รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. ๒๕๕8- ๒๕60)
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส#วนท:องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตรการพัฒนาด:านส#งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการส#งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน
แนวทางที่ 1 สนับสนุนให:มีศูนยเยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผ#อนหย#อนใจ
งบประมาณและที่ผ#านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

หน#วยงานที่
รับผิดชอบ

ชุมชนหมู-ที่ 1-8 และ
ใกล'เคียงมีสถานที่
สําหรับออกกําลังกาย
อย-างเพียงพอ

กองการศึกษา

1 โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชน เพื่อให'ชุมชนตําบลศรีสุนทร มี ปรับปรุงลานกีฬาของตําบลศรีสุนทร
ลานกีฬาพร'อมให'บริการเยาวชน
ตําบลศรีสุนทร
ชุมชน ได'อย-างทั่วถึง

-

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ8สนามเด็ก เพื่อให'มีวัสดุและอุปกรณ8เครื่อง
เล-น บริเวณขุมน้ําในคลํา หมู-ที่ 1 เล-นแก-เด็กที่เพียงพอ

-

1,200,000

-

เด็กและเยาวชนมี
เด็ก ๆ ได'มีเครื่องเล-นที่
สถานที่ออกกําลังกายที่ เพียงพอ
มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

500,000

-

-

ประสิทธิภาพในการ
บุคลากรในองค8กร
ปฏิบัติงานระหว-างองค8กร ปกครองส-วนท'องถิ่น
ปกครองส-วนท'องถิ่น
จังหวัดภูเก็ตหันมาออก
จังหวัดภูเก็ต
กําลังกายและมีความ
สามัคคี

กองการศึกษา

3 โครงการเป5นเจ'าภาพจัดการ
แข-งขันกีฬาองค8กรปกครองส-วน
ท'องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7
ประจําป9 2558

จัดซื้ออุปกรณ8เครื่องเล-น บริเวณขุม
ในคลํา จํานวน 1 แห-ง

เพื่อส-งเสริมให'บุคลากรในองค8กร -จัดทําโครงการอย-างน'อยป9ละ 1 ครั้ง
ปกครองส-วนท'องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ได'แสดงออกถึงศักยภาพด'านกีฬา
และมีความสามัคคีระหว-างองค8กร

1,500,000 2,000,000 เยาวชน/ประชาชนมี

ผลลัพทที่
คาดว#าจะได:รับ

สถานที่ออกกําลังกาย
ครบทุกหมู-บ'าน
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แนวทางที่ 2 สนับสนุนและส#งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อต:านยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ8
กีฬาให'แก-เยาวชนประชาชน
ตําบลศรีสุนทร

เพื่อให'มีวัสดุและอุปกรณ8ในการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ8 อย-างน'อย 1 ครั้ง
ออกกําลังกายที่ทันสมัย

2 โครงการแข-งขันกีฬาตะกร'อคัพ
ประจําป9

เพื่อให'ประชาชนและเยาวชนหัน จัดกิจกรรมอย-างน'อย 1 ครั้ง
มาออกกําลังกายและมีความ
สามัคคี

3 การแข-งขันกีฬาเทศบาลตําบลศรี เพื่อสร'างความสามัคคีให'แกสุนทรสัมพันธ8
องค8กร

จัดทําโครงการอย-างน'อยป9ละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ#านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพทที่
คาดว#าจะได:รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสุขภาพและ กองการศึกษา
80,000 160,000 240,000 ประชาชนในตําบลมี
วัสดุและอุปกรณ8ออก พลานามัยทีแ่ ข็งแรง
กําลังกายครบทุกหมู-บ'าน สมบูณ8
100,000 200,000 300,000 ร'อยละ 5 ของเยาวชน
ในตําบล สนใจกีฬา
ตะกร'อ

ประชาชนและเยาวชน
หันมาเล-นกีฬาเพิ่มมาก
ขึ้น

กองการศึกษา

100,000 200,000 300,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

องค8กรมีความสามัคคี
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

4 โครงการส-งทีมแข-งขันกีฬา
ประเภทต-าง ๆ ได'แก- ฟุตบอล,
ฟุตซอล,เปตอง,แบดมินตัน
,ตะกร'อ ฯลฯ

เพื่อให'ประชาชนและเยาวชนหัน จัดทําโครงการอย-างน'อยป9ละ 1 ครั้ง
มาออกกําลังกายและมีความ
สามัคคี

500,000 1,000,000 1,500,000 ร'อยละ 5 ของ
ประชาชนชื่นชอบการ
เล-นกีฬา

ประชาชนและเยาวชน
หันมาเล-นกีฬาเพิ่มมาก
ขึ้น

5 โครงการส-งทีมนักกีฬาเข'าร-วม
การแข-งขันกีฬาองค8กรปกครอง
ท'องถิ่น

เพื่อให'พนักงานและคณะบริหาร จัดทําโครงการอย-างน'อยป9ละ 1 ครั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลได'
แสดงออกถึงศักยภาพด'านกีฬา
และมีความสามัคคี

250,000 500,000 750,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระหว-าง
องค8กรและหน-วยงาน

เพื่อให'ประชาชนและ
กองการศึกษา
เยาวชนหันมาออกกําลัง
กายและมีความสามัคคี
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แนวทางที่ 2 สนับสนุนและส#งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อต:านยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ#านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพทที่
คาดว#าจะได:รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบ

6 โครงการแข-งขันฟุตบอลประจําป9 เพื่อให'ประชาชนและเยาวชนหัน จัดทําโครงการอย-างน'อยป9ละ 1 ครั้ง
เทศบาลตําบลศรีสุนทรคัพ
มาออกกําลังกายและมีความ
สามัคคี

300,000 600,000 900,000 ร'อยละ 20 ของ
ประชาชนสนใจด'าน
กีฬาฟุตบอลจํานวน
ผู'สมัคร

เพื่อให'ประชาชนและ
กองการศึกษา
เยาวชนหันมาออกกําลัง
กายและมีความสามัคคี

7 โครงการแข-งขันกีฬาเปตอง
ประจําป9

เพื่อให'ประชาชนและเยาวชนหัน จัดทําโครงการอย-างน'อยป9ละ 1 ครั้ง
มาออกกําลังกายและมีความ
สามัคคี

100,000 200,000 300,000 ร'อยละ 20 ของ
ประชาชนสนใจด'าน
กีฬาเปตองจํานวน
ผู'สมัคร

เพื่อให'ประชาชนและ
กองการศึกษา
เยาวชนหันมาออกกําลัง
กายและมีความสามัคคี

8 โครงการแข-งขันศรีสุนทรมินิ
มาราธอน ครั้งที่ 2

เพื่อส-งเสริมให'ประชาชนหันมา จัดทําโครงการอย-างน'อยป9ละ 1 ครั้ง
ออกกําลังกายและสนใจสุขภาพ

200,000 400,000 600,000 ประชาชนร'อยละ 50 ประชาชนหันมาสนใจ
สนใจการออกกําลังกาย ในการออกกําลังกาย
โดยการวิ่ง/จํานวน
และมีสุขภาพทีด่ ีขึ้น
ผู'สมัคร

กองการศึกษา
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