รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป/ (พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๕๙)
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตร*ที่ 4 ยุทธศาสตร*การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมให<ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรู<ด<านสุขภาพ ตามระเบียบและข<อกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 โครงการกีฬาผูสูงวัยเกมส

วัตถุประสงค*

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อการสรางความรักสามัคคี
-แข%งกีฬาผูสูงอายุร%วมกับชมรม
โดยใชกีฬาเปนสื่อกลางใหเกิด ผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต
ความสัมพันธภาพอันดีระหว%างกัน
-โดยมีผูสูงอายุของตําบลศรี
สุนทรจํานวน 100 คนป2ละ 1
ครั้ง

2 โครงการส%งเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดมาพบปะพูดคุย
(กิจกรรมประชุมประจําเดือน รับทราบขอมูลข%าวสารของทาง
ผูสูงอายุ)
เทศบาลฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน

ผูสูงอายุในตําบลศรีสุนทรมีการ
ประชุมเพื่อพบปะ พูดกัน
แลกเปลี่ยนขอมูลข%าวสาร เดือน
ละ 1 ครั้ง โดยมีผูสูงอายุเขา
ร%วมประมาณ จํานวน 100 คน

2557
(บาท)เทศบาล

2558
2559
(บาท) เทศบาล (บาท) เทศบาล

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

10,000

10,000

10,000

ผูสูงอายุมีความรักความ
สามัคคีมีขวัญกําลังใจใน
การดําเนินชีวิตและมี
พลังแรงจูงใจในบั้น
ปลายของชีวิต

กอง
สวัสดิการ
สังคม

30,000

30,000

30,000

ผูสูงอายุไดมาพบปะ
พูดคุยรับทราบขอมูล
ข%าวสารของทางเทศบาล
และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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แนวทางที่ 1 สงเสริมให<ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรู<ด<านสุขภาพ ตามระเบียบและข<อกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค*

3 โครงการฒ.ผูเฒ%าหิ้วปABนโตเขาวัด เพื่อส%งเสริมสุขภาพจิตของ
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผูสูงอายุโดยการเขาวัด ฟDงธรรม
ใหกับผูสูงอายุจากกิจกรรมตาม
โครงการที่จัดขั้น

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท) เทศบาล

ผลลัพธ*ที่
2558
2559
(บาท) เทศบาล (บาท) เทศบาล คาดวาจะได<รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

นําผูสูงอายุตําบลศรีสุนทร
จํานวน 60 คน เขาวัดฟDงธรรม
ถวายภัตตาหารเพลวัดต%างๆ ใน
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ต
ใกลเคียง เดือนละ 1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

ผูสูงอายุและบุตรหลาน
ไดร%วมทํากิจกรรม
ร%วมกันพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4 โครงการส%งเสริมที่พักอาศัยใหแก% เพื่อใหผูพิการ ผูดอยโอกาส และผู ก%อสราง,ซ%อมแซมที่พักผูพิการ
ผูพิการผูดอยโอกาสและ ผูยากไร ยากไรมีคุณภาพชีวิตความเปนอยู% ผูดอยโอกาสและผูยากไรใน
ที่ดีขึ้น
ตําบล ศรีสุนทร อย%างนอย 1
หลัง

100,000

100,000

100,000 ผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูยากไรมีคุณภาพ
ชีวิต ความเปนอยู%ที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

5 โครงการจัดสรางสิ่งอํานวยความ เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สรางสิ่งอํานวยความสะดวกแก%
สะดวกแก%ผูพิการ
สามารถเขาถึงการบริการของ
คนพิการ ไดแก% ราวจับคนพิการ
เทศบาลไดมากขึ้น
ที่จอดรถคนพิการ ,
เคานเตอรสําหรับบริการผูพิการ

80,000

80,000

80,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและสามารถเขาถึง
การบริการของเทศบาล
ไดมากขึ้น
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แนวทางที่ 1 สงเสริมให<ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรู<ด<านสุขภาพ ตามระเบียบและข<อกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค*

