รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9- ๒๕61)
เทศบาลตาบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่ คงปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เพื่อการสร้างความรัก สามัคคี
- แข่งกีฬาผูส้ ูงอายุ ร่วมกับ ชมรม
10,000
20,000 30,000
1 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
โดยใช้กฬี าเป็นสือ่ กลาง ให้เกิด
ผูส้ ูงอายุในจังหวัดภูเก็ต
กีฬาผูส้ ูงอายุ "สูงวัยเกมส์"
ความสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน - โดยมีผสู้ ูงอายุของตาบลศรี
สุนทร จานวน 100 คน ปีละ
1 ครั้ง
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผูส้ ูงอายุ เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้มาพบปะพูดคุย ผูส้ ูงอายุในตาบลศรีสุนทร มีการ
(กิจกรรมประชุมประจาเดือน
รับทราบข้อมูล ข่าวสารของ
ประชุม เพื่อพบปะ พูดกัน
ผูส้ ูงอายุ)
เทศบาลและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซงึ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารเดือนละ
กันและกัน
1 ครั้ง โดยมีผสู้ ูงอายุเข้าร่วม
ประมาณ 100 คน

40,000

80,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่
เกิดความรักความ
สามัคคีจากการเข้าร่วม
กิจกรรม

120,000 ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ประจาเดือน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูส้ ูงอายุมคี วามรักความ
สามัคคีมขี วัญกาลังใจใน
การดาเนินชีวิต และมี
พลังแรงจูงใจในบัน้ ปลาย
ของชีวิต

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูส้ ูงอายุได้มาพบปะ
พูดคุย รับทราบ ข้อมูล
ข่าวสารของทางเทศบาล
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซงึ่
กันละกัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและผ่านที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
3 โครงการ ฒ.ผูเ้ ฒ่า หิว้ ปิน่ โตเข้าวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตใจของ
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผูส้ งู อายุโดยการเข้าวัด ฟังธรรม
ให้กบั ผูส้ ูงอายุจากกิจกรรมตาม
โครงการที่จัดขึน้

นาผูส้ ูงอายุตาบลศรีสุนทร
ประมาณ 60 คน คนเข้าวัด ฟัง
ธรรม ถวายภัตตาหารเพล วัด
ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด
ใกล้เคียง เดือนละ 1 ครั้ง

4 โครงการส่งเสริมที่พักอาศัยให้แก่ เพือให้ผพู้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผู้ ก่อสร้าง,ซ่อมแซมที่พักผูพ้ ิการ
ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูย้ ากไร้ ยากไร้มคี ณ
ุ ภาพชีวิตความเป็นอยู่ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูย้ ากไร้ใน
ที่ดขี นึ้
ตาบลศรีสุนทรอย่างน้อย 1 หลัง

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5,000

10,000

15,000 - ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่
เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละผูส้ ูงอายุที่
ได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

ผูส้ ูงอายุ และบุตรหลาน
ได้ร่วมทากิจกรรม
ร่วมกันพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

100,000

200,000

300,000 - บ้านพักผูพ้ ิการ

ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ผูย้ ากไร้มคี ณ
ุ ภาพชีวิต
ความเป็นอยูท่ ี่ดขี นึ้

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูส้ ูงอายุมสี ุขภาพที่ดี

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูด้ อ้ ยโอกาสและผู้
ยากไร้ ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม
- จานวน 1 หลัง

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ

เพื่อให้ผสู้ ูงอายุในพื้นที่มสี ุขภาพที่ดี ตรวจสุขภาพผูส้ ูงอายุ เช่น
ตรวจวัดความดัน ตรวจเบาหวาน
ขภาพ1,400 คน (ประจาทุก
ฟัตรวจสุ
น จานวน
เดือน)

50,000

100,000

150,000 ร้อยละของผูส้ ูงอายุใน
พื้นที่มสี ุขภาพดี

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6 โครงการจัดสร้างสิง่ อานวยความ
สะดวกแก่ผพู้ ิการ

เพื่อให้ผพู้ ิการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี สร้างสิง่ อานวยความสะดวกแก่
ขึน้ สามารถเข้าถึงการบริการของ คนพิการ เช่น ห้องน้า ทางลาด
เป็นต้น
เทศบาลฯ ได้มากขึน้

