รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. ๒๕๕8- ๒๕60)
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรูดานสุขภาพ ตามระเบียบและขอกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เปAาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
เพื่อการสรางความรัก สามัคคี - แขงกีฬาผูสูงอายุ รวมกับ ชมรม
10,000 20,000 30,000
1 โครงการกีฬาผูสูงวัยเกมส
โดยใชกีฬาเป0นสื่อกลาง ใหเกิด ผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต
ความสัมพันธภาพอันดีระหวางกัน - โดยมีผูสูงอายุของตําบลศรีสุนทร
จํานวน 100 คน ป?ละ 1 ครั้ง

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดมาพบปะพูดคุย
(กิจกรรมประชุมประจําเดือน
รับทราบขอมูล ขาวสารของ
ผูสูงอายุ)
เทศบาลและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน

ผูสูงอายุในตําบลศรีสุนทร มีการ
ประชุม เพื่อพบปะ พูดกัน
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเดือนละ 1
ครั้ง โดยมีผูสูงอายุเขารวม ประมาณ
100 คน

30,000

60,000

ตัวชี้วัด (KPI)
รอยละของผูสูงอายุที่
เกิดความรักความ
สามัคคีจากการเขารวม
กิจกรรม

90,000 รอยละของผูสูงอายุที่
เขารวมกิจกรรม
ประจําเดือน

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูสูงอายุมีความรักความ
สามัคคีมีขวัญกําลังใจ
ในการดําเนินชีวิต และ
มีพลังแรงจูงใจในบั้น
ปลายของชีวิต

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูสูงอายุไดมาพบปะ
พูดคุย รับทราบ ขอมูล
ขาวสารของทางเทศบาล
และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันละกัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรูดานสุขภาพ ตามระเบียบและขอกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและผานที่มา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เปAาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
นําผูสูงอายุตําบลศรีสุนทรประมาณ
50,000 100,000 150,000
3 โครงการ ฒ.ผูเฒา หิ้วปDEนโตเขาวัด เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตใจของ
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผูสูงอายุโดยการเขาวัด ฟGงธรรม 60 คน คนเขาวัด ฟGงธรรม ถวาย
ใหกับผูสูงอายุจากกิจกรรมตาม ภัตตาหารเพล วัดตาง ๆ ในจังหวัด
โครงการที่จัดขึ้น
ภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียง เดือนละ 1
ครั้ง
4 โครงการสงเสริมที่พักอาศัยใหแก เพือใหผูพิการ ผูดอยโอกาสและ กอสราง,ซอมแซมที่พักผูพิการ
ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูยากไร ผูยากไรมีคุณภาพชีวิตความ
ผูดอยโอกาส และผูยากไรในตําบลศรี
เป0นอยูที่ดีขึ้น
สุนทรอยางนอย 1 หลัง

100,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI)
- รอยละของผูสูงอายุที่
เขารวมโครงการ
- รอยละผูสูงอายุที่
ไดรับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

300,000 - บานพักผูพิการ

ผูดอยโอกาสและผู
ยากไร ที่ไดรับการ
กอสราง ซอมแซม

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูสูงอายุ และบุตรหลาน
ไดรวมทํากิจกรรม
รวมกันพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูยากไรมีคุณภาพ
ชีวิต ความเป0นอยูที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น และสามารถ
เขาถึงการบริการของ
เทศบาลไดมากขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

- จํานวน 1 หลัง
5 โครงการจัดสรางสิ่งอํานวยความ เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สรางสิ่งอํานวยความสะดวกแกคน
สะดวกแกผูพิการ
ขึ้น สามารถเขาถึงการบริการ
พิการ ไดแก
ของเทศบาลไดมากขึ้น
- ราวจับคนพิการ
- ที่จอดรถคนพิการ
- เคาเตอรสําหรับบริการผูพิการ

20,000

25,000

30,000 รอยละของผูพิการที่
สามารถเขาถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกแก
ผูพิการ
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แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรูดานสุขภาพ ตามระเบียบและขอกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เปAาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
6 โครงการรณรงคเผยแพร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ปOองกันและควบคุมโรคติดตอ
ตาง ๆ

เพื่อประชาสัมพันธความรายแรง ประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย/
ของโรคตาง ๆ
เว็บไซต/แผนพับ ฯลฯ

ตัวชี้วัด (KPI)

