
แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญาจติสาธารณะ  และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาคุณภาพชวิีตของประชาชน

4.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

4.1 แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการอาหารเสริม (นม)  -เพื่อให้เด็ก นักเรียนได้รับ นักเรียน 20,000   20,000    20,000    20,000    20,000    นักเรียนได้  -เด็กนักเรียนมสีุขภาพ กองการศึกษา

อาหารเสริม (นม) อย่าง  - ศพด.ทุง่หลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รับอาหารเสริม อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ (อบต.ทา่วังพร้าว)

เพยีงพอและเพื่อส่งเสริม (นม) ร้อยละ 

สุขภาพของเด็กนักเรียน 80

2 โครงการอาหารกลางวัน  -เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ นักเรียน 50,000   50,000    50,000    50,000    50,000    นักเรียนได้  -เด็กนักเรียนมสีุขภาพ กองการศึกษา

อาหารอย่างเพยีงพอ และ  - ศพด.ทุง่หลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รับอหารกลาง อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ (อบต.ทา่วังพร้าว)

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ วันร้อยละ

ประทานอาหารที่ถูกต้อง 80

3 โครงการร้อง เล่น เต้น เพื่อพัฒนาการ  -เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็ก 10,000   10,000    10,000    10,000    10,000    ร้อยละของเด็ก  -เด็กได้พัฒนา กองการศึกษา

ที่ดี คุณภาพชวีติและทักษะของ ได้ร่วมเพื่อพัฒนาการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขา้ร่วมโครงการคุณภาพชวีติและ (อบต.ทา่วังพร้าว)

เด็กให้เหมาะสมกับวัยและให้ ที่ดี ได้ร่วมท ากิจกรรมทักษะของเด็กให้เหมาะ

เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ร่วมกัน สมกับวัย

4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา -เพื่อให้ประชาชนใชส้ าหรับ อุปกรณ์กีฬา 25,000   25,000    25,000    25,000    25,000    ประชาชนมี ประชาชนหันมาใส่ใจ กองการศึกษาฯ

เล่นกีฬา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ในสุขภาพและออก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ร้อยละ 60 ก าลังกายมากย่ิงขึ้น

   69

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

2. บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสนัปา่ตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ น าเยาวชนไป 20,000   20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละเด็กที่ เด็กเกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

ประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของ เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ให้เกิด ทัศนศึกษา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ อย่างมคีวามสุขจาก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้อย่างมคีวามสุข ได้รับประสบการณ์ประสบการณ์

ที่ดี

6 ค่าใชจ้า่ยในการบริหารศูนย์พัฒนา เพื่อการด าเนินงานของศพด. บริหารจัดการการ 10,000   10,000    10,000    10,000    10,000    ร้อยละของการ ศพด.ด าเนินงานได้ กองการศึกษา

เด็กเล็กบา้นทุง่หลุก หมูท่ี่ 4 บา้นทุง่หลุกมปีระสิทธภิาพ ด าเนินงาน ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ด าเนินงานของ มปีระสิทธภิาพ (อบต.ทา่วังพร้าว)

ศพด.มปีระสิทธิ

ภาพมากย่ิงขึ้น

7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการ เพื่อการด าเนินงานของศพด. บริหารจัดการการ 28,900   28,900   33,950   33,950   33,950   ร้อยละของการ ศพด.ด าเนินงานได้ กองการศึกษา

บริหารการศึกษา บา้นทุง่หลุกมปีระสิทธภิาพ ด าเนินงาน ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ด าเนินงานของ มปีระสิทธภิาพ (อบต.ทา่วังพร้าว)

ศพด.มปีระสิทธิ

ภาพมากย่ิงขึ้น

8 โครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่น  -เพื่อให้เด็กได้มเีคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่นสนาม 50,000    50,000    50,000    ร้อยละของ  -เด็กมเีคร่ืองเล่นและ กองการศึกษาฯ

สร้างปัญญา เหมาะสมกับวัย จ านวน 1 ชุด (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนในพื้นที่ มพีัฒนาการเหมาะสม (อบต.ทา่วังพร้าว)

มสีุขภาพดีขึ้น กับวัย

รวม จ านวน 8 โครงการ  -  - 163,900    163,900     218,950    218,950    218,950    

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการแจกเบี้ยยังชพี (ผู้สูงอายุ)  -เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 4,500,000 ######### # ######### # ######### # ######### # ร้อยละของผู้สูง  -ผู้สูงอายุสามารถ ส านักปลัด

ในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อายุได้รับเบี้ย พึ่งพาตนเองได้ และ (อบต.ทา่วังพร้าว)

ยังชพีอย่างทั่วถึง สามารถชว่ยบรรเทา

ความเดือดร้อน

2 โครงการสงเคราะห์ (ผู้ปว่ยเอดส์)  -เพื่อสงเคราะห์ผู้ปว่ยเอดส์ สงเคราะห์ผู้ปว่ย 70,000  70,000   70,000   70,000   70,000   ร้อยละของผู้  -ผู้ปว่ยเอดส์สามารถ ส านักปลัด

เอดส์ในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปว่ยเอดส์ได้รับ พึ่งพาตนเองได้และ (อบต.ทา่วังพร้าว)

เบี้ยอย่างทั่วถึง สามารถชว่ยบรรเทา

ความเดือดร้อน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ

       4.2 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

3 โครงการสงเคราะห์ (ผู้พกิาร)  -เพื่อสงเคราะห์ผู้พกิาร สงเคราะห์ผู้พกิาร 1,200,000       1,200,000        1,200,000        1,200,000        1,200,000        ร้อยละของผู้  -ผู้พกิารสามารถ ส านักปลัด

ในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พกิารได้รับเบี้ย พึ่งพาตนเองได้และ (อบต.ทา่วังพร้าว)

ผู้พกิารอย่าง สามารถชว่ยบรรเทา

ทั่วถึง ความเดือดร้อน

รวม จ านวน 3 โครงการ  -  - 5,770,000  5,770,000   5,770,000   5,770,000   5,770,000   

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการเฝ้าระวังปอ้งกันควบคุมโรค  -เพื่อให้ประชาชนรู้จักวธิี 1.อบรมให้ความรู้ 15,000       15,000        15,000        15,000        15,000        ร้อยละของผู้ที่  -ประชาชนรู้จักวธิี ส านักปลัด

และภัยสุขภาพในชุมชน การปอ้งกันโรคติดต่อ 2.ดูงานนอกสถานที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ ปอ้งกันตนเองจาก (อบต.ทา่วังพร้าว)

มคีวามรู้มากขึ้น โรคติดต่อ

2 โครงการเรียนรู้ดูแลสุขภาพ กายจติ เพื่อให้ประชาชนในต าบล 1.อบรมให้ความรู้ 15,000    15,000    15,000    ร้อยละของผู้ที่ ประชาชนมสีุขภาพ ส านักปลัด

ดี ด้วยวถิีธรรมชาติ ทา่วังพร้าวมสีุขภาพที่ดี 2.ดูงานนอกสถานที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ ดีขึ้น (อบต.ทา่วังพร้าว)

มคีวามรู้มากขึ้น

3 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อปอ้งกันการเกิดโรค อบรมให้ความรู้ 15,000   15,000    15,000    15,000    15,000    ร้อยละของ ประชาชนและอาสา ส านักปลัด

จากโรคพษิสุนัขบา้ พษิสุนัขบา้ในพื้นที่ เกี่ยวกับโรคพษิ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เขา้ร่วมโครง สมัครปศุสัตวใ์นพื้นที่ (อบต.ทา่วังพร้าว)

สุนัขบา้แก่ประชา การได้รับความรู้ มคีวามรู้เกี่ยวกับโรค

ชนทั่วไปและอาสา เพิ่มมากขึ้น พษิสุนัขบา้และชว่ยกัน

ปศุสัตวใ์นพื้นที่ ปอ้งกันการเกิดโรค

4 โครงการปรับปรุงสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม  - เพื่อรณรงค์ควบคุมปอ้งกัน อุดหนุน รพ.สต. 20,000   20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละของผู้  - ประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.บา้น

 ควบคุมและปอ้งกันโรค โรคไชเ้ลือดออกในพื้นที่ บา้นทุง่หลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปว่ยในพื้นที่ มคีวามปลอดภัยในชวีติ ทุง่หลุก

ไชเ้ลือดออกต าบลทา่วังพร้าว ลดลง ห่างไกลจากโรคไข้

เลือดออก

5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ อุดหนุนงบประมาณ 30,000   30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละของ  -อาสาสมัคร ส านักปลัด

