
ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิ
แนวทางที่ ๔ รว่มส่งเสรมิกิจกรรมการกีฬาให้ทุกชมุชนไดม้กีารเล่นกีฬาเป็นประจ า
ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ
1 อดุหนนุโครงการกจิกรรม เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุให้ ด าเนนิการสนบัสนนุโครงการ 260,000 - - ประชาชนหนัมาสนใจการ กองการศึกษา

ด้านกฬีาและนนัทนาการใหก้บั ประชาชนหนัมาสนใจในการ กจิกรรมด้านกฬีาและ เล่นกฬีา เหน็ความส าคัญของ
ชุมชน เล่นกฬีา ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ นนัทนาการใหก้บัชุมชน การออกก าลังกาย

ประโยชน ์ ทั้ง ๑๓ ชุมชน
2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ ๑) เพื่อใหป้ระชาชนหนัมา ด าเนนิการจัดกจิกรรมแข่งขัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนหนัมาสนใจการ กองการศึกษา

กจิกรรมด้านกฬีาต้านยาเสพติด สนใจการเล่นกฬีา เหน็ความ กฬีา เช่น แข่งขันกฬีาฟตุบอล เล่นกฬีา เหน็ความส าคัญ
ส าคัญของการออกก าลังกาย ตะกร้อ ซอฟทเ์ทนนสิ เทนนสิ ของการออกก าลังกาย อกีทั้ง
๒) เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ ฟตุซอล ฯลฯ และด าเนนิการ มสุีขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่าง
แข็งแรง ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา ส าหรับ ใหเ้กดิประโยชน ์ไมไ่ป
ประโยชนไ์มไ่ปมั่วสุมส่ิงเสพติด สนามกฬีาของเทศบาล มั่วสุมส่ิงเสพติด

3 โครงการจัดหาอปุกรณ์กฬีา ๑) เพื่อเปน็การส่งเสริมการ ด าเนนิการจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีา 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมสุีขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
ใหก้บัชุมชน โรงเรียน หนว่ยงาน ออกก าลังกายใหเ้ยาวชนและ เช่น ลูกฟตุบอล ลูกวอลเล่ย์- และเหน็ความส าคัญของการ

ต่าง ๆ ประชาชน บอล ลูกตะกร้อ ลูกบาสเกต- เล่นกฬีา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ บอล ลูกปงิปอง ฯลฯ
แข็งแรงโดยการเล่นกฬีาเหน็
ความส าคัญของการเล่นกฬีา

4 โครงการฝึกอบรมและจัดส่ง ๑) เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ จัดฝึกอบรมและจัดส่งประเภท 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมสุีขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
นกักฬีาเข้าร่วมแข่งขันในการ ใหเ้ยาวชนและประชาชนหนัมา กฬีาเข้าร่วมแข่งขัน โดยจัดส่ง  และเหน็ความส าคัญของการ
แข่งขันกฬีาสากลและกฬีา ออกก าลังกาย นกักฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีา เล่นกฬีา 

งบประมาณและที่มา



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

พื้นบา้น ๒) เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ สากลและกฬีาพื้นบา้น ซ่ึงจัดส่ง
แข็งแรง  และมองเหน็ความ เข้าร่วมในประเทศเปน็รายคร้ัง
ส าคัญของการเล่นกฬีา เยาวชน จ านวน ๕๐ คน

5 โครงการเข้าค่ายกฬีา และ เพื่อเปน็การส่งเสริมสนบัสนนุ จัดกจิกรรมเข้าค่ายกฬีาและ 100,000 - - เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม กองการศึกษา
นนัทนาการ ส าหรับเด็กและ การเข้าค่ายกฬีาและนนัทนาการ นนัทนาการใหก้บัเด็กและ กจิกรรมค่ายเข้ากฬีาและ
เยาวชน ใหก้บัเด็กและเยาวชน เยาวชน นนัทนาการ

 
6 โครงการจัดหาเคร่ือง เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน มกีาร จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย 1,000,000 - - ประชาชนมสุีขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