50,000

100,000

150,000 - จัดทําสื่อ

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

ประชาชนตระหนักและ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ ปลอดภัยจากโรคติดตอ
การปOองกันและควบคุม
โรคติดตออยางนอยป?ละ
1 ครั้ง

7 โครงการรณรงคปOองกันรักษาโรค - เพื่อปOองกันแกไขปGญหาเอดส
เอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
- เพื่อลดอัตราการปKวย/ตายและ
การแพรระบาดโรคเอดส
โรคติดตอททางเพศสัมพันธ

ผูปKวยเอดส,ผูติดเชื้อ และผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากโรคเอดสและ
โรคติดตอจากทางเพศสัมพันธ,
เยาวชนในการสถานศึกษา,ประชาชน
และกลุมเสี่ยงตาง ๆสถานบันเทิงและ
แหลงเสี่ยงตอการระบาดของโรค
และจัดกิจกรรมรณรงควันเอดสโรค 1
ธันวาคม

10,000

20,000

30,000 - มีการจัดกิจกรรมให
ความรูดานการปOองกัน
โรคเอดส อยางนอยป?ละ
1 ครั้ง

8 โครงการอบรมผูประกอบการ
รานอาหาร

- รานอาหาร,แผงลอยไดรับการ
ยกระดับเป0นรานอาหารสะอาด,
รสชาติอรอยเพิ่มขึ้น

30,000

60,000

ประชาชนมีความใน
90,000 ผูประกอบการ
รานอาหารผานการ
การบริโภคและอุปโภค
อบรมดานสุขาภิบาล
อาหารอยางนอยป?ละ 1
ครั้ง

- เพื่อยกระดับมาตรฐาน
รานอาหารสะอาดรสชาติอรอย
มากขึ้น

- ประชาชนและกลุม
เสี่ยงมีความรูความ
เขาใจและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให
ถูกตอง และเหมาะสม
ลดอัตราการปKวย/ตาย
และการแพรระบาดของ
โรคเอดส และ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

62

แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรูดานสุขภาพ ตามระเบียบและขอกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เปAาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพภาพกลุม เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวม จัดตั้งกลุม อสม.นอย จํานวน 50 คน
เยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข ในการรักษาสุขภาพในชุมชน

15,000

30,000

45,000 เด็กและเยาวชนไดรับ เกิดกลุมอสม.ที่มีความรู
ความรูดานสาธารณสุข สามารถเบื้องตนในการ
อยางนอยป?ละ 1 ครั้ง สุขภาพ

กอง
สาธารณสุข

10 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตของ
กลุมผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน

จัดอบรมฟSTนฟูสุขภาพจิตแก
ผูดอยโอกาสและประชาชนสํารวจ
ติดตามผูที่มีปGญหาสุขภาพจิต

30,000

60,000

ประชาชนมีสุขภาพจิตที่
90,000 -ผูสูงอายุ เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดี ดีผูดอยโอกาสไดรับการ
ขึ้น รอยละ 80
ชวยเหลือเยียวยา

กอง
สาธารณสุข

อบรมในเขตเทศบาลฯ เพื่อการงาน
สาธารณสุขมูลฐาน (จัดกิจกรรมอยาง
นอย 1 ครั้ง/ป?)

650,000 1,300,000 1,950,000 -มีการจัดกิจกรรมอบรม ตัวแทนชุมชนไดรับองค

กอง
สาธารณสุข

จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนปOองกันโรคพิษ
สุนัขบา,ทําหมัน

100,000

-เพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชน
-เพื่อปOองกันการเกิดสุขภาพจิต
-เพื่อดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ,
ผูดอยโอกาสทางกายจิตสังคม

11 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู -เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ
งาน เพือพัฒนาศักยภาพตัวแทน ของในดานการดูแลสุขภาพ
ชุมชนดานสาธารณะสุข
บุคคล ครอบครัวชุมชน

และศึกษาดูงานเพื่อ
ความรูใหม ๆ มาพัฒนา
พัฒนาศักยภาพตัวแทน ตําบล
ชุมชนดานสาธารณุข
อยางนอยป?ละ 1 ครั้ง

-เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี
แกอสม.ในเขตเทศบาลฯ
12 โครงการทําหมันและฉีดวัคซีน
ปOองกันโรคพิษสุนัขบา