20,000

40,000

60,000 ร้อยละของผูพ้ ิการที่
สามารถเข้าถึงสิง่
อานวยความสะดวกแก่
ผูพ้ ิการ

ผูพ้ ิการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ และสามารถเข้าถึง
การบริการของเทศบาล
ได้มากขึน้

กอง
สวัสดิการ
สังคม

7 โครงการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

เพื่อประชาสัมพันธ์ความร้ายแรง จัดกิจรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่าน 100,000
ของโรคและการป้องกันตนเองจาก เสียงตามสาย / เว็บไซต์ / แผ่นพับ
โรคต่าง ๆ
ฯลฯ

150,000

200,000 จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
30,000 - มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้ดา้ นการป้องกัน
โรคเอดส์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

ประชาชนตระหนักและ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันรักษาโรค - เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
เอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- เพื่อลดอัตราการป่วย/ตายและ
การแพร่ระบาดโรคเอดส์
โรคติดต่อททางเพศสัมพันธ์

ผูป้ ว่ ยเอดส์,ผูต้ ดิ เชือ้ และผูท้ ี่
ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์และ
โรคติดต่อจากทางเพศสัมพันธ์,
เยาวชนในการสถานศึกษา,
ประชาชนและกลุม่ เสีย่ งต่าง ๆ
สถานบันเทิงและแหล่งเสีย่ งต่อ
การระบาดของโรค และจัด
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โรค 1
ธันวาคม

10,000

20,000

- ประชาชนและกลุม่
กอง
เสีย่ งมีความรู้ความเข้าใจ สาธารณสุข
และปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพให้
ถูกต้อง และเหมาะสมลด
อัตราการป่วย/ตายและ
การแพร่ระบาดของโรค
เอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
9 โครงการอบรมผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร

- เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
มากขึน้

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000

60,000

ประชาชนมีความในการ
90,000 ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารผ่านการ
บริโภคและอุปโภค
อบรมด้านสุขาภิบาล
อาหารอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

กอง
สาธารณสุข

10 โครงการพัฒนาศักยภาพภาพกลุม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม จัดตัง้ กลุม่ อสม.น้อย จานวน 50
เยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข
ในการรักษาสุขภาพในชุมชน
คน

30,000

60,000

90,000 เด็กและเยาวชนได้รับ เกิดกลุม่ อสม.ที่มคี วามรู้
ความรู้ดา้ นสาธารณสุข สามารถเบือ้ งต้นในการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สุขภาพ

กอง
สาธารณสุข

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของ
กลุม่ ผูส้ ูงอายุ เด็ก เยาวชน

30,000

60,000

ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี
กอง
90,000 -ผูส้ ูงอายุ เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดี ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการ
สาธารณสุข
ขึน้ ร้อยละ 80
ช่วยเหลือเยียวยา

-เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน
-เพื่อป้องกันการเกิดสุขภาพจิต
-เพื่อดูแลช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ,
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางกายจิตสังคม

- ร้านอาหาร,แผงลอยได้รับการ
ยกระดับเป็นร้านอาหารสะอาด,
รสชาติอร่อยเพิ่มขึน้

ตัวชีว้ ัด (KPI)

จัดอบรมฟื้นฟูสุขภาพจิตแก่
ผูด้ อ้ ยโอกาสและประชาชน
สารวจติดตามผูท้ ี่มปี ญ
ั หา
สุขภาพจิต

12 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน -เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของ อบรมในเขตเทศบาลฯ เพื่อการงาน
เพือพัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชน ตัวแทนสาธารณสุขในด้านการดูแล สาธารณสุขมูลฐาน (จัดกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข
สุขภาพบุคคล ครอบครัวชุมชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี)
-เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีแก่
ตัวแทนสาธารณสุขในเขตเทศบาลฯ

700,000 1,400,000 2,100,000 -มีการจัดกิจกรรมอบรม ตัวแทนชุมชนได้รับองค์
และศึกษาดูงานเพื่อ
ความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนา
พัฒนาศักยภาพตัวแทน ตาบล
ชุมชนด้านสาธารณุข
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กอง
สาธารณสุข

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
13 โครงการทาหมันและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า

-เพื่อป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า

จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้า,ทาหมัน

100,000

200,000

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
เชี่ยวชาญ

เพื่อทบทวนบทบาทและภารกิจ
ของอสม.
เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้
แก่อสม.และให้รู้จักการทางานเป็น
ทีม
1.เพื่อให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานมีความรู้
ในการปฏิบตั งิ าน
2.เพื่อป้องกันและลดภาวะแทรก

อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านม่าหนิก เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพอสม.