สาธารณสุขและแกนน าสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรด้าน ให้อาสาสมัคร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อสม.ท างาน สาธารณสุขมศีักยภาพ (อบต.ทา่วังพร้าว)

สาธารณสุขให้มปีระสิทธภิาพ สาธารณสุขประจ า ได้อย่างมปีระสิทธิในการท างานและน า

หมูบ่า้น หมูท่ี่ 4,5 ภาพ ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา

6 และ 7 ด้านสาธารณสุข
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

       4.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 โครงการส ารวจความเสีย่งเกษตรกรจากการใช้  -เพือ่รณรงค์ควบคุมป้องกนั อุดหนุน รพ.สต. 20,000       20,000        20,000        20,000        20,000        ร้อยละของ  - ประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.บ้าน

สารเคมกี าจัดศัตรูพชื โรคพยาธใิบไมใ้นตับแกก่ลุ่ม บ้านทุ่งหลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนใน มคีวามปลอดภัยและ ทุ่งหลุก

และผู้ที่มพีฤติกรรมเสี่ยง ประชาชนในพื้นที่ พื้นที่ป่วยด้วย ห่างไกลจากโรค

โรคน้อยลง

7 โครงการสืบสานปฏธิานสมเด็จย่า  - เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้านในเขต อุดหนุนงบประมาณให้ 20,640     20,640     20,640     20,640     20,640     จ านวนประชาชน หมู่บ้านที่ได้รับเงินสนับ หมู่บ้านในเขต

ต้านภัยมะเร็งเต้านม ต าบลท่าวังพร้าวจัดท าโครงการ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขา้ร่วมโครงการ สนุน 4 หมู่บ้านได้จัดท า อบต.ท่าวังพร้าว

เพือ่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล อบต.ท่าวังพร้าวจ านวน โครงการตามพระราชด าริ

ตามโครงการอุดหนุนโครงการ 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ

พระราชด าริ 5,160.-บาท

8 โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาลในชุมชน  - เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้านในเขต อุดหนุนงบประมาณให้ 38,240    38,240     38,240     38,240     38,240     จ านวนประชาชน หมู่บ้านที่ได้รับเงินสนับ หมู่บ้านในเขต

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม ต าบลท่าวังพร้าวจัดท าโครงการ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขา้ร่วมโครงการ สนุน 4 หมู่บ้านได้จัดท า อบต.ท่าวังพร้าว

บรมราชกมุารี เพือ่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล อบต.ท่าวังพร้าวจ านวน โครงการตามพระราชด าริ

ตามโครงการอุดหนุนโครงการ 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ

พระราชด าริ 9,560.-บาท

9 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  - เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้านในเขต อุดหนุนงบประมาณให้ 21,120    21,120     21,120     21,120     21,120     จ านวนประชาชน หมู่บ้านที่ได้รับเงินสนับ หมู่บ้านในเขต

ต าบลท่าวังพร้าวจัดท าโครงการ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขา้ร่วมโครงการ สนุน 4 หมู่บ้านได้จัดท า อบต.ท่าวังพร้าว

เพือ่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล อบต.ท่าวังพร้าวจ านวน โครงการตามพระราชด าริ

ตามโครงการอุดหนุนโครงการ 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ

พระราชด าริ 5,280.-บาท

รวม จ านวน 9  โครงการ  -  - 180,000  180,000   195,000   195,000   195,000   

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูง  -เพื่อสงเคราะห์ผู้สุงอายุ ดูแลที่อยู่อาศัยผู้ 30,000    30,000    30,000    จ านวนผู้ที่  -เพื่อผู้สูงอายุมทีี่อยู่ ส านักปลัด

อายุโดยชุมชนมสี่วนร่วม สูงอายุให้มสีภาพดี (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ อาศัยที่ดีขึ้น (อบต.ทา่วังพร้าว)

 7
2

       4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

2 โครงการสูงวัยอย่างมคุีณค่าชรา  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้และ 15,000    15,000    15,000    ร้อยละของผู้ที่ ผู้สูงอายุภายในพื้นที่มี ส านักปลัด

อย่างมคุีณภาพ ภายในชุมชนมสีุขภาพที่ดี ประชาสัมพันธใ์น (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ สุขภาพที่สมบูรณ์แข็ง (อบต.ทา่วังพร้าว)

