รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างการศึกษาดีมมี าตรฐานสากล
3.ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จัดหาอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนา เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับประทาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เด็กเล็กทั้ง 10 ศูนย์
อาหารครบถ้วนตามโภชนาการสมวัย ตาบลคาป่าหลาย

2561
(บาท)
600,000

2 จัดหาอาหารเสริม(นม)สาหรับศูนย์ เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 2,000,000
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 10 ศูนย์
เสริมนมครบถ้วนถ้วน
ตาบลคาป่าหลาย

3 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจาตาบล
คาป่าหลาย

เพื่อจัดสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้
นอกระบบและตามอัธยาศัย

4 อินเตอร์เนตตาบลเพื่อประชาชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชาชนใน
ตาบลในการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
5 เงินวิทยฐานะ

จัดตั้งศูนย์รู้ประจาตาบล

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
600,000 600,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราช จานวนข้าราชการครู
การครูผู้ดแู ลเด็กที่ควรได้รับตาม
ระเบียบที่กาหนด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด ( KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
600,000 จานวนเด็กในศูนย์พฒ
ั นา เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบล กองการศึกษา
เด็กเล็กได้สารอาหาร
คาป่หลายได้รับประทานอาหารครบตาม
ครบถ้วน
หลักโภชนาการได้สารอาหารครบถ้วน
ตามวัย

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวนเด็กในศูนย์พฒ
ั นา เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบล กองการศึกษา
เด็กเล็กได้สารอาหาร
คาป่หลายได้รับประทานอาหารครบตาม
ครบถ้วน
หลักโภชนาการได้สารอาหารครบถ้วน
ตามวัย

30,000

30,000

300,000

300,000

300,000

294,000

294,000

294,000

จานวน 1 ศูนย์

จานวน 10 เครื่อง

แบบ ผ. 01

จานวนประชาชนที่
เข้าศึกษานอกระบบ
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีองค์ความรู้ปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้

กองการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใน
ในระบบอินเตอร์เนต

ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสาร
รวดเร็วขึ้น

สานักปลัด

294,000 ข้าราชการครูที่มคี ณ
ุ สมบัติ ข้าราชการครูได้รับเงินวิทยฐานะ
ครบถ้วนตามระเบียบ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างการศึกษาดีมมี าตรฐานสากล
3.ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6 ติดตั้งเสียงตามสาย/ปรับปรุงซ่อม เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารแก่
แซมเสียงตามสายประจาหมู่บา้ น ประชาชนอย่างทั่วถึง

หมู่ที่ 1 - 17

7 ก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ทั้ง 10 ศูนย์

เพื่อให้ประชาชนได้มที ี่สาหรับลูกหลาน
ไว้เรียนหนังสือ

8 เทลานคอนกรีตศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพื่อให้ลูกหลานได้มพี ื้นที่ในการทา
ทั้ง10 ศูนย์
กิจกรรม
9 ก่อสร้าง / ปรับปรุง ที่อา่ น
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บา้ น

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด ( KPI)

จานวนประชาชนที่รับรู้ข่าว ประชาชนได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสาร
สารทางหอกระจายข่าวเพิม่ ขึน้

5,000,000

5,000,000 5,000,000

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ที่กอ่ สร้าง

จากหน่วยงานอืน่ จากหน่วยงานอืน่ จากหน่วยงานอืน่

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทั้ง10ศูนย์

450,000

เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อ่านหนังสืออย่าง ประชาชนทั้ง 17 หมู่บ้าน
สะดวกและรับข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุ

450,000

450,000

50,000

11 ส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อน เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมีการเตรียมความ
วัยเรียนเพือ่ เตรียมความพร้อมที่ถูกต้อง พร้อมที่ถูกต้อง

30,000

ปีละ1ครั้ง

กองช่าง

ทัว่ ไปร้อย 100 ของจานวนประชาชนทัง้ หมด

ลูกหลานได้รับประโยชน์อย่างทั่ว
ร้อยละ100 ของจานวนทั้งหมด

กองการศึกษา
และกองช่าง

450,000

ลานคอนกรีต
ทั้ง10ศูนย์

ลูกหลานได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง กองช่างและ
ทุกหมู่บา้ น
กองการศึกษา