130,000

-

อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลศรีสุนทร

50,000

100,000

15 โครงการอุดหนุนดูแลผูป้ ว่ ย
เบาหวานตาบลศรีสุนทรแบบ
ครบวงจร

ซ้อนในผูป้ ว่ ยเบาหวาน
3.เพื่อให้ผปุ้ ว่ ยเบาหวานได้รับการ
ตรวจประเมินภาวะสุขภาพและ
ภาวะแทรกซ้อนของระบบต่าง ๆ
4.เพื่อให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานตระหนัก
ถึงความสาคัญของการดูเท้า

ตัวชีว้ ัด (KPI)

300,000 -จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-

มีการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-ชุมชนปลอดโรคพิษสุนขั บ้า

กอง
สาธารณสุข

อสม.ได้มโี อกาสรับการ
พัฒนาศักยภาพในด้าน
วิชาการ

กอง
สาธารณสุข

ประชาชนตระหนักและ
150,000 อุดหนุนงบประมาณ
โครงการอุดหนุนดูแล ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานตาบล
ศรีสุนทรแบบครบวงจร

กอง
สาธารณสุข

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานวันกตัญญูผสู้ ูงอายุ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผสู้ ูงอายุ
และให้บตุ รหลานได้แสดงความ
กตัญญูตอ่ ผูส้ ูงอายุ และสืบทอด
ประเพณีไทยให้กบั ลูกหลาน

จัดกิจกรรมให้ผสู้ ูงอายุในตาบล
ศรีสุนทร จานวน 1,500 คน
ในช่วงวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ โดยมี
การจัดกิจกรรม รดน้าดาหัว
ผูส้ ูงอายุ กิจกรรมการแสดงของ
ผูส้ ูงอายุ รับประทานอาหาร
ร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง

400,000

800,000

1,200,000

ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่
เข้าร่วมโครงการ

ผูส้ ูงอายุมขี วัญกาลังใจ
บุตรหลานได้แสดงความ
กตัญญูตอ่ ผูส้ ุงอายุและ
สืบทอดประเพณีไทย
ให้กบั ลูกหลาน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุได้
ดูงานผูส้ ูงอายุและเครือข่าย
ตระหนักถึงสถานภาพ บทบาท
หน้าที่ของตัวเองและได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
เสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชมรมผูส้ ูงอายุ

จัดกิจกรรมฝึกอบรม และนา
ผูส้ ูงอายุในตาบลศรีสุนทรจานวน
100 คน ทัศนศึกษาดูงานชมรม
ผูส้ ูงอายุของจังหวัดอืน่ ๆ จัด
กิจกรรมปีละ 1 ครั้ง

450,000

900,000

1,350,000

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูส้ ูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ

ผูส้ ูงอายุมคี วามรู้เกีย่ วกับ
การดูแลรักษาสุขภาพให้
แข็งแรง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อ
การยังชีพแก่ผปู้ ว่ ยเอดส์

จ่ายเบีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์ในตาบล
ศรีสุนทร จานวน 10 ราย เดือนละ
1 ครั้ง

60,000

120,000

ผูป้ ว่ ยเอดส์ให้มคี วาม
เป็นอยูท่ ี่ดขี นึ้

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
เอดส์ ให้มคี วามเป็นอยูท่ ี่ดขี นึ้

180,000 ร้อยละผูป้ ว่ ยเอดส์ที่มี
ความเป็นอยูท่ ี่ดขี นึ้

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการฝึกอาชีพผูม้ รี ายได้นอ้ ย เพื่ออบรมทักษะอาชีพให้กบั ผูม้ ี ฝึกอบรมอาชีพให้กบั ผูม้ รี ายได้
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการและผูส้ ูงอายุ รายได้นอ้ ย ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ น้อย ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการและ
และผูส้ ูงอายุ
ผูส้ ูงอายุ