-เพื่อปOองกันโรคพิษสุนัขบา

200,000

300,000 -จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน

ปOองกันโรคพิษสุนัขบา
อยางนอยป?ละ 1 ครั้ง

-ชุมชนปลอดโรคพิษ
สุนัขบา

กอง
สาธารณสุข
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แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรูดานสุขภาพ ตามระเบียบและขอกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและผานที่มา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เปOาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
13 โครงการตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําป?ของบุคลากรในองคกร

เพื่อใหบุคลากรมีรางกายแข็งแรง บุคลากรเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและมี
ประกอบดวย พนักงานเทศบาล
คุณภาพสามารถปฎิบัติงานได ลูกจางประจํา พนักงานจาง
เต็มความสามารถ

30,000

14 โครงการอุดหนุนบานพักพิงสุนัข
จรจัด

-เพื่อลดมลภาวะจากสุนัขจรจัด
ในแหลงสาธารณะ ทําใหแหลง
ทองเที่ยวดูสะอาดเรียบรอย

50,000 100,000 150,000 อุดหนุนงบประมาณ
โครงการอุดหนุน
บานพักพิงสุนัขจรจัด
ทุกป?

-เพื่อควบคุมจํานวนสุนัขไมให
ขยายพันธุเพิ่มขึ้น

อุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
โครงการบานพักพิงสุนัขจรจัดเพื่อ
แกไขปGญหาการเพิ่มของสุนัขและ
การทองเที่ยว

40,000

ตัวชี้วัด (KPI)

50,000 บุคลากรของเทศบาล
ทุกคนไดรับการตรวจ
สุขภาพป?ละ 1 ครั้ง

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- บุคลากรไดมีการตรวจ
สุขภาพประจําป?
- บุคลากรมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

สามารถแกไขมลภาวะ
จากสุนัขในแหลง
สาธารณะและเกิด
ภาพลักษณที่ดีตอการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
และสามารถควบคุม
จํานวนสุนัขได

กอง
สาธารณสุข
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แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสใหมีความเปEนอยูที่ดี
ที่

โครงการ

เปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

1 โครงการจัดงานวันกตัญWูผูสูงอายุ เพื่อเป0นขวัญกําลังใจแกผูสูงอายุ
และใหบุตรหลานไดแสดงความ
กตัญWูตอผูสูงอายุ และสืบทอด
ประเพณีไทยใหกับลูกหลาน

จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุในตําบลศรี
420,000
สุนทร จํานวน 1,500 คน ในชวงวัน
ผูสูงอายุแหงชาติ โดยมีการจัด
กิจกรรม รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
กิจกรรมการแสดงของผูสูงอายุ
รับประทานอาหารรวมกัน ป?ละ 1 ครั้ง

840,000 1,260,000 รอยละของผูสูงอายุที่

2 โครงการฝYกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุได
ดูงานผูสูงอายุและเครือขาย
ตระหนักถึงสถานภาพ บทบาท
หนาที่ของตัวเองและไดเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสังคม
เสริมสรางศักยภาพและความ
เขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ

จัดกิจกรรมฝYกอบรม และนําผูสูงอายุ
ในตําบลศรีสุนทรจํานวน 100 คน
ทัศนศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุของ
จังหวัดอื่น ๆ จัดกิจกรรมป?ละ 1 ครั้ง

300,000

600,000

จายเบี้ยยังชีพผูปKวยเอดสในตําบล
ศรีสุนทร จํานวน 10 ราย เดือนละ

60,000

3 โครงการจายเงินสงเคราะห เพื่อ
การยังชีพแกผูปKวยเอดส

เพื่อสงเคราะหชวยเหลือผูปKวย
เอดส ใหมีความเป0นอยูที่ดีขึ้น

เขารวมโครงการ

900,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูสูงอายุที่เขารวม
โครงการ

120,000

180,000 รอยละผูปKวยเอดสที่มี

ความเป0นอยูที่ดีขึ้น

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูสูงอายุมีขวัญกําลังใจ
บุตรหลานไดแสดง
ความกตัญWูตอผูสุง
อายุและสืบทอด
ประเพณีไทยใหกับ
ลูกหลาน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูสูงอายุมีความรู
เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพใหแข็งแรง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูปKวยเอดสใหมีความ
เป0นอยูที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

1 ครั้ง
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แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสใหมีความเปEนอยูที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕60
๒๕๕9
๒๕๕8
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