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท) เทศบาล

2558
2559
(บาท) เทศบาล (บาท) เทศบาล

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

6 โครงการส%งเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี ตรวจสุขภาพผูสูงอายุ เช%น
ตรวจวัดความดัน , ตรวจ
เบาหวาน ตรวจสุขภาพฟDน อายุ
ในตําบลศรีสุนทร จํานวน
1,394 คน เปนประจําทุกเดือน

50,000

50,000

50,000

ผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี

กอง
สวัสดิการ
สังคม

7 โครงการรณรงคเผยแพร%
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ปMองกันและควบคุมโรคติดต%อ
ต%างๆ

เพื่อประชาสัมพันธความรายแรง
ของโรคต%าง ๆ

ประชาสัมพันธผ%านเสียงตาม
สายตามสาย /เว็บไซต / แผ%นพับ
ฯลฯ

50,000

50,000

50,000

ประชาชนตระหนักและ
ปลอดภัยจากโรคติดต%อ

สธ.

8 โครงการรณรงคปMองกันรักษาโรค - เพื่อปMองกันแกไขปDญหาเอดส
เอดส
และโรคติดต%อทางเพศสัมพันธ
- เพื่อลดอัตราการปPวย/ตายและ
การแพร%ระบาดโรคเอดส ,
โรคติดต%อทางเพศสัมพันธ

ผูปPวยเอดส , ผูติดเชื้อ และผูที่
ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส
และโรคติดต%อจากทาง
เพศสัมพันธ , เยาวชนใน
การสถาศึกษา , ประชาชนและ
กลุ%มเสี่ยงต%างๆ , สถาบันบันเทิง
และแหล%งเสี่ยงต%อการระบาด
ของโรค และ จัดกิจกรรมรณรงค
วันเอดสโรค 1 ธันวาคม

10,000

10,000

10,000

- ประชาชนและกลุ%ม
เสี่ยงมีความรูความเขาใจ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให
ถูกตอง และเหมาะสม
ลดอัตราการปPวย/ตาย
และการแพร%ระบาดของ
โรคเอดส และโรคต%อติด
ทางเพศสัมพันธ

สธ.

-64-

แนวทางที่ 1 สงเสริมให<ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรู<ด<านสุขภาพ ตามระเบียบและข<อกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

9 โครงการอบรมผูประกอบการ
รานคา

วัตถุประสงค*

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อยกระดับมาตรฐานรานอาหาร
สะอาดรสชาติอร%อยมากขึ้น
- เพื่อใหความรูและสรางความ
ตระหนักแก%ผูประกอบการ
รานอาหารและแผงลอย

- รานอาหาร , แผงลอยไดรับ
การยกระดับเปนรานอาหาร
สะอาด รสชาติอร%อยเพิ่มขึ้น
- ผูประกอบการมีความรู
และความตระหนักดาน
สุขาภิบาลอาหารสามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานอย%าง
เคร%งครัด
10 โครงการพัฒนาศักยภาพภาพกลุ%ม เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีส%วนร%วม
- จัดตั้งกลุ%ม อสม.นอย จํานวน
เยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข ในการรักษาสุขภาพในชุมชน
50 คน

2557
(บาท) เทศบาล

20,000

2558
2559
(บาท) เทศบาล (บาท) เทศบาล

20,000

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ

20,000 - ประชาชนมีความ
ในการบริโภคและอุปโภค

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สธ.

15,000

15,000

15,000

เกิดกลุ%มอสม.ที่มีความรู
สามารถเบื้องตนในการ
สุขภาพ

สธ.

11 โครงการส%งเสริมสุขภาพจิตของกลุ%ม - เพื่อส%งเสริมสุขภาพของประชาชน จัดอบรมฟTUนฟูสุขภาพจิตแก%
ผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน
- เพื่อปMองกันการเกิดสุขภาพจิต ผูดอยโอกาสและประชาชน
- เพื่อดูแลช%วยเหลือผูสูงอายุ ผูดอย สํารวจติดตามผูที่มีปDญหา
โอกาสทางกายจิตสังคม
สุขภาพจิต

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี
ผูดอยโอกาสไดรับการช%วย
เหลือเยี่ยวยาดาน

สธ.