100,000

100,000

ร้อยละของที่อา่ น
หนังสือ

ประชาชนได้รับความรู้และข้อมูล
สานักปลัด
ข่าวสารทั่วไปร้อย 100 ของ จานวน
ประชาชนทั้งหมด

50,000

50,000 อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน

การณ์บา้ นเมือง
10 ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอปุ กรณ์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ของ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ของเล่นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในเขต เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ทัง้ 10 ศูนย์
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ตามศูนย์ฯต้นแบบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30,000

เด็กปฐมวัย เข้ามาเรียนใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

ส่งเสริมการอบรมเลี้ยง เด็กก่อนวัยเรียนมีความพร้อมก่อน กองการศึกษา
ดูที่ถูกต้อง
วัยเรียนที่ถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างการศึกษาดีมมี าตรฐานสากล
3.ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
12 จัดให้มสี ถานีวิทยุชุมชนประจา
ตาบล

เพื่อให้ชุมชนได้มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

13 ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน

เพื่อให้ประชาชนได้มที ี่อา่ นหนังสือ

ขนาดใหญ่

เขตเทศบาลตาบล
ป่าหลาย
1 แห่ง

14 จัดหาหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ เพื่อให้ประชาชนตาบลคาป่าหลายศึกษา หนังสือพิมพ์และวารสาร
ไว้ศนู ย์เรียนรู้ตาบล และที่อา่ น รู้ทันข่าวสารและค้นคว้าหาความรู้เพิม่ เติม
ทางวิชาการต่างๆ
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บา้ น
15 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ทารั้ว/สนาม เพื่อให้ลูกหลานได้มที ี่อาศัยที่แข็งแรง

2561
(บาท)

ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
350,000

2564
(บาท)
350,000

20,000,000

20,000,000

หน่วยงานอื่น

หน่วยงานอื่น

10,000

100,000

100,000

10,000

100,000

เด็กเล่น/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์ สื่อการเรียนการสอน
สนุนสถานศึกษา (จัดการเรียน- พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.คาป่าหลาย (รายหัว)
การสอน)
17 จัดหาครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมีครุภณ
ั ฑ์สื่อการเรียนรู้
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้ง
10 แห่ง

500,000

500,000

แบบ ผ. 01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด ( KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สถานีวิทยุชุมชนที่
จัดตั้ง

มีศนู ย์รวมข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่
ไว้สาหรับชุมชน

สานักปลัด

ห้องสมุดที่กอ่ สร้าง

ใช้เป็นศูนย์รวมทางการศึกษา

สานักปลัด

จานวนช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารของประ
ชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนที่รักการอ่านหนังสือ
เพิ่มขึ้นและมีแหล่งข้อมูลเพิ่มขึ้น

ศูนย์พฒ
ั นาที่ปรับ
ปรุงซ่อมแซม

กองการศึกษา

เด็กเล็กได้รับผลประโยชน์ร้อยละ กองการศึกษา
100ของเด็กเล็กทั้งหมด

500,000

500,000

500,000 สื่ออุปกรณ์รายหัวสาหรับ มีการจัดหาสื่อการรียนการสอน
เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สาหรับเด็กประถมวัย

กองการศึกษา

500,000

500,000

500,000

กองการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์สื่อการเรียน
การสอน

เด็กมีพฒ
ั นากรารด้านต่างๆอย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วนตามวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างการศึกษาดีมมี าตรฐานสากล
3.ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
18 ติดตั้งเครื่องกรองน้าสาหรับศูนย์ เพื่อให้เด็กเล็กได้มนี ้าดื่มที่สะอาด
พัฒนาเด็กเล็ก
ไว้ในการบริโภค
19

อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการหลักปรัชญา

เพือ่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนต่างๆใน พอเพียงของพ่อหลวงนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้ง
10 แห่ง
โรงเรียนต่างๆใน
เขตเทศบาล

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

160,000

160,000

160,000

30,000

30,000

30,000

2564
(บาท)

