รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองลาพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูนที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูน : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แผนงาน : การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเงินอุดหนุน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย -นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

146,900

146,900

จำนวน 130 คน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

146,900 -นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็ก -นักเรียนได้รับกำร

กองกำรศึกษำ

เล็กได้รับกำรสนับสนุนค่ำ พัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ

/โรงเรียนสังกัด

สาหรับค่าใช้จ่ายในการ

(อำยุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนำ

จัดการศึกษาสาหรับศูนย์

เด็กเล็ก (ศพด) เป็นค่ำหนังสือ

ใช้จ่ำยในกำรจัดกำร

และช่วยเหลือในส่วนของ

พัฒนาเด็กเล็ก

เรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

ศึกษำ ครบ 100%

ค่ำหนังสือ

เทศบำล

ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

2 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ -เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม

-หัวหน้ำส่วนรำชกำรทั้งภำค

-

600,000

600,000

600,000 -หัวหน้ำส่วนรำชกำรทั้ง

-หัวหน้ำส่วนรำชกำรทั้ง กองกำรศึกษำ

ประเพณีอันดีงำมให้คงอยู่สืบไป รัฐและเอกชนและประชำชนที่

ภำครัฐและเอกชนและ

ภำครัฐและเอกชนและ

และเผยแพร่วัฒนธรรมจำรีต

มำร่วมงำน จำนวน 3,000

ประชำชนร่วมกิจกรรม

ประชำชนได้ร่วม

ประเพณีส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

คน

จำนวน 3,000 คน

กิจกรรมและมีควำมรัก

เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดลำพูน

และหวงแหนประเพณี

ให้เป็นที่รู้จัก อย่ำงกว้ำงขวำง

และวัฒนธรรมไทย

/โรงเรียนสังกัด
เทศบำล

ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

แผนงำนกำรศึกษำ

หน้ำ 25

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูนที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูน : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แผนงาน : การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3 โครงการจัดงานวันลอยกระทง -เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม

(ผลผลิตของโครงการ)

-หัวหน้ำส่วนรำชกำรทั้งภำค

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

600,000

600,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

600,000 -หัวหน้ำส่วนรำชกำรทั้ง

-หัวหน้ำส่วนรำชกำรทั้ง กองกำรศึกษำ

ประเพณีอันดีงำมให้คงอยู่สืบไป รัฐและเอกชนและประชำชนที่

ภำครัฐและเอกชนและ

ภำครัฐและเอกชนและ

และเผยแพร่วัฒนธรรมจำรีต

มำร่วมงำน จำนวน 3,000

ประชำชนร่วมกิจกรรม

ประชำชนได้ร่วม

ประเพณีส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

คน

จำนวน 3,000 คน

กิจกรรมและมีควำมรัก

เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดลำพูน

และหวงแหนประเพณี

ให้เป็นที่รู้จัก อย่ำงกว้ำงขวำง

และวัฒนธรรมไทย

/โรงเรียนสังกัด
เทศบำล

ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ

4 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา -เพื่อให้พุทธบริษัทได้ร่วมกัน

-หัวหน้ำส่วนรำชกำรทั้งภำค

-

20,000

20,000

20,000

-หัวหน้ำส่วนรำชกำรทั้ง

-หัวหน้ำส่วนรำชกำรทั้ง กองกำรศึกษำ

ประกอบกิจกรรมทำงพุทธ

รัฐและเอกชนและประชำชน

ภำครัฐและเอกชนและ

ภำครัฐและเอกชนและ

/โรงเรียนสังกัด

ศำสนำ งดเว้นอบำยมุขทั้งปวง

ที่มำร่วมงำน จำนวน 500คน

ประชำชนร่วมกิจกรรม

ประชำชนได้ร่วมกิจกรรม

เทศบำล

และมุ่งปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทำน

จำนวน 500 คน

รักษำศิลให้ครบถ้วนในวันสำคัญ
ทำงศำสนำ
5 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา -เพื่อให้พุทธบริษัทได้ร่วมกัน