12 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน - เพื่อพัฒนาความรูและทักษะของ อบรมในเขตเทศบาลฯ เพื่อ
เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชน ในดานการดูแลสุขภาพบุคคล
การงานสาธารณสุขมูลฐาน (จัด
ดานสาธารณสุข
ครอบครัวและชุมชน
(กิจกรรมอย%างนอย 1 ครั้ง / ป2)
- เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี
แก%อสม.ในเขตเทศบาลฯ

400,000

400,000

400,000

ตัวแทนชุมชนไดรับองค
ความรูใหม% ๆ มาพัฒนา
ตําบล

สธ.

แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู<สูงอายุและผู<ด<อยโอกาสให<มีความเปDนอยูที่ดี
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค*

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท) เทศบาล

2558
2559
(บาท) เทศบาล (บาท) เทศบาล

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานวันกตัญญผูสูงอายุ เพื่อเปนขวัญกําลังใจแก%ผูสูงอายุ
และใหบุตรหลานไดแสดงความ
กตัญญต%อผูสูงอายุ และสืบทอด
ประเพณีไทยใหกับลูกหลาน

จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุในตําบล
ศรีสุนทร หมู%ที่ 1 - 8 ในช%วง
วันผูสูงอายุแห%งชาติ โดยมีการ
จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
กิจกรรมการแสดงของผูสูงอายุ
รับประทานอาหารร%วมกันป2ละ
1 ครั้ง

400,000

400,000

400,000 ผูสูงอายุมีขวัญกําลังใจ
บุตรหลานไดแสดงความ
กตัญVูต%อผูสูงอายุและ
สืบทอดประเพณีไทย
ใหกับลูกหลาน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2 โครงการฝXกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสุขภาพ
ผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพใหแข็งแรง

จัดกิจกรรมฝXกอบรมและนํา
ผูสูงอายุในตําบลศรีสุนทร หมู%ที่
1 - 8 ทัศนศึกษาดูงานชมรม
ผูสูงอายุของจังหวัดอื่น ๆ จัด
กิจกรรมป2ละ 1 ครั้ง

300,000

300,000

300,000 ผูสูงอายุมีความรู
เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพใหแข็งแรง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3 โครงการจ%ายเงินสงเคราะหเพื่อ

เพื่อสงเคราะหช%วยเหลือผูปPวย

จ%ายเบี้ยยังชีพผูปPวยเอดสใน

60,000

60,000

60,000

เอดสใหมีความเปนอยู%ที่ดีขึ้น

ตําบลศรีสุนทร จํานวน 10 ราย

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ยังชีพแก%ผูปPวยเอดส

4 โครงการฝXกอบรมอาชีพผูมี
เพื่ออบรมทักษะอาชีพใหกับผูมี
ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ รายไดนอยผูดอยโอกาส ผูพิการ
และผูสูงอายุ

เดือนละ 1 ครั้ง
ฝXกอบรมอาชีพใหกับผูมีรายได
นอยผูดอยโอกาสผูพิการ และ
ผูสูงอายุ

ผูปPวยเอดสใหมีความเปน
อยู%ที่ดีขึ้น

150,000

150,000

150,000 ผูดอยโอกาสมีงานทําใน
ภูมิลําเนา และมีรายได
พอเพียงสําหรับเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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แนวทางที่ 3 พัฒนาศักยภาพของอสม.สตรี อาสาพัฒนาชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพองคกรกลุ%มสตรี
ระดับหมู%บาน / ตําบล

วัตถุประสงค*

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหองคกรสตรีไดมีโอกาสศึกษา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาใหความ

2557
(บาท) เทศบาล

20,000

2558
2559
(บาท) เทศบาล (บาท) เทศบาล

20,000

20,000

หาความรูและพัฒนาตนเองพรอม เกี่ยวกับบทบาทหนาที่สิทธิ
ทั้งสรางความเขมแข็งของชุมชน ประโยชน
ของสตรีใหกลุ%มสตรีในตําบลศรี

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ
กลุ%มสตรีไดรับทบทวนบท
บาทหนาที่ใหมีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