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด ( KPI)
เครื่องกรองน้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กเล็กมีน้าที่สะอาดไว้ใช้อปุ โภค

โรงเรียนที่นาหลักปรัชญา โรงเรียนได้ดาเนินการตามหลัก
ไปใช้ในการดาเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

เขตตาบลคาป่าหลาย
20 อบรม/สนับสนุนนักเรียนเพื่อ
เพิ่มทักษะในการเรียนรู้

เพื่อให้นกั เรียนมีแหล่งเรียนรู้

ปีละ 1 ครั้ง

21 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เพือ่ เป็นเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถ

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก/เด็ก

ของเด็กปฐมวัย/เด็กนักเรียนในตาบล

นักเรียนตาบลคาป่าหลาย

160,000

160,000

22 จัดหาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพือ่ ให้เด็กนักเรียนในเขตตาบลคาป่าหลาย เด็กนักเรียนในเขต
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบล
ได้รบั ประทานอย่างครบถ้วนทุกคน
ตาบลคาป่าหลาย

3,200,000

3,200,000 3,200,000 3,200,000 จานวนเด็กที่ได้รับประทาน เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบตาม

23 จัดหาอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน เพือ่ ให้เด็กนักเรียนในเขตตาบลคาป่าหลาย เด็กนักเรียนในเขต
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคาป่าหลาย ได้อาหารเสริมครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ตาบลคาป่าหลาย

4,000,000

24 จัดหารถรับ-ส่งนักเรียนในเขต
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย

เพือ่ อานวยความสะดวกให้กับเด็ก
นักเรียนยากจนไม่มพี าหนะเดินทางไปโรงเรียน

เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล

160,000

ร้อยละของการอบรม นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย กองการศึกษา
สนับสนุนในการเรียนรู้
160,000 จานวนเด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

อาหารครบตามหลักโภชนาการ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 จานวนเด็กที่ได้รับอาหาร

เด็กได้แสดงความสามารถตาม
พัฒนาการของเด็กแต่ละวัย

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หลักโภชนาการได้สารอาหารครบถ้วน

เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร
กองการศึกษา
เสริมนมครบตามหลักโถชนาการ ครบตามหลักโภชนาการได้สาร
อาหารครบถ้วนตามวัย
500,000 จานวนร้อยละของผู้ปกครองมีความ จานวนร้อยละเด็กขาดเรียนลดลง กองการศึกษา
พึงพอใจต่อการบริการของเทฅบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างการศึกษาดีมมี าตรฐานสากล
3.ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

1

ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาประจาหมูบ่ ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

หมู่ท1ี่ -17

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

350,000

/ ลานกีฬากลางประจาตาบล หมู่ 1

2 ก่อสร้างสนามกีฬากลาง
(สนามตะกร้อ,สนามวอลเลย์)

เพื่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้
สาหรับแข่งขันกีฬาออกกาลังกาย

หมู่ที่ 1

3 จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ดนตรีสาหรับ
เยาวชน

เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด เยาวชนตาบลคาป่าหลาย
ประโยชน์

4 กีฬาชุมชนสัมพันธ์

เพื่อให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านมีความรัก

หมู่ท1ี่ -หมูที่17

30,000

50,000

50,000

30,000

50,000

ความสามัคคี สมานฉันท์
5 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อให้ ยาวชนและนักเรียนได้เห็นความ
และนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล สาคัญของการออกกาลังกายอันเป็น
การเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง

2564
(บาท)

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด ( KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

350,000 จานวนลานกีฬาได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับผลประโยชน์

700,000 จานวนลานกีฬาได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เยาวชนและประชาชนมีสนาม
ออกกาลังกาย

กองช่าง

เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

กองการศึกษา

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

เด็ก และเยาวชนออกกาลังเพื่อ
สุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา

กองการศึกษา

จานวนอุปกรณ์ดนตรี
เพิ่มขึ้น
50,000 จานวนร้อยละของ

กองช่าง

ร้อยละ100

ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กบั โรงเรียนในเขต
เทศบาล

40,000

40,000

40,000

40,000 จานวนกิจกรรมส่งเสริม
การเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างการศึกษาดีมมี าตรฐานสากล
3.ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6 อุดหนุนโครงการแข่งขันวิง่ มาราธอนเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป อุดหนุนงบประมาณ
มุกดาหารนานาชาติ
ได้เห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย ศูนย์ กกท.จ.มุกดาหาร

