ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕64)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาองคกรใหสามารถรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวสู มาตรฐานสากล
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร 6 การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่นประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชนในพื้นที่/และประชาชนทั่วไปเขา
รวมกิจกรรมโครงการฯ
- จัดกิจกรรมแถลงขาว,ปชส.
- จัดกิ่จกรรมประกวดธิดา/หนูนอยนพมาศ
- จัดกิจกรรมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
- จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีลอยกระทง
- จัดกิจกรรมประกวดกระทง

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

1,700,000 1,700,000

๒๕๖๔
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

1,700,000 1,700,000 จํานวนกิจกรรม จํานวน

ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ
80 ของประชาชน มีสวน
รวมในการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

ผ.01

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในตําบลรําลึก
ถึงวีรกรรมทั้งสองทาน

กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดงานสดุดีทาวเทพ กระษัตรี - ทาวศรีสุนทร

เพื่อใหประชาชนในตําบล
รําลึกถึงวีรกรรมทั้งสองทาน
ใหแสดงถึงความสามัคคี

- จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา
- จัดกิจกรรมบวงสรวงทาวเทพฯ
- จัดกิจกรรมรวมขบวนแหไปวัดมวง
โกมารภัจน

160,000

160,000

160,000 160,000 รอยละ 80 ของประชาชน
ไดรูเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ
ศาสตรทาวเทพฯ ,
ทาวศรีสุนทร

3 โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีถือศีลกินผัก

-เพื่อเปนการสืบสานประเพณี
ถือศีลกินผัก
- เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมทองถิ่น
- เพื่อสงเสริมใหความรูความ

จัดกิจกรรมอยางนอย 1 ครั้ง
- ประชาชนเขารวมโครงการอยางนอย
10,000 คน
- จัดกิจกรรมรวมขบวนแหพระ
ศาลเจาทาเรือ

200,000

200,000

200,000 200,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
- ประชาชนไดรวมสืบ
ประชาชนรอยละ 50 มีสวน สานประเพณีถือศีลกิน
รวมในการสืบทอดประเพณี ผัก จังหวัดภูเก็ต
ทองถิ่น
- ประชาชนไดรวมสืบ
สานประเพณีถือศีลกิน
ผัก จังหวัดภูเก็ต

100,000

100,000

100,000 100,000 มุสลิมในชุมชนรวมกันละศีล กิจกรรมทางศาสนา
กองการศึกษา
อดพรอมกันที่มัสยิดมากกวา อิสลามไดรับการ
รอยละ 20
สงเสริมและประชาชน
มีความรักสามัคคีกัน

4 โครงการสงเสริมประเพณีถือ
ศีลอดในเดือนรอมฏอน

เปนมาของวัฒนธรรมประเพณี - จัดซื้อวัสดุการแพทยเพื่อปฐม
ถือศีลกินผัก
พยาบาล
- เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง จัดกิจกรรมอยางนอย 1 ครั้ง
ศาสนาอิสลาม
- ประชาชนเขารวมโครงการอยางนอย
- เพื่อสงเสริมใหมีการทํา 2,000 คน
กิจกรรมรวมกันของประชาชน
- จัดอบรมชวงเดือน รอมฏอน
ในชุมชนมุสลิม
- อุดหนุนขาวสาร อาหารแหงแกมัสยิดตาง ๆ
ในตําบล

กอง
การศึกษา

ผ.01

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

5 โครงการเขารวมกิจกรรมเมาลิด - เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง นําประชาชนรวมกิจกรรมอยางนอย 80 คน 400,000
กลางแหงประเทศไทย
ศาสนาและใหประชาชนเกิด - กิจกรรมศาสนารับเสร็จพระบรมฯ
ความรักความเขาใจกันระหวาง - กิจกรรมนิทรรศการทางศาสนา
ชนตางศาสนาใหอยูรวมกันได
อยางมีความสุข
6 โครงการอบรมคุณธรรม และ
- เพื่ออบรมจริยธรรมและนํา ประชาชนตําบลศรีสุนทร หมูที่ 1-8
จริยธรรมแกเยาวชน ประชาชน หลักธรรมทางศาสนาไปดํารง - กิจกรรมอบรมทางศาสนา
ทั่วไป
ชีวิตประจําวัน

7 โครงการภูมิปญญาพื้นบาน

- เพื่อใหประชาชนในตําบล
ศรีสุนทรไดมีความรูเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาพื้นบาน
- เพื่อใหการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบาน
ปละ 1 ครั้ง

100,000

300,000

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
400,000

100,000

300,000

400,000

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

- เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีขึ้นใน
ชุมชน
- ประชาชนไดสืบทอด
กิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม
100,000 100,000 ประชาชนรอยละ80ที่เขา - ประชาชนไดนํา
หลักธรรมคําสอนไป
รวมโครงการยึดคุณธรรม
จริยธรรมเปนแนวทางในการ เปนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ และดํารงชีวิต
ดําเนินชีวิต
ประจําวันอยางมี
ความสุข

300,000

400,000 ประชาชนรอยละ 80 ที่เขา
รวมโครงการไดสืบสาน
กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม

300,000 ประชาชนไดรับความรูเพิ่ม - ประชาชนในตําบล
ขึ้นรอยละ 80 ของผูเขารวม ศรีสุนทรมีความรูมาก
โครงการ
ขึ้น ในเรื่องภูมิปญญา
พื้นบาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
สวัสดิการฯ

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕64)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาองคกรใหสามารถรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวสู มาตรฐานสากล
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนการแขงขัน
กีฬาผูสูงอายุ "สูงวัยเกมส"

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อการสรางความรัก ความสามัคคี

- แขงขันกีฬาผูสูงอายุ รวมกับชมรม

โดยใชกีฬาเปนสื่อกลางใหเกิดความ
สัมพันธภาพอันดีระหวางกัน

ผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต
- โดยมีผูสูงอายุของตําบลศรีสุนทร จํานวน

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

50,000 รอยละของผูสูงอายุที่เกิดความ ผูสูงอายุมีความรักความสามัคคี
รักความสามัคคีจากการเขารวม มีขวัญกําลังใจ ในการดําเนิน
ชีวิต และ มีพลังแรงจูงใจใน
กิจกรรม
บั้นปลายของชีวิต

กอง
สวัสดิการ
สังคม

40,000 รอยละของผูสูงอายุที่เขารวม
กิจกรรมประจําเดือน

ผูสูงอายุไดมาพบปะพูดคุย
รับทราบขอมูลขาวสารขอทาง
เทศบาลและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันละกัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูสูงอายุ และบุตรหลานไดรวม
ทํากิจกรรมรวมกันพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

กอง
สวัสดิการ

100 คน ปละ 1 ครั้ง
2 โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ
(กิจกรรมประชุมประจําเดือน
ผูสูงอายุ)

เพื่อใหผูสูงอายุไดมาพบปะพูดคุย รับทราบขอมูล ผูสูงอายุในตําบลศรีสุนทรมีการประชุม
ขาวสาร ของเทศบาล และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพือ่ พบปะพูดกันแลกเปลี่ยนขอมูล
ซึ่งกันและกัน
ขาวสาร เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผูสูงอายุ
เขารวม ไมนอยกวา100 คน

40,000

40,000

40,000

3 โครงการ ฒ.ผูเฒา หิ้วปนโตเขาวัด
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตใจของผูสูงอายุโดยการเขา นําผูสูงอายุตําบลศรีสุนทรประมาณ 60
คน คนเขาวัด ฟงธรรม ถวายภัตตาหาร
วัด ฟงธรรมใหกับผูสูงอายุจากกิจกรรมตาม
เพล วัดตาง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด
โครงการที่จัดขึ้น
ใกลเคียง เดือนละ 1 ครั้ง

5,000

5,000

5,000

5,000 - รอยละของผูสูงอายุที่เขารวม
โครงการ
- รอยละผูสูงอายุที่ไดรับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

สังคม

ผ.01

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการสงเสริมที่พักอาศัยใหแกผู เพื่อใหผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูยากไรมี
พิการ ผูดอยโอกาสและผูยากไร
คุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

กอสราง,ซอมแซมที่พักผูพิการ
ผูดอยโอกาส และ ผูยากไร ในตําบล
ศรีสุนทรอยางนอย 1 หลัง

5 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี

ตรวจสุขภาพผูสูงอายุ เชน ตรวจวัด
ความดัน ตรวจฟนเบาหวาน ตรวจ
สุขภาพ จํานวน 1,500 คน (ประจําทุก
เดือน)

6 โครงการจัดสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกผูพิการ

เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถ

สรางสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการ

เขาถึงการบริการของเทศบาลฯไดมากขึ้น

เชน หองน้ํา ทางลาด เปนตน

7 โครงการรณรงคเผยแพร
ประชาสัมพันธการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

เพื่อประชาสัมพันธความรายแรง
ของโรคและการปองกันตนเองจาก
โรคตาง ๆ

จัดกิจรรมรณรงค ประชาสัมพันธผาน
เสียงตามสาย /เว็บไซต /แผนพับ
ฯลฯ

๒๕61
(บาท)
เทศบาล
100,000

50,000

100,000

100,000

งบประมาณและผานที่มา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
100,000 100,000

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

100,000 -บานพักผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูพิการผูดอยโอกาส และผู
โอกาสและผูยากไรที่ไดรับการ ยากไรมีคุณภาพชีวิต ความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
กอสรางซอมแซม จํานวน 1 หลัง

50,000

50,000 รอยละของผูสูงอายุในพื้นที่มี
สุขภาพดี

100,000 100,000

100,000 รอยละของผูพิการที่สามารถ
เขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก

50,000

100,000 100,000

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

และสามารถเขาถึงการบริการ

แกผูพิการ

ของเทศบาลไดมากขึ้น

100,000 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตออยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

ประชาชนตระหนักและ
ปลอดภัยจากโรคติดตอ

กอง
สาธารณสุขฯ

ผ.01
แผนงาน สังคมสงเคราะห / สาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการรณรงคปองกันรักษาโรค
เอดส

- เพื่อปองกันแกไขปญหาเอดสและโรคติดตอทาง ผูปวยเอดส,ผูติดเชื้อ และผูที่ไดรับ
เพศสัมพันธ
ผลกระทบจากโรคเอดสและโรคติดตอ
จากทางเพศสัมพันธ,เยาวชนใน
- เพื่อลดอัตราการปวย/ตายและการแพรระบาด
สถานศึกษา ,ประชาชนและกลุมเสี่ยง
โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ตาง ๆ สถานบันเทิงและแหลงเสี่ยง
ตอการระบาดของโรค และจัดกิจกรรม
รณรงควันเอดสโรค 1 ธันวาคม

9 โครงการอบรมผูประกอบการ
รานอาหาร

- เพื่อยกระดับมาตรฐานรานอาหารสะอาด
รสชาติอรอยมากขึ้น

- รานอาหาร,แผงลอยไดรับการยกระดับ
เปนรานอาหารสะอาด,รสชาติอรอยเพิ่มขึ้น

10 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
เยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการรักษา
สุขภาพในชุมชน

จัดตั้งกลุม อสม.นอย จํานวน 50 คน

11 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตของ
กลุมผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน

จัดอบรมฟนฟูสุขภาพจิตแกผูดอยโอกาส
-เพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชน
และประชาชนสํารวจติดตามผูที่มีปญหา
-เพื่อปองกันการเกิดสุขภาพจิต
-เพื่อดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ,ผูดอยโอกาสทางกาย สุขภาพจิต
จิตสังคม

