตอสัปดาห

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ
ประชาชนในเขตพื้นที่
มีความรูในการเลี้ยง
ปลาดุกใหมีคุณภาพ
ประชาชนในเขตพื้นที่
มีรายไดเสริมอยางยั่งยืน
ประชาชนในเขตพื้นที่
มีความรูในการเลี้ยง
กระบือใหมีคุณภาพ
ประชาชนในเขตพื้นที่
มีรายไดเสริมอยางยั่งยืน
ประชาชนในตําบลมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

400,000 - รอยละของกลุม OTOP ที่ กลุมอาชีพไดรับความรู
และประสบการณนํามา
ไดรับการพัฒนา
I57 - รอยละของกลุม OTOP พัฒนากลุมได
ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เกษตร
อําเภอถลาง
รวมกับ
สํานักปลัด
เกษตร
อําเภอถลาง
รวมกับ
สํานักปลัด
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผ.01

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖๔
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

8 โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
และทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการ
และสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต

เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่และหา
ประสบการณแกคณะกรรมการกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตและนําคณะกรรมการและ
สมาชิกกลุมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต ณ จังหวัดตางในภาคใต ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน จํานวน 50 คน
ปละ 1 ครั้ง

400,000

400,000

400,000

400,000 รอยละของกลุมออมทรัพยที่
ไดรับการพัฒนาและเขมแข็ง

คณะกรรมการกลุมออม
ทรัพย เพื่อการผลิตไดรับ
ประสบการณนํามาพัฒน
กลุม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

9 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

- เพื่อใหประชาชนในตําบลศรีสุนทร

จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน

400,000

400,000

400,000

400,000 รอยละของตัวแทนชุมชน

ตัวแทนชุมชนไดรับความรู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง

ชุมชนเขมแข็งปละ 1 ครั้ง

ไดรับความรูจากการฝก

จากการฝกอบรมศึกษาดูงาน

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ

เครือขายความเขมแข็งของชุมชน

มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน

อบรมศึกษาดูงาน และ

และสรางเครือขายความ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ชุมชน

- เพื่อใหประชาชนในตําบลดําเนิน

สรางเครือขายความเขมแข็ง

เขมแข็งชุมชนเพิ่มขึ้น

ชีวิตโดยยึดหลักตามแนวทาง

ชุมชนเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจพอเพียง
10 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานเพื่อสรางเครื่อขายชุมชน
เขมแข็ง

- เพื่อใหประชาชนในตําบลศรีสุนทร
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง
เครือขายความเขมแข็งของชุมชน

จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงานชุมชน
เขมแข็งปละ 1 ครั้ง
มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 360 คน

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 รอยละของตัวแทนชุมชน
ไดรับความรูจากการฝก
อบรมศึกษาดูงาน และ
สรางเครือขายความเขมแข็ง
ชุมชนเพิ่มขึ้น

ตัวแทนชุมชนไดรับความรู
จากการฝกอบรมศึกษาดูงาน
และสรางเครือขายความ
เขมแข็งชุมชนเพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผ.01

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

11 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน - เพื่อสงเสริมใหผูดอยโอกาสมีความ
ตามรอยพอเพื่อสงเสริมอาชีพแก

รูเพิ่มพูนขึ้นและยึดหลักปรัชญาเศรษฐ

ผูดอยโอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ กิจพอเพียง
พอเพียง

- เพื่อสงเสริมใหผูดอยโอกาสมีรายได
เสริม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดโครงการอยางนอยปละ 1 ครั้ง

๒๕61
(บาท)
เทศบาล
1,350,000

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
1,350,000

1,350,000

๒๕๖๔
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1,350,000 รอยละของผูดอยโอกาสมีองค ผูดอยโอกาสมีความรูเพิ่มขึ้น กองสวัสดิการ
ความรูเพิ่มขึ้น
รอยละของผูดอยโอกาสมีรายได

และมีรายได

สังคม