4 โครงการฝYกอาชีพผูมีรายไดนอย เพื่ออบรมทักษะอาชีพใหกับผูมี ฝYกอบรมอาชีพใหกับผูมีรายไดนอย
ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ รายไดนอย ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ
และผูสูงอายุ

150,000

300,000

450,000 รอยละผูมีรายไดนอย

5 โครงการตา-ยาย สอนหลานสืบ
สานวัฒนธรรมไทย

เพื่อเป0นการสรางความอบอุน
ความรัก ความผูกพันระหวาง
เด็กและผูอาวุโสในชุมชน

จัดกิจกรรมใหผูอาวุโสในชุมชน
ถายทอดภูมิปGญญาวัฒนธรรมใหกับ
เด็กและเยาวชนในชุมชน ป?ละ 1 ครั้ง

30,000

40,000

50,000 รอยละความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม"ตา-ยายสอน
หลาน"ใหแกกลุมเด็ก
และเยาวชน อันนําไปสู
การอยูรวมกันในสังคม
บนพื้นฐานของคุณคา
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ชุมชนและสังคมไทย

6 โครงการวัยใสรักนวลสงวนตัว

เพื่อรณรงคปOองกันและลดภาวะ จัดฝYกอบรมใหความรูปOองกัน และลด
เสื่องตอการมีเพศสัมพันธกอน ภาวะเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรของเยาวชน
วัยอันควรของเยาวชน ป?ละ 1 ครั้ง

100,000

200,000

300,000 รอยละของเยาวชนที่

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

ผูมีรายไดนอย
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูพิการ
และผูสูงอายุที่ไดรับการ และผูสูงอายุมีงานทําใน
ฝYกอบรมทักษะอาชีพ ภูมิลําเนาและมีรายได
เพียงพอสําหรับเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว
เกิดความรัก ความ
ผูกพันระหวางเด็กและ
ผูอาวุโสในชุมชนและ
สืบสานภูมิปGญญา
วัฒนธรรมทองถิ่น

เยาวชนไดรับความรู
ลดลงจากภาวะเสี่ยงตอ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให
การมีเพศสัมพันธกอน เหมาะสมในสังคม
วัยอันควรของเยาวชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสใหมีความเปEนอยูที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

7 โครงการสงเสริมคานิยมการใชจาย เพื่อสงเสริมใหบุคคลมีความรูใน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอภิปรายสาระ 50,000
เพื่อสวัสดิการผูสูงอายุ
การออม เพื่อลดปGญหาที่จะเกิด นารูและเป0นประโยชนตอการออมและ
(ออมวันละบาท)
กับผูสูงอายุในชุมชน
ดํารงชีวิตในอนาคตของผูสูงอายุ

60,000

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

70,000 รอยละของประชาชนมี ทําใหเขาใจประโยชน
อัตราการออมทรัพย
ของการออมเพื่อ
เพิ่มขึ้นรอยละ 10
สวัสดิการ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ตัวชี้วัด (KPI)

แนวทางที่ 3 พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี อาสาพัฒนาชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อ
ประสิทธิภาพองคกรกุลมสตรี
ระดับหมูบาน/ตําบล

เพื่อใหองคกรสตรีไดมีโอกาส
ศึกษาหาความรูและพัฒนา
ตนเองพรอมทั้งสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาใหความรู
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ สิทธิ
ประโยชนของสตรีใหกลุมสตรีใน
ตําบลศรีสุนทร จํานวน 120 คน ป?
ละ 1 ครั้ง

2 โครงการคนไทยใจอาสา

เพื่อฝYกอบรมใหตัวแทนในชุมชน จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาดานจิตอาสา
มีจิตอาสา
ใหกับตัวแทนในชุมชนฝYกอบรม ป?ละ
1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

30,000

60,000

90,000 กลุมสตรีในตําบลไดรับ กลุมสตรีไดรับการ
ทบทวนบทบาทหนาที่
การอบรมอยางนอย
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ป?ละ 1 ครั้ง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

30,000

60,000

90,000 รอยละของตัวแทนจิต
อาสาในชุมชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูมีรายไดนอยและดอย
โอกาสไดมีอาชีพ และ
เพิ่มรายไดสามารถพึ่ง
ตัวเองได

67

แนวทางที่ 3 พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี อาสาพัฒนาชุมชน
ที่