สุจํานนวน
ทร 120 คน ป2ละ 1 ครั้ง
2 โครงการคนไทยใจอาสา

เพื่อฝXกอบรมใหตัวแทนในชุมชน
มีจิตอาสา

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาดานจิต
อาสาบตัวแทนในชุมชนฝXกอบรม
ใหกั
ป21ลครั
ะ ้ง

3 โครงการสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) ของหมู%บาน

เพิ่มศักยภาพใหแก%อสม.ในการ
- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณ
ดูแลสุขภาพชุมชน
สุขชุมชนในการดําเนินกิจกรรม
- เพื่อคนหาเฝMาระวังโรคและไข ดานสาธารณสุขมูลฐาน
ปDญหาดานสาธารณสุขของชุมชน
- เพื่อจัดการการบริการ
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
หมู%ที่ 1 - 8

40,000

40,000

40,000

กอง
ตัวแทนในชุมชนมีจิตอาสา
สวัสดิการ
ใหเกิดความรักชาติ
สังคม
ศาสนา ตริย
พระมหากษั

80,000

80,000

80,000

ประชาชนในเขต
มีเทศบาลฯ
ส%วนร%วมในการทํางาน
กัอสม.ในการคนหาเฝM
บ
าระวัง
โรคในชุมชนและดูแล
สุส%ขวนบุ
ภาพคคล ครอบครัว
ชุมชน

สธ.

แนวทางที่ 5 สงเสริมให<ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ*สิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค*

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการฝXกอบรมอาสาสมัคร

เพื่อฝXกอบรมอาสาสมัครปMองกัน ฝXกอบรมประชาชน จํานวน ๓๐
ปMองกันภัยฝPายพลเรือน (อปพร.) ภัยฝPายพลเรือน (ใหม%) ใหกับ
คน อย%างนอยป2ละ ๑ ครั้ง
ชุดใหม%
ประชาชนที่มีจิตสาธารณะในการ
ปฏิบัติงานช%วยเหลือสังคม

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท) เทศบาล

2558
2559
(บาท) เทศบาล (บาท) เทศบาล

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

100,000

100,000

100,000 มีจํานวนสมาชิกที่มี
สํานักปลัด/
ความรูดานการช%วยเหลือ งานปMองกันฯ
และปMองกันสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น

๒ โครงการฝXกอบรมทบทวนและ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกปMองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (อปพร.)

ทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานดาน
การปMองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยดานต%างๆ

ฝXกอบรมสมาชิกจํานวน ๓๐ คน
อย%างนอยป2ละ ๑ ครั้ง

120,000

120,000

120,000 สมาชิกที่มีความรูความ
สํานักปลัด/
ชํานาญในการปฏิบัติงาน งานปMองกันฯ
ดานการปMองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น

๓ จัดโครงการสายตรวจประจํา

เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย จัดใหมีชุดสายตรวจ หรือ
ในชีวิตและทรัพยสิน
เจาหนาที่ปฏิบัติงานอย%างนอย ๑
ชุด

200,000

200,000

200,000 ประชาชนมีความมั่นใจ
สํานักปลัด/
และมีความปลอดภัยใน งานปMองกันฯ
ชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น

ตําบล และดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยในกิจกรรม สถานที่
และช%วงเทศกาลต%างๆ
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แนวทางที่ 5 สงเสริมให<ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ*สิน
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค*

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปMองกันและลดอุบัติเหตุในช%วง จัดตั้งจุดตรวจ หรือจุดตรวจร%วม
ลดอุบัติเหตุทางถนนช%วงเทศกาล เทศกาลป2ใหม%
อย%างนอย ๑ จุด
ป2ใหม%

2557
(บาท) เทศบาล

2558
2559
(บาท) เทศบาล (บาท) เทศบาล

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๔ จัดโครงการปMองกันและรณรงค

50,000

50,000

50,000

สามารถลดอุบัติเหตุและ สํานักปลัด/
เพิ่มความปลอดภัยในการ งานปMองกันฯ
เดินทางในช%วงเทศกาลป2
ใหม%

๕ จัดโครงการปMองกันและรณรงค

50,000

50,000

50,000

สามารถลดอุบัติเหตุและ สํานักปลัด/
เพิ่มความปลอดภัยในการ งานปMองกันฯ
เดินทางในช%วงเทศกาล
สงกรานต

500,000

-

-

เพื่อปMองกันและลดอุบัติเหตุในช%วง จัดตั้งจุดตรวจ หรือจุดตรวจร%วม
ลดอุบัติเหตุทางถนนช%วงเทศกาล เทศกาลสงกรานต
อย%างนอย ๑ จุด
สงกรานต

๖ โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้ง

อุปกรณในการดับเพลิงในเขต
ตําบลศรีสุนทร และสถานีดับเพลิง

เพื่อปMองกันและระงับอัคคีภัยใน
ตําบลศรีสุนทร

ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีในเขต
ตําบลศรีสุนทร จํานวน ๘
หมู%บาน

ทําใหการปMองกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขต
ตําบลศรีสุนทรมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด/
งานปMองกันฯ
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แนวทางที่ 5 สงเสริมให<ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ*สิน
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค*

7 โครงการก%อสรางสถานีรถดับเพลิง เพื่อใหมีสถานที่จอดรถดับเพลิง ก%อสรางสถานีรถดับเพลิงใน
และสถานีดับเพลิงเพื่อจัดเก็บ
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
อุปกรณที่ใชในการดับเพลิงที่เปน ศรีสนุ ทร จํานวน ๑ แห%ง
สัดส%วน

8 จัดซื้อชุดไฟเดรส(ชุดผจญเพลิง)

เพิ่มปMองกันอันตรายที่เกิดจาก

ชุดไฟเดรส(ชุดผจญเพลิง) จํานวน

ความรอนเปลวเพลิง และวัตถุ

2 ชุด

2557
(บาท)
เทศบาล

2558
2559
(บาท) เทศบาล (บาท) เทศบาล

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

1,000,000

-

มีสถานีดับเพลิง ที่จอด
รถดับเพลิง และสถานที่
ในการจัดเก็บอุปกรณที่
ใชในการดับเพลิง

สํานักปลัด/
งานปMองกันฯ

100,000

100,000

-

ทําใหการปฏิบัติงานมี

สํานักปลัด

ประสิทธิภาพ

งานปMองกันฯ

อันตรายต%างๆ ในการปฏิบัติ
หนาที่
9 จัดซื้อสายส%งน้ําดับเพลิง

เพื่อใชในการดับเพลิงและการ
บรรเทาสาธารณภัย

สายส%งน้ําดับเพลิง ขนาดความ
ยาว 20
20
เมตรเมตรเสนผ%าศูนยกลาง

55,000

33,000

33,000

ทําใหการปฏิบัติงานมี

สํานักปลัด

ประสิทธิภาพ

งานปMองกันฯ

ประชาชนไดรับการช%วย
เหลือดานสาธารณภัย
อย%างทันท%วงทีและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด /
งานปMองกันฯ

5 นิ้ว ขอต%อหัวทองเหลือง
เสนละ11,000
10 จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหความ จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต จํานวน
ช%วยเหลือแก%ประชาชนในงานดาน 1 เครื่อง
งานปMองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

35,000

-

-

แนวทางที่ 5 สงเสริมให<ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ*สิน
ที่

โครงการ

11 จัดซื้อแผงกันจราจรขาว - แดง
แบบมีลอ

วัตถุประสงค*

เพื่อใชในการปฏิบัติงานดานจราจร จัดซื้อแผงกันจราจร จํานวน
ใหมีประสิทธิภาพ

12 จัดซื้อกรวยจราจรตามแบบ
มาตรฐาน

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 จัดหาวัสดุเครื่องแต%งกาย เพื่อใช เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ
การปฎิบัติงานของสมาชิกอปพร. ปฏิบัติงานและบริการประชาชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)เทศบาล

50,000

-

-

ประชาชนไดรับความ
สํานักปลัด/
สะดวก
ในการใชเสนทางคมนาคม
งานปMองกัน

50,000

-

-

ประชาชนไดรับความ
สํานักปลัด/
สะดวก
ในการใชเสนทางคมนาคม งานปMองกันฯ

50,000

50,000

50,000

100 กรวย
จัดหาเครื่องแต%งกายหใหอปพร.