ออกก าลังกายกลางแจ้ง ออกก าลังกายสม่ าเสมอ กลางแจ้งในพื้นที่เทศบาลต าบล และหนัมาออกก าลังกาย
 เขตรอดุมศักด์ิ อย่างสม่ าเสมอ
 

7 โครงการจัดหาโต๊ะหนิออ่น เพื่อใหป้ระชาชนได้มทีี่นั่ง จัดหาโต๊ะหนิออ่นในพื้นที่ 200,000 - - ประชาชนได้มทีี่นั่งพกัผ่อน กองการศึกษา
พกัผ่อน ได้ท ากจิกรรมร่วมกนั เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ และได้ท ากจิกรรมร่วมกนั

8 โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันา เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่ โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันา  -  - 43,000,000 ประชาชนมสีถานที่ออกก าลังกาย กองช่าง
กฬีาชุมชนเตยงาม ออกก าลังกายในชุมชน กฬีาชุมชนเตยงาม และหนัมาออกก าลังกายมากขึ้น
(ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ
จากหนว่ยงานภายนอก)

9 โครงการกอ่สร้างลาน เพื่อเปน็สถานที่ออกก าลังกาย กอ่สร้างลานอเนกประสงค์  -  - 1,500,000 ประชาชนสถานที่ออกก าลังกาย กองช่าง
อเนกประสงค์  และพกัผ่อนของประชาชน ชุมชนดงตาล เพื่อสุขภาพที่ดี
เสนอโดยชุมชนดงตาล



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

10 โครงการกอ่สร้างลาน เพื่อเปน็สถานที่ออกก าลังกาย กอ่สร้างลานอเนกประสงค์  - 300,000  - ประชาชนสถานที่ออกก าลังกาย กองช่าง
อเนกประสงค์ ชุมชนจุกเสมด็ และพกัผ่อนของประชาชน ชุมชนจุกเสมด็ เพื่อสุขภาพที่ดี
เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

11 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาและ เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ ภายในเขตเทศบาลต าบล 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมสุีขภาพแข็งแรง กองช่าง
สวนสาธารณะของชุมชนในเขต ร่างกายที่แข็งแรง เขตรอดุมศักด์ิ
เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ จ านวน ๑๓ ชุมชน

12 โครงการกอ่สร้างโรงยิมบริเวณ เพื่อใช้เปน็สถานที่ออกก าลังกาย กอ่สร้างโรงยิมบริเวณด้านข้าง 10,000,000  -  - ใช้เปน็สถานที่ออกก าลังกาย กองช่าง
ด้านข้างส านกังานเทศบาลต าบล และแข่งขันกฬีาภายใน ส านกังานเทศบาลต าบล และแข่งขันกฬีาภายใน 
เขตรอดุมศักด์ิ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ เขตรอดุมศักด์ิ จ านวน ๑ หลัง เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

13 โครงการปรับปรุงลาน เพื่อความสะดวกในการท า ปรับปรุงลานผิวจราจร 480,000  -  - ชุมชนมพีื้นที่ท ากจิกรรม กองช่าง
ลานอเนกประสงค์ กจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน แอสฟสัทติ์กคอนกรีต ที่สะดวกและปลอดภยั
(ข้างโรงเรียนทหารนาวิก) จ านวน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี
เสนอโดยชุมชนเตยงาม

14 โครงการปรับปรุงลาน เพื่อความสะดวกในการท า ปรับปรุงลานผิวจราจร 1,400,000  -  - ชุมชนมพีื้นที่ท ากจิกรรม กองช่าง
ลานอเนกประสงค์ กจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน แอสฟสัทติ์กคอนกรีต ที่สะดวกและปลอดภยั
(ข้างกองพนัทหารขนส่ง) จ านวน ๓,๕๐๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี
เสนอโดยชุมชนเตยงาม

15 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ ปรับปรุงลานกฬีาและสถานที่ 1,150,000  -  - ประชาชนมสุีขภาพแข็งแรง กองช่าง



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

และสถานที่ออกก าลังกาย ร่างกายที่แข็งแรง ออกก าลังการชุมชนทุ่งโปรง 
(ภายในชุมชนทุ่งโปรง)
เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง

20,340,000 7,200,000 51,400,000
12 5 6