โครงการ

3 โครงการสาธารณสุขมูลฐาน
(ศสมช.) ของหมูบาน

วัตถุประสงค

เปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มศักยภาพใหแกอสม.ในการ -อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุชชุมชน
ดูแลสุขภาพชุมชน
ในการดําเนินกิจกรรมดาน
สาธารณสุขมูลฐาน
-เพื่อคนหาเฝOาระวังโรคและ
แกไขปGญหาดานสาธารณสุขของ
ชุ-เพืมชน
่อจัดการบริการสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชนหมูที่ 1-8

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
120,000

240,000

ตัวชี้วัด (KPI)

360,000 -คณะกรรมการ

สาธารณสุขนําเงิน
อุดหนุนที่ไดรับไปจัด
โครงการใหแก
ประชาชนในหมูบาน
อยางนอย ป?ละ 1
โครงการ

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ
ประชาชนในเขตมีสวน
รวมในการทํางานอสม.
ในการคนหาเฝOาโรคใน
ชุมชนและดูแลสวน
บุคคล ครอบครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

แนวทางที่ 5 สงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อฝYกอบรมใหกับประชาชนผูมี ฝYกอบรมประชาชน จํานวน 30 คน
1 โครงการฝYกอบรมอาสาสมัคร
ปOองกันภัยฝKายพลเรือน (อปพร.) จิตอาสาในการปฏิบัติงานดาน
การชวยเหลือสังคม
ชุดใหม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

150,000 200,000 250,000 จํานวน 1 ครั้งใน
ป?งบประมาณ

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ
มีจํานวนสมาชิกอปพร.
ที่มีความรูดานการ
ปOองกันสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(ปOองกัน)
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แนวทางที่ 5 สงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ที่

โครงการ

2 โครงการฝYกอบรมทบทวนและ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิก อปพร.

วัตถุประสงค
เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิก อปพร.ที่เคยผาน
การฝYกอบรม

เปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝYกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.ที่เคย
ผานการฝYกอบรม จํานวน 30 คน

3 โครงการสายตรวจประจําตําบล เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความ จัดใหมีชุดสายตรวจหรือเจาหนาที่
และดูแลรักษาความสงบเรียบรอย ปลอดภัยในชีวิตและทรีพยสิน ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด
ในกิจกรรมสถานที่ และชวง
เทศกาลตาง ๆ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

150,000 200,000 250,000 จํานวน 1 ครั้ง ใน
ป?งบประมาณ

สมาชิก อปพร.ผูเคย
ผานการอบรมมีความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น

สํานักปลัด
(ปOองกัน)

200,000 250,000 300,000 จํานวนไมนอยกวา 6
ครั้งในป?งบประมาณ

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
(ปOองกัน)

4 โครงการปOองกันและรณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป?
ใหม

เพื่อปOองกันและลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลป?ใหม

จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดตรวจรวมเป0น
หนวยงานที่เกี่ยวขอวอยางนอย
จํานวน 1 จุด

50,000 100,000 150,000 จํานวน 1 ครั้งใน
ป?งบประมาณ

สามารถลดอุบัติเหตุและ
เพิ่มความปลอดภัยใน
การเดินทางในชวง
เทศกาลป?ใหม

สํานักปลัด
(ปOองกัน)

5 โครงการปOองกันและรณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

เพื่อปOองกันและลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลสงกรานต

จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดตรวจรวมเป0น
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางนอย
จํานวน 1 จุด

50,000 100,000 150,000 จํานวน 1 ครั้งใน
ป?งบประมาณ

สามารถลดอุบัติเหตุและ
เพิ่มความปลอดภัยใน
การเดินทางในชวง
เทศกาลสงกรานต

สํานักปลัด
(ปOองกัน)
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แนวทางที่ 5 สงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ที่

โครงการ

6 โครงการฝYกอบรมและใหความรู
เกี่ยวกับการปOองกันสาธารณภัย
ตาง ๆ ใหกับนักเรียนและเยาวชน
ในพื้นที่

วัตถุประสงค

เปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป0นการใหความรู ความ
นักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่ จํานวน
เขาใจในการปOองกันและเตรียม 100 คน
ความพรอมในการรับมือเมื่อเกิด
เหตุภัยธรรมชาติ

7 โครงการรณรงคสวมหมวกกันน\อค เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยใน ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลศรีสุนทร
การใชรถใชถนน
จํานวน 100 คน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
30,000

60,000

ตัวชี้วัด (KPI)