และมจีติใจที่ดี พื้นที่ มสีุขภาพที่ดี แรงสภาพจติใจดี

2 โครงการแฮปปี้โฮม  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้และ 20,000   20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละของผู้ที่ ผู้สูงอายุภายในพื้นที่มี ส านักปลัด

ภายในชุมชนมสีุขภาพที่ดี ประชาสัมพันธใ์น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ สุขภาพที่สมบูรณ์แข็ง (อบต.ทา่วังพร้าว)

พื้นที่ มสีุขภาพที่ดี แรง

รวม จ านวน 3  โครงการ  -  - 20,000  20,000   65,000    65,000    65,000    

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแขง่ขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง เยาวชนประชาชน 60,000   60,000    60,000    60,000    60,000    ประชาชนมี ประชาชนมสีุขภาพ กองการศึกษาฯ

ประชาชนประจ าปอี าเภอสันปา่ตอง กายและสร้างความสามัคคี เขา้ร่วมการแขง่ขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทา่วังพร้าว)

กีฬา ร้อยละ 60 ความสมานสามัคคีกัน

2 โครงการแขง่ขันกีฬาศูนย์พัฒนา เพื่อส่งเสริมความมรีะเบยีบ เด็ก ศพด.บา้น 10,000   10,000    10,000    10,000    10,000    เด็กมสีุขภาพ เด็กมคีวามเป็น กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก วนิัย  ปลูกฝังการเล่นกีฬา ทุง่หลุกเขา้ร่วมการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ดีขึ้นร้อยละ ระเบยีบและมวีนิัย (อบต.ทา่วังพร้าว)

รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความ แขง่ขันกีฬา 60 รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย

สามัคคี เด็กได้รับการพัฒนา

ด้านอารมย์ สังคมสติปัญญา

3 โครงการแขง่ขันกีฬาเยาวชนประชาชน เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง เยาวชนประชาชน 60,000   60,000    60,000    60,000    60,000    ประชาชนมี ประชาชนมสีุขภาพ กองการศึกษาฯ

ต าบลทา่วังพร้าวต้านยาเสพติด กายและสร้างความสามัคคี เขา้ร่วมการแขง่ขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทา่วังพร้าว)

กีฬา ร้อยละ 60 ความสมานสามัคคีกัน

4 โครงการจัดการแขง่ขันกีฬาประชาชน เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง เยาวชนประชาชน 100,000 100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชนมี ประชาชนมสีุขภาพ กองการศึกษาฯ

ประจ าอ าเภอสันปา่ตอง กายและสร้างความสามัคคี เขา้ร่วมการแขง่ขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทา่วังพร้าว)

กีฬา ร้อยละ 60 ความสมานสามัคคีกัน

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง เยาวชนประชาชน 40,000   40,000    40,000    40,000    40,000    ประชาชนมี ประชาชนมสีุขภาพ กองการศึกษาฯ

หมูท่ี่ 4-7 กายและสร้างความสามัคคี เขา้ร่วมการแขง่ขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทา่วังพร้าว)

กีฬา ร้อยละ 60 ความสมานสามัคคีกัน

รวม จ านวน 5  โครงการ  -  - 270,000 270,000  270,000  270,000  270,000  

 7
3

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ

       4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการปรับปรุงลานกีฬาบา้นสบวาง  -เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง ประชาชนหมูท่ี่ 7 10,000    10,000    10,000    ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใส่ กองชา่ง

กาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ร้อยละ 60 ก าลังกายมากขึ้น

2 โครงการสร้างสวนสุขภาพประจ าหมู่ สวนสุขภาพส าหรับ สวนสุขภาพ 70,000   70,000   70,000   ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใส่ กองชา่ง

บา้น ประชาชนไวอ้อกก าลังกาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 60 ก าลังกายมากขึ้น

3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  -เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง สนามกีฬา 100,000  100,000  100,000  ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใส่ กองชา่ง

หมูท่ี่ 4  บา้นทุง่หลุก กาย จ านวน 1 แห่ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ร้อยละ 60 ก าลังกายมากขึ้น

4 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  -เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง ประชาชนในเขต 500,000  500,000  500,000  ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใส่ กองชา่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่วังพร้าว กาย อบต.ทา่วังพร้าว (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ร้อยละ 60 ก าลังกายมากขึ้น

รวม จ านวน 4 โครงการ  -  - -        -         680,000 680,000 680,000 

####

       4.7 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ