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ

2558
(บาท เทศบาล

20 แผง

เพื่อใชในการปฏิบัติงานดานจราจร จัดซื้อกรวยจราจร จํานวน
ใหมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท) เทศบาล

จํานวนป2ละ 1 ครั้ง

สมาชิกอปพร.มี

สํานักปลัด/

เครื่องแบบที่ถูกตองตาม

งานปMองกันฯ

ระเบียบในการ
แนวทางที่ 6 สงเสริมให<ประชาชนหางไกลยาเสพติด
เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2557
(บาท)เทศบาล

2558
(บาท)เทศบาล

2559
(บาท)เทศบาล

1 โครงการบําบัดรักษาผูเสพ /ผูติด เพื่อบําบัดรักษาผูเสพและผูติดยา จัดกิจกรรมอย%างนอยป2ละ 1 ครั้ง
ยาเสพติด
เสพติด

50,000

50,000

50,000

ผูเสพ ติดยาเสพติดไดรับ
การบําบัด

สธ.

2 โครงการสนับสนุนส%งเสริมกิจกรรม เพื่อส%งเสริมกิจกรรมกลุ%ม เยาวชน กลุ%มเยาวชน จํานวน 80 คน

100,000

100,000

100,000

ตําบลศรีสุนทรมีชุมชน

สธ

ที่

โครงการ

เยาวชน To Be Number One

วัตถุประสงค*

To Be Number One ใหมีความ จัดกิจกรรมอย%างนอย 1 ครั้ง
เขมแข็งและเปนตนแบบสําหรับ

และมีการสรางเครือข%าย

เยาวชนในตําบลศรีสุนทร

กลุ%มเยาวชนเพิ่มขึ้น

แนวทางที่ 6 สงเสริมให<ประชาชนหางไกลยาเสพติด
ที่

โครงการ

๓ โครงการรณรงคปMองกันและ
แกไขปDญหายาเสพติด

วัตถุประสงค*

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปMองกันปDญหาการแพร%ระบาด อย%างนอยป2ละ ๑ ครั้ง
ของยาเสพติดในพื้นที่

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท) เทศบาล

2558
(บาท)เทศบาล

2559
(บาท)เทศบาล

50,000

50,000

50,000

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เยาวชน ประชาชนทั่วไป สํานักปลัด/
ตระหนักถึงพิษภัยของยา งานปMองกันฯ
เสพติด

แนวทางที่ 7 สงเสริมสวัสดิการและสงเคราะห*ประชาชน
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดอบรมอาชีพใหแก%
ผูมีรายไดนอยและดอยโอกาส

วัตถุประสงค*
เพื่อใหผูมีรายไดนอยและดอย
โอกาสไดมีอาชีพและเพิ่มรายได

เป+าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมฝXกอาชีพ เช%นทําขนม
เพนท
ผา สานตะกลา พลาสติก

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท) เทศบาล

2558
(บาท)เทศบาล

2559
(บาท)เทศบาล

ผลลัพธ*ที่
คาดวาจะได<รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

ผูมีรายไดนอยและดอย

กอง
สวัสดิการ
สังคม

โอกาสไดมีอาชีพ และ

พืทํา้นอาหาร
เมือง ทําน้ํายาทําความสะอาด

เพิ่มรายไดสามารถพึ่ง

ใหผูมีรายไดนอยและดอยโอกาส

ตัวเองได

จํานวน 100 คน ป2ละ 1 ครั้ง
2 จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)
6 ลอ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่ทัน

จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)

สมัย สะดวกต%อการปฏิบัติงาน

6 ลอ จํานวน 1 คน

1,116,000

-

-

การปฎิบัติหนาที่ในความ

กอง

รับผิดชอบของกองช%าง

ช%าง

แลวเสร็จ รวดเร็ว
สมบูรณยิ่งขึ้น