5 โครงการตา-ยาย สอนหลานสืบ
สานวัฒนธรรมไทย

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
50,000

100,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

150,000 ร้อยละผูม้ รี ายได้นอ้ ย

30,000

60,000

6 โครงการส่งเสริมค่านิยมการใช้จ่าย เพื่อสร้างหลักประกัน เพื่อความมัน่ จัดกิจกรรมในสมาชิกแลกเปลีย่ น
เพื่อสวัสดิการผูส้ ูงอายุ (ออมวันละ คงของในชุมชน
เรียนรู้เกีย่ วกับการออม
บาท)

50,000

100,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการและ
ผูส้ ูงอายุมงี านทาใน
ภูมลิ าเนาและมีรายได้
เพียงพอสาหรับเลีย้ ง
ตนเองและครอบครัว

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เกิดความรัก ความผูกพัน
ระหว่างเด็กและผูอ้ าวุโส
ในชุมชนและสืบสานภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรมท้องถิน่

กอง
สวัสดิการ
สังคม

150,000 ร้อยละของประชาชนมี ประชาชนในชุมชนมีหลัก
อัตราการออมเพิ่มขึน้
ประกันความมัน่ คงเมือ่
ร้อยละ 10
สูงวัย

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ
และผูส้ ูงอายุที่ได้รับ
การฝึกอบรมทักษะ
อาชีพ

เพื่อเป็นการสร้างความอบอุน่
จัดกิจกรรมให้ผอู้ าวุโสในชุมชน
ความรัก ความผูกพันระหว่างเด็ก ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาวัฒนธรรม
และผูอ้ าวุโสในชุมชน
ให้กบั เด็กและเยาวชนในชุมชน ปี
ละ 1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

90,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม"ตา-ยาย
สอนหลาน"ให้แก่กลุม่
เด็กและเยาวชน อัน
นาไปสูก่ ารอยูร่ ่วมกัน
ในสังคมบนพื้นฐานของ
คุณค่าวัฒนธรรมที่ดี
งามของชุมชนและ
สังคมไทย

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

7 โครงการวัยใสรักนวลสงวนตัว

เพื่อรณรงค์ปอ้ งกันและลดภาวะ
เสื่องต่อการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัย
อันควรของเยาวชน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ปอ้ งกัน และ
ลดภาวะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรของเยาวชน ปีละ 1
ครั้ง

20,000

8 โครงการป้องกันละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

เพื่อส่งเสริมป้องกันมิให้มภี าระ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน
ทั่วไป โดยให้ความรู้ดา้ นสิทธิเสรี
ภาพสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน
เพื่อคุม้ ครองฟื้นฟูช่วยเหลือ
เยียวยาผูท้ ี่ถูกละเมิด

ประชาชนทั่วไปและผูท้ ี่มโี อกาส
ถูกละเมิด หมูท่ ี่ 1 - 8 จานวน
1 ครั้ง

20,000

-

-

ร้อยละของประชาชน
ที่มโี อกาสถูกละเมิด
ได้รู้วิธีปอ้ งกันถูกต้อง

ผูท้ ี่ถูกละเมิดและผูท้ ี่มโี อกาส
ถูกละเมิด หมูท่ ี่ 1 - 8 จานวน

20,000

-

-

ร้อยละของประชาชน
ที่มโี อกาสถูกละเมิด
ได้รู้วิธีปอ้ งกันถูกต้อง

ประชาชนมีสิทธิในการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่ขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน

20,000

-

-

ร้อยละของประชาชน
มีสิทธิในการแก้ไข
กฎหมายที่ขัดต่อสิทธิ
มนุษยชว

9 โครงการคุม้ ครองการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

10 โครงการพัฒนากฎหมายกลไกทาง เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ขัด
กฎหมาย รวมทั้ง การบังคับใช้
กับหลักสิทธิมนุษยชน
เพื่อส่งเสริมคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

