-1รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 78 หน้า 3/214
ที่

โครงการ

78 การส่งเสริมการ
จัดกระบวนการ
เรียนการสอนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีความ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
มีความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีอุดมการณ์
สามารถนาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
เผยแพร่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่น
เงินกอง

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนเทศบาล
ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัดหมืน่ เงินกอง
การท่องเที่ยว
สานักการศึกษา
อย่างยั่งยืนและ
เห็นคุณค่า
ความสาคัญของ
การท่องเที่ยว

เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ผลที่คาดว่าจะได้รับ และงบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2563-2565ให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่

โครงการ

78 การส่งเสริมการ
จัดกระบวนการ
เรียนการสอนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีความ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
มีความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีอุดมการณ์
สามารถนาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
เผยแพร่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ได้แก่
-โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง
-โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
-โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
296,800

2564
(บาท)
296,800

2565
(บาท)
296,800

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง
-โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
-โรงเรียน
เทศบาล
วัดท่าสะต๋อย
สานักการศึกษา
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 79 หน้า 3/214
ที่

โครงการ

79 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรู้
การท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
เพี่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ
เห็นคุณค่าความสาคัญ
ของการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
เช่น การอบรมให้ความรู้การ
ฝึกทักษะการฟัง พูด การฝึก
นอกสถานที่ ฯลฯ

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีความรู้ รร.ท.ศรีดอนไชย
ความเข้าใจ
สานักการศึกษา
เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนและเห็น
คุณค่าความสาคัญ
ของการท่องเที่ยว

เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2563-2565ให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่

โครงการ

79 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรู้
การท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพี่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ
เห็นคุณค่าความสาคัญ
ของการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
เช่น การอบรมให้ความรู้การ
ฝึกทักษะการฟัง พูด การฝึก
นอกสถานที่ ฯลฯ

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีความรู้ รร.ท.ศรีดอนไชย
ความเข้าใจ
สานักการศึกษา
เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนและเห็น
คุณค่าความสาคัญ
ของการท่องเที่ยว

-3รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 1 หน้า 3/681
ที่
1

โครงการ
งานแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น (เทศกาล
ราวงบงโอโดริ)

วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความ
สัมพันธ์ กระชับ
ความสัมพันธ์ และ
แลกเปลี่ยน ศึกษา
วัฒนธรรมระหว่างไทย
และญี่ปุ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
และการออกร้านจาหน่าย
อาหารไทย-ญี่ปุ่น ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น.
เป็นประจาทุกปี

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ เผยแพร่วัฒนธรรม
พึงพอใจของ ไทย-ญี่ป่นุ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมต่อ
การจัด
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2564-2565 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจาทุกปี
ที่
1

โครงการ
งานแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น (เทศกาล
ราวงบงโอโดริ)

วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความ
สัมพันธ์ กระชับ
ความสัมพันธ์ และ
แลกเปลี่ยน ศึกษา
วัฒนธรรมระหว่างไทย
และญี่ปุ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
และการออกร้านจาหน่าย
อาหารไทย-ญี่ปุ่น ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น.
เป็นประจาทุกปี

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ เผยแพร่วัฒนธรรม
พึงพอใจของ ไทย-ญี่ป่นุ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมต่อ
การจัด
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