90,000 จํานวน 1 ครั้งใน
ป?งบประมาณ

50,000 100,000 150,000 รอยละของผูเขารวม
กิจกรรม

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียน เยาวชนเกิด
ทักษะในการชวยเหลือ
ตนเองเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ

สํานักปลัด
(ปOองกัน)

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน

สํานักปลัด
(ปOองกัน)

8 โครงการจัดตั้งศูนยวิทยุพรอม
อุปกรณสื่อสาร

เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร
มีศูนยรับ-สงวิทยุ 1 แหง พรอม
ระหวางเจาหนาที่และหนวยงาน อุปกรณการสื่อสารที่ทันสมัยครบถวน
ราชการ

720,000

-

-

จํานวนศูนยที่ใชในการ
ติดตั้งแลวเสร็จ

มีอุปกรณรับ-สง สื่อสาร
ที่ทันสมัยสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด
(ปOองกัน)

9 โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งถัง
ดับเพลิงชนิดน้ํายาเคมีในเขต
ตําบลศรีสุนทร

เพื่อปOองกันและระงับอัคคีภัย

250,000

-

-

จํานวนหมูบานที่ไดทํา
การติดตั้งถังดับเพลิง
ชนิดน้ํายาเคมี

ทําใหการปOองกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขต
ตําบลศรีสุนทรมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
(ปOองกัน)

ติดตั้งเครื่องดับเพลิงน้ํายาเคมีในเขต
ศรีสุนทร จํานวน 8 หมูบาน
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แนวทางที่ 5 สงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

บุคลากรในหนวยงานจํานวน 100 คน
10 โครงการฝYกอบรมและซอมแผน เพื่อเป0นการใหความรู ความ
เกี่ยวกับการปOองกันสาธารณภัย เขาใจในการปOองกันและเตรียม
ตาง ๆ ใหกับบุคลากรในหนวยงาน ความพรอมในการรับมือเมื่อเกิด
เหตุภัยธรรมชาติ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

50,000 100,000 150,000 จํานวน 1 ครั้งใน
ป?งบประมาณ

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

บุคลากรในหนวยงาน
เกิดทักษะในการ
ชวยเหลือตนเองเมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติ

สํานักปลัด
(ปOองกัน)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แนวทางที่ 6 สงเสริมใหประชาชนหางไกลยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติด

เพื่อบําบัดรักษาผูเสพและผูเสพ
ยาเสพติด

ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัด

2 โครงการสนับสนุนสงเสริม
กิจกรรมเยาวชน TO BE
NUMBER ONE

เพื่อสงเสริมกิจกรรม เยาวชน TO -กลุมเยาวชน จํานวน 80 คน ไดเขา
BE NUMBER ONE ใหมีความ รวมกิจกรรม
เขมแข็งและเป0นตนแบบสําหรับ
เยาวชนในตําบลศรีสุนทร

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

50,000

100,000

150,000 - จัดกิจกรรมบําบัด

กอง
สาธารณสุข

100,000

200,000

300,000 -จัดกิจกรรมอยางนอยป? -ตําบลศรีสุนทรมีชุมชน

กอง
สาธารณสุข

-ผูเสพติดยาเสพติด
รัดษาผูเสพ/ผูติดยาเสพ ไดรับการบําบัด
ติด อยางนอยป?ละ 1
ครั้ง

ละ 1 ครั้ง

ตนแบบปลอดยาเสพติด
และมีการสราง
เครือขายกลุมเยาวชน
เพิ่มขึ้น

71

แนวทางที่ 7 สงเสริมสวัสดิการและสงเคราะหประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดอบรม ฝYกอาชีพ เชนทํา ขนม
1 โครงการจัดอบรมอาชีพใหแกผูมี เพื่อใหมีรายไดนอยและดอย
รายไดนอยและดอยโอกาส
โอกาสไดมีอาชีพและเพิ่มรายได เพนทผา สานตะกรา พลาสติก
ทําอาหารพื้นเมืองทําน้ํายาทําความ
สะอาด ใหผูมีรายไดนอยและดอย
โอกาส จํานวน 100 คน ป?ละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
50,000

60,000

ตัวชี้วัด (KPI)

70,000 รอยละของอัตราคน
วางงานในพื้นที่ลดลง

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ
ผูมีรายไดนอยและดอย
โอกาสไดมีอาชีพ และ
เพิ่มรายไดสามารถพึง
ตัวเองได

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม
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