40,000

60,000 ร้อยละของเยาวชนที่
ลดลงจากภาวะเสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์กอ่ น
วัยอันควรของเยาวชน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ วั ให้
เหมาะสมในสังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ประชาชนมีความรู้ดา้ น
สิทธิมนุษยชนสามารถ
ป้องกัน มิให้มกี ารละเมิด
สิทธิได้
ผูท้ ี่ถูกละเมิดได้รับการ
ฟื้นฟูช่วยเหลือสร้าง
ค่านิยมการเคารพและคุม้
ครองสิทธิมนุษยชนใน
องค์กร
ประชาชนมีความรู้ดา้ น
กฎหมายที่เป็นธรรม เพื่อ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

แนวทางที่ 3 พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี อาสาพัฒนาชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อ
ประสิทธิภาพองค์กรกุล่มสตรี
ระดับหมูบ่ า้ น/ตาบล

เพื่อให้องค์กรสตรีได้มโี อกาส
ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง
พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

2 โครงการคนไทยใจอาสา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้
ความรู้เกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
สิทธิประโยชน์ของสตรีให้กลุม่
สตรีในตาบลศรีสุนทร จานวน
120 คน ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
30,000

60,000

เพื่อฝึกอบรมให้ตวั แทนในชุมชนมี จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาด้านจิต
จิตอาสา
อาสาให้กบั ตัวแทนในชุมชน
ฝึกอบรม ปีละ 1 ครั้ง

40,000

80,000

3 โครงการสาธารณสุขมูลฐาน
(ศสมช.) ของหมูบ่ า้ น

เพิ่มศักยภาพให้แก่อสม.ในการ -อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ดูแลสุขภาพชุมชน
ชุมชนในการดาเนินกิจกรรมด้าน
-เพื่อค้นหาเฝ้าระวังโรคและแก้ไข สาธารณสุขมูลฐาน
ปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน
-เพื่อจัดการบริการสาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชนหมูท่ ี่ 1-8

120,000

240,000

4 โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่าย
ทุกภาคส่วนให้มศี กั ยภาพในการ
ส่งเสริมคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบัน
ดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ใน การศึกษา
ระหว่างหน่วยงาน

20,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

90,000 กลุม่ สตรีในตาบลได้รับ กลุม่ สตรีได้รับการ
ทบทวนบทบาทหน้าที่ให้
การอบรมอย่างน้อย
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ปีละ 1 ครั้ง

120,000 ร้อยละของตัวแทนจิต
อาสาในชุมชน
360,000 -คณะกรรมการ

สาธารณสุขนาเงิน
อุดหนุนที่ได้รับไปจัด
โครงการให้แก่
ประชาชนในหมูบ่ า้ น
อย่างน้อย ปีละ 1
โครงการ
-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ตัวแทนในชุมชนมีจิต
กอง
อาสา ให้เกิเกิดดความรั
ความรักกชาติ
ชาติ สวัสดิการ
อาสาให้
สังคม
ศาสนา พระมหากษัตรย์
ประชาชนในเขตมีส่วน
กอง
ร่วมในการทางานอสม.ใน สาธารณสุข
การค้นหาเฝ้าโรคใน
ชุมชนและดูแลส่วนบุคคล
ครอบครัว

ร้อยละของหน่วยงานภาค สถาบันการศึกษาและหน่วย
กอง
รัฐและสถาบันศึกษามีการ งานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยน สวัสดิการ
สังคม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เรียนสิทธิมนุษยชว
สิทธิมนุษยชน

แนวทางที่ 3 พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี อาสาพัฒนาชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
และประชาชนเพื่อเสริมสร้าง
ปฏิบตั งิ านให้กบั ชุมชนและสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน
ความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้นาชุมชนตัวแทน กานัน ผู้ใหญ่บา้ น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีสุนทร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
40,000

-

-

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สานักปลัด
จานวนผูเ้ ข้าอบรมและ ประชาชน/ผู้นามีความรู้
เครือข่ายองค์กรชุมชน ความสามารถในการพัฒนา (งานแผน)
ชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง
ของชุมชน

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ใิ ห้กบั ปฏิบตั งิ านให้กบั สมาชิกอปพร.
สมาชิ
อปพร.
สมาชิกกอปพร.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 20 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
200,000

400,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

600,000 จานวน 1 ครั้งใน
ปีงบประมาณ

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สมาชิกอปพร.ที่เข้าร่วม
สานักปลัด
โครงการสามารถนา
(ป้องกัน)
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
ศัยกภาพในการปฏิบตั งิ าน

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อฝึกอบรมให้กบั ประชาชนผูม้ ี
จิตอาสาในการปฎิบต้ งิ านด้าน
การช่วยเหลือสังคม

3 โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิม่
ศักยภาพในการปฎิบตั งิ านของ
สมาชิก (อปพร.)

เพื่อทบทวนการปฏิบตั งิ านและเพิ่ม ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.ทีเ่ คย
ความชานาญในการปฏิบตั งิ านของ ผ่านการฝึกอบรม จานวน 30 คน
สมาชิกอปพร.ที่เคยผ่ายการฝึก
อบรม

4 โครงการสายตรวจประจาตาบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มคี วาม
และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรีพย์สิน
ในกิจกรรมสถานที่ และช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

ฝึกอบรมประชาชน จานวน
30 คน

จัดให้มชี ุดสายตรวจหรือ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั งิ าน จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

150,000

300,000

450,000 จานวน 1 ครั้ง ใน
ปีงบประมาณ

มีจานวนสมาชิกอปพร.ที่
มีความรู้ดา้ นการป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย
เพิ่มขึน้

150,000

300,000

450,000 จานวน 1 ครั้ง ใน
ปีงบประมาณ

มีจานวนสมาชิกอปพร.ที่มี

200,000

400,000

600,000 จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6
ครั้งในปีงบประมาณ

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึน้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
(ป้องกัน)

สานักปลัด
ความรู้ดา้ นการป้องกันและ (ป้องกัน)
บรรเทาภัยสาธารณภัย
เพิ่มขึน้
สานักปลัด
(ป้องกัน)

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อป้องกันและลดอุบตั เิ หตุในช่วง จัดตัง้ จุดตรวจหรือจุดตรวจร่วม
5 โครงการป้องกันและรณรงค์ลด
อุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลปีใหม่
เป็นหน่วยงานที่เกีย่ วข้องอย่าง
น้อย จานวน 1 จุด

50,000

100,000

150,000 จานวน 1 ครั้งใน
ปีงบประมาณ

สามารถลดอุบตั เิ หตุและ สานักปลัด
เพิ่มความปลอดภัยในการ (ป้องกัน)
เดินทางในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

6 โครงการป้องกันและรณรงค์ลด
อุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

เพื่อป้องกันและลดอุบตั เิ หตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดตรวจร่วม
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
จานวน 1 จุด

50,000

100,000

150,000 จานวน 1 ครั้งใน
ปีงบประมาณ

สานักปลัด
(ป้องกัน)

7 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย
ต่าง ๆ ให้กบั นักเรียนและเยาวชน
ในพื้นที่

เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันและเตรียมความ
พร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุภยั
ธรรมชาติ

นักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่
จานวน 100 คน

30,000

60,000

90,000 จานวน 1 ครั้งใน
ปีงบประมาณ

สามารถลดอุบตั เิ หตุและ
เพิ่มความปลอดภัยในการ
เดินทางในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
นักเรียน เยาวชนเกิดทักษะ
ในการช่วยเหลือตนเองเมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติ

เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ
8 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน
เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ในการป้องกันและเตรียมความ
พร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุภยั
ให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน
ธรรมชาติ

บุคลากรในหน่วยงาน จานวน
100 คน

50,000

100,000

150,000 จานวน 1 ครั้งใน
ปีงบประมาณ

บุคลากรในหน่วยงานเกิด
ทักษะในการช่วยเหลือ
ตนเองเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ

สานักปลัด
(ป้องกัน)

720,000

-

สานักปลัด
(ป้องกัน)

50,000

100,000

มีอปุ กรณ์รับ-ส่ง สื่อสารที่
ทันสมัยสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ าน
จานวนเจ้าหน้าที่เทศกิจ
มีความเข้าใจระเบียบกฎ
หมายมากขึ้น

9 โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยุพร้อม
อุปกรณ์สื่อสาร
10 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
งานรักษาความสงบฯ

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการ

มีศนู ย์รับ-ส่งวิทยุ 1 แห่ง พร้อม
อุปกรณ์การสื่อสารที่ทนั สมัย
ครบถ้วน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ระเบียบกฎหมาย จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานเทศกิจ
แก่พนักงานเทศกิจด้านงานรักษา
ความสงบฯ

-

จานวนศูนย์ที่ใช้ในการ
ติดตั้งแล้วเสร็จ

150,000 จานวนพนักงานเทศกิจ
ที่เข้าร่วมอบรม

สานักปลัด
(ป้องกัน)

สานักปลัด
(เทศกิจ)

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

11 โครงการเทศกิจใกล้ชิดประชาชน
ช่วงเทศกาลวันหยุด

เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ เจ้าหน้าที่ออกตรวจการณ์ในพื้นที่ช่วง
ทรัพย์สินของชุมชน / สถานที่
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จานวน
ท่องเที่ยว
1 ชุด

50,000

100,000

12 โครงการตู้เขียวห่วงใยประชาชน

เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ เจ้าหน้าที่ออกตรวจการณ์ในพื้นที่
ทรัพย์สินของประชาชน
จานวน 1 ชุด

20,000

40,000

60,000 จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม ประชาชนได้รับความ
ความปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน

สานักปลัด
(เทศกิจ)

13 โครงการจัดระเบียบการจาหน่าย
สินค้าในที่สาธารณะ

เพื่อจัดระเบียบการจาหน่ายสินค้า
ในที่สาธารณะให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

50,000

100,000

150,000 จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม ที่สาธารณะมีความเป็น
ความเป็นระเบียบเรียบ ระเบียบเรียบร้อย
ร้อยของชุมชน

สานักปลัด
(เทศกิจ)

14 โครงการปรับปรุง/ เพิ่มเติม กล้อง
วงจรปิดระบบดิจิตอล ภายใน
สานักงานเทศบาลและพื้นที่เสี่ยงใน
ตาบลที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

- เพื่อตรวจตราและรักษาความ
ปรับปรุง/เพิ่มเติมงระบบกล้อง
ปลอดภัยภายในสานักงานเทศบาล วงจรปิดระบบ /บันทึกดิจิตอล
และพื้นที่เสี่ยงภัยในตาบลที่อาจ
พร้อมชุดควบคุมและจอรับภาพ
ก่อให้เกิดอันตราย

จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจการณ์ในพื้นที่
จานวน 1 ชุด

150,000 จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม ประชาชนและนักท่องเที่ยว สานักปลัด
ความปลอดภัยในชีวิตและ มีความปลอดภัยในชีวิต
(เทศกิจ)
ทรัพย์สิน
และทรัพย์สิน

3,000,000 6,000,000 9,000,000 สามารถลดปริมาณการ ทาให้การรักษาความ
เกิดอาชญากรรมได้เหลือ ปลอดภัยบริเวณสานักงาน
20 %
และภายในตาบลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
ที่

โครงการ

1 โครงการบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ตดิ ยา
เสพติด

วัตถุประสงค์
เพื่อบาบัดรักษาผู้เสพและผู้เสพยา
เสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้ตดิ ยาเสพติดได้รับการบาบัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000

100,000

-ผู้เสพติดยาเสพติดได้รับ
150,000 - จัดกิจกรรม
บาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ตดิ
การบาบัด
ยาเสพติด อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรม เยาวชน TO
เยาวชน TO BE NUMBER ONE
BE NUMBER ONE ให้มคี วาม
เข้มแข็งและเป็นต้นแบบสาหรับ
เยาวชนในตาบลศรีสุนทร

-กลุ่มเยาวชน จานวน 80 คน ได้
เข้าร่วมกิจกรรม

100,000

200,000

300,000 -จัดกิจกรรมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

-ตาบลศรีสุนทรมีชุมชน
ต้นแบบปลอดยาเสพติด
และมีการสร้างเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไข เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดใี ห้กบั
ปัญหายาเสพติดให้กบั นักเรียนและ เยาวชนในการป้องกันภัยจาก
เยาวชนในพื้นที่
ยาเสพติด

กลุ่มนักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่
จานวน 100 คน

50,000

100,000

150,000 จานวน 1 ครั้งใน
ปีงบประมาณ

นักเรียน เยาวชน เกิด
ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด

สานักปลัด
(ป้องกัน)