-พนักงำนเทศบำล พนักงำน

-

5,000

5,000

5,000

-ผู้บริหำร พนักงำนเทศ

-ผู้บริหำร พนักงำนเทศ กองกำรศึกษำ
บำล ประชำชน นักเรียน /โรงเรียนสังกัด

ประกอบกิจกรรมทำงพุทธ

ครู และนักเรียน ที่มำร่วม

บำล ประชำชน นักเรียน

ศำสนำ งดเว้นอบำยมุขทั้งปวง

งำน จำนวน 200 คน

ได้เข้ำร่วมกิจกรรมวันเข้ำ ได้ร่วมกิจกรรม

และมุ่งปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทำน

เทศบำล

พรรษำ จำนวน 200 คน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

แผนงำนกำรศึกษำ

หน้ำ 26

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูนที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูน : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แผนงาน : การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

324,000

324,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา รักษำศิลให้ครบถ้วนในวันสำคัญ

(ต่อ)

ทำงศำสนำ

6 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ 1.เพื่อปรับปรุงอำคำรสถำนที่
อากาศพร้อมติดตั้งภายใน และแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ให้เป็น

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล

-มีเครื่องปรับอำกำศภำย 1.โรงเรียนในสังกัดเทศ กองกำรศึกษำ

เมืองลำพูน มีกำรติดตั้งเครื่อง

ในห้องเรียนรู้ผ่ำนสื่อภำพ บำลเมืองลำพูนมีแหล่ง
ยนตร์

ห้องเรียนรู้ผ่านสื่อภาพ

สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร

ปรับอำกำศภำยในห้องเรียนรู้

ยนต์

เรียนรู้ ของนักเรียน

ผ่ำนสื่อภำพยนต์

เรียนรู้ต่ำง ๆ ให้เป็น
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

2.เพื่อใช้ประโยชน์จำกพื้นที่ทุก

กำรเรียนรู้

ส่วนของโรงเรียนให้เกิด

2.นักเรียนโรงเรียน

ประโยชน์สูงสุด

ในสังกัดเทศบำลฯ ได้

3.เพื่อรองรับกำรนำเทคโนโลยี

รับกำรพัฒนำทำงด้ำน

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้

ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม

ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

และสติปัญญำของ
นักเรียน
3.โรงเรียนในสังกัดเทศ
บำลเมืองลำพูนมีกำร
ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
และแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
4.โรงเรียนในสังกัดเทศ
บำลเมืองลำพูน ใช้

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

แผนงำนกำรศึกษำ

หน้ำ 27

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูนที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูน : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แผนงาน : การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ

ประโยชน์จำกพื้นที่ทุก

อากาศพร้อมติดตั้งภายใน

ส่วนของโรงเรียนให้เกิด

ห้องเรียนรู้ผ่านสื่อภาพ

ประโยชน์สูงสุด

ยนต์
(ต่อ)
1.เพื่อปรับปรุงระบบปรับ

-ผู้ใช้งำนห้องประชุมจำมจุรี

ปรับอากาศห้องประชุม

อำกำศห้องประชุมจำมจุรี ให้

มีควำมพึงพอใจร้อยละ 80

จามจุรี

พร้อมต่อกำรใช้งำน

ต่อกำรใช้งำนได้ดี ร้อยละ ชุมที่มีประสิทธิภำพและ

2.เพื่อปรับปรุงอำคำรสถำนที่

100

7 โครงการปรับปรุงระบบ

41,800

41,800

-

-

-มีระบบปรับอำกำศห้อง 1.โรงเรียนเทศบำลสัน
ประชุมจำมจุรี ให้พร้อม

กองกำรศึกษำ

ป่ำยำงหน่อมมีห้องประ
พร้อมต่อกำรใช้งำนและ

และแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ให้เป็น

เป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้

สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียน

งำน

รู้ของนักเรียน

2.โรงเรียนเทศบำลสัน

3.เพื่อใช้ประโยชน์จำกพื้นที่ทุก

ป่ำยำงหน่อมมีกำรปรับ

ส่วนของโรงเรียนให้เกิด

ปรุงอำคำรสถำนที่ และ

ประโยชน์สูงสุด

แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
3.โรงเรียนเทศบำลสัน
ป่ำยำงหน่อมใช้
ประโยชน์จำกพื้นที่ทุก
ส่วนของโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

รวม

7 โครงการ

365,800 1,737,700 1,371,900 1,371,900
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

แผนงำนกำรศึกษำ

-
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