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000

50,000

50,000

อันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง

7 โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริม เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
กีฬาในตาบล
และบุคลทั่วไปให้เห็นความสาคัญ
ในการออกกาลังกาย

ประชาชนในตาบล
คาป่าหลาย

50,000

ตัวชี้วัด ( KPI)
2564
(บาท)
15,000 จานวนกิจกรรมส่ง
เสริมการเล่นกีฬา
เพิ่มขึ้น
50,000 จานวนกิจกรรมส่งเสริม
การเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

8 โครงการปฎิบตั ธิ รรม

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักธรรมะมากขึ้น

หมู่ท1ี่ -17

20,000

20,000

9 โครงการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี
โท,เอก

เพื่อให้นกั เรียนเห็นความสาคัญในการ
ศึกษาธรรมวินยั

นักเรียน/เยาวชน

15,000

15,000

10 โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน

เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกในพุทธศาสนา

เด็กและเยาชน

100,000

100,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็ก และเยาวชนออกกาลังเพื่อ
สุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา

กองการศึกษา

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

ร้อยละของผู้ปฏิบตั ธิ รรม ลูกหลานได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง กองการศึกษา
จานวนพระที่เข้า
ศึกษา

นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

ร้อยละของเด็กที่
บรรพชา

กล่อมเกลาจิตใจของเด็กให้มสี ติ กองการศึกษา
มากขึ้นและฝึกความอดทนให้เด็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างการศึกษาดีมมี าตรฐานสากล
3.ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
11 ก่อสร้างเตาเผาศพ/เมรุเผาศพ

เพือ่ ใช้ในการเผาคนที่เสียชีวติ ให้ถูกลักษณะ

นิสัย

ในเขตเทศบาลตาบล
คาป่าหลาย

12 โครงการอบรมเยาวชนให้เรียนรู้
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นและอนุรักษ์
วัฒนธรรม

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกอบรมผู้นาเยาวชน
ตาบลคาป่าหลาย
จานวน 100 คน

13 อุดหนุนประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ

เพื่อให้ประชาชนรู้จักประเพณีแต่ดั้งเดิม
ของไทยและรู้จกั อนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้

2561
(บาท)
900,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
900,000

20,000

2564
(บาท)

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด ( KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เตาเผาศพ/เมรุเผาศพ ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาของ กองช่าง
ชาวบ้านในเขตเทศบาล
20,000

จานวนผู้นาเยาวชนที่ ผู้นาเยาวชนเป็นตัวแทนถ่ายทอด
ผ่านการอบรมและ การเรียนรู้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นและ
สามารถถ่ายทอดความ อนุรักษ์วัฒนธรรม

สานักปลัด

บ้านคาป่าหลายทั้ง
4 หมู่บา้ น

20,000

20,000

20,000

จานวนครั้งที่มกี จิ กรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ กองการศึกษา
บุญบั้งไฟ
หมู่บา้ น

หมู่ที่ 8

20,000

20,000

20,000

จานวนครั้งที่มกี จิ กรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ กองการศึกษา
บุญข้าวเม่า
หมู่บา้ น

หมู่ท5ี่ -หมู่ท1ี่ 3

20,000

20,000

จานวนครั้งที่มกี จิ กรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ กองการศึกษา
บุญสงกรานต์
หมู่บา้ น

ลูกหลาน
14 อุดหนุนประเพณีบญ
ุ ข้าวเม่า

เพือ่ ให้ประชาชนรู้จกั ประเพณีแต่ดั้งเดิม
ของไทยและรู้จกั อนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้

ลูกหลาน
15 อุดหนุนประเพณีบญ
ุ สงกรานต์

เพือ่ ให้ประชาชนรู้จกั ประเพณีแต่ดั้งเดิม
ของไทยและรู้จกั อนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้

ลูกหลาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างการศึกษาดีมมี าตรฐานสากล
3.ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
16 อุดหนุนประเพณีบญ
ุ มหาชาติ

เพือ่ ให้ประชาชนรู้จกั ประเพณีแต่ดั้งเดิม

หมู่ท4ี่ -หมู่ท1ี่ 1

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2564
(บาท)
20,000

หมู่ท2ี่ ,9,14,15,17

20,000

20,000

20,000

ประชาชนในเขต
ตาบลคาปาหลาย

100,000

100,000

40,000

40,000

ของไทยและรู้จกั อนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด ( KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนครั้งที่มกี จิ กรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ กองการศึกษา
บุญมหาชาติ
หมู่บา้ น

ลูกหลาน
17 อุดหนุนประเพณีบญ
ุ ประสาทผึ้ง

เพือ่ ให้ประชาชนรู้จกั ประเพณีแต่ดั้งเดิม

20,000

ของไทยและรู้จกั อนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้

จานวนครั้งที่มกี จิ กรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บุญประสาทผึ้ง
ของหมู่บา้ น

กองการศึกษา

ลูกหลาน
18 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญต่างๆ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆร่วม
ทางศาสนาพุทธ เช่นวันเข้าพรรษาฯลฯ กับทางเทศบาลตาบลคาป่าหลาย

19 ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนด้านประ
เพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในตาบล

เพื่อเป็นการรักษาวัฒธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น

หมู่ท1ี่ -17

20 ส่งเสริมประเพณีบญ
ุ ข้าวจี่

เพื่อให้ประชาชนรู้จักประเพณีของไทย

หมู่ที่ 1-17

และรู้จกั อนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้ลูกหลาน

5,000

40,000

40,000

จานวนประชาชนที่
สมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบ
ทอดและมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ประเพณีทอ้ งถิ่น

กองการศึกษา

40,000

ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและ

กองการศึกษา

มีจติ สานึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่

จานวนครั้งที่มกี จิ กรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและ
บุญข้าวจี่
มีจติ สานึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างการศึกษาดีมมี าตรฐานสากล
3.ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
21 ส่งเสริมประเพณีฟอ้ นผีหมอเยาว์ เพื่อให้ประชาชนรู้จักประเพณีของไทย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หมู่ที่ 1-17

และรู้จกั อนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้ลูกหลาน

22 อุดหนุนประเพณีลอยกระทง

เพื่อให้ประชาชนรู้จักประเพณีของไทย

หมู่ที่ 12

25,000

25,000

25,000

และรู้จกั อนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้ลูกหลาน

23 จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เผ่า

เพื่ออนุรักษ์เผ่าและให้บคุ ลากรแต่งกาย ประชาชนตาบลคาป่าหลาย
ชุดประจาเผ่าในวันสาคัญ
และผู้นาชุมชน

24 อุดหนุนเลี้ยงผีปู่ตา

เพื่อให้ประชาชนรู้จักประเพณีของไทย

หมู่ที่ 1-17

15,000

15,000

25 โครงการจัดงานวันสงกรานต์/วัน เพื่อให้ประชาชนรู้จักประเพณีของไทย
ผู้สูงอายุในเขต
100,000
ผู้สูงอายุของเทศบาลตาบล
และรู้จกั อนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้ลูกหลาน เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
คาป่าหลาย

100,000

และรู้จกั อนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้ลูกหลาน

15,000

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด ( KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
5,000 จานวนครั้งที่มกี จิ กรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและ
ฟ้อนผีหมอเยาว์
มีจติ สานึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

จานวนครั้งที่มกี จิ กรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและ
ประเพณีลอยกระทง มีจติ สานึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่

กองการศึกษา

10,000 จานวนครั้งที่มกี จิ กรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและ
กลุ่มอนุรักษ์
มีจติ สานึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่

กองการศึกษา

จานวนครั้งที่มกี จิ กรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและ
เลี้ยงผีปู่ตา
มีจติ สานึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่

กองการศึกษา

จานวนครั้งที่มกี จิ กรรม พนักงานมีส่วนร่วมในการสืบทอดและ
วันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ มีจติ สานึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่

กองการศึกษา