12 โครงการทําหมันและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

-เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา

จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา,ทําหมัน

๒๕61
(บาท)
เทศบาล
30,000

100,000

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
30,000

30,000

100,000 100,000

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

30,000 - มีการจัดกิจกรรมใหความรู
ดานการปองกันโรคเอดส อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

กอง
- ประชาชนและกลุมเสี่ยงมี
สาธารณสุข
ความรูความเขาใจและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ใหถูกตอง และเหมาะสมลด
อัตราการปวย/ตายและการแพร
ระบาดของโรคเอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

- ประชาชนมีองคความรู
100,000 ผูประกอบการรานอาหารผาน
การอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร เพิ่มขึ้นและสามารถเลือกซื้อ
สินคาไดอยางปลอดภัย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

30,000

30,000

30,000

เกิดกลุมอสม.เขมแข็งและ
30,000 เด็กและเยาวชนไดรับความรู
ดานสาธารณสุขอยางนอยปละ 1 พัฒนาศักภาพกลุม
ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000 -ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น รอยละ 80

100,000

100,000 100,000

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

100,000

กอง
ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี
ผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ สาธารณสุข
เยียวยา

-จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนปองกัน -ชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบา
โรคพิษสุนัขบา อยางนอยปละ 1
ครั้ง

กอง
สาธารณสุข

ผ.01

แผนงาน สงคมสงเคราะห /
สาธารณสข
ที่

โครงการ

13 โครงการอาหารปลอดภัย
(Food Safety)

วัตถุประสงค

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนตระหนัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

- ดําเนินการจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัย 500,000

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖๔
(บาท)
เทศบาล

500,000

500,000 ประชาชนไดรับความรูเพิ่มขึ้น

500,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความรูความเขาใจ

รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ เพิ่มมากขึ้น ในการเลือกซื้อ

และใหความสําคัญในการเลือกซื้อ เลือกบริโภค ผูประกอบการอาหารไดรับความรูการ
ที่ปลอดภัยมีคุณภาพ

ปรุงอาหารที่ถูกหลักอนามัย

และเลือกบริโภคอาหาร

- เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการ

- จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง

ปลอดภัยมีคุณภาพ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

เลือกซื้อและเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
มีคุณภาพ
14 โครงการจัดงานวันกตัญูผูสูงอายุ เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูสูงอายุ และใหบุตร
หลานไดแสดงความกตัญูตอผูสูงอายุ และสืบ
ทอดประเพณีไทยใหกับลูกหลาน

จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุในตําบล
ศรีสุนทร จํานวน 1,500 คน ในชวงวัน
ผูสูงอายุแหงชาติ โดยมีการจัดกิจกรรม
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ กิจกรรมการแสดง
ของผูสูงอายุ รับประทานอาหารรวมกัน
ปละ 1 ครั้ง

400,000

400,000 400,000

400,000 รอยละของผูสูงอายุที่เขารวม
โครงการ

ผูสูงอายุมีขวัญกําลังใจ บุตร
หลานไดแสดงความกตัญูตอ
ผูสูงอายุและสืบทอดประเพณี
ไทยใหกับลูกหลาน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

15 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดตระหนักถึงสถานภาพ
งานผูสูงอายุและเครือขาย
บทบาทหนาที่ของตัวเองและไดเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคมเสริมสรางศักยภาพและความ
เขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ

จัดกิจกรรมฝกอบรม และนําผูสูงอายุใน
ตําบลศรีสุนทรจํานวน 100 คน ทัศน
ศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุของจังหวัด
อื่น ๆ จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง

400,000

400,000 400,000

400,000 รอยละความพึงพอใจของ
ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ

ผูสูงอายุมีความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

16 โครงการจายเงินสงเคราะห เพื่อ
การยังชีพแกผูปวยเอดส

จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในตําบล

120,000

120,000 120,000

120,000 รอยละผูปวยเอดสที่มีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

ผูปวยเอดสใหมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เพื่อสงเคราะหชวยเหลือผูปวยเอดส ใหมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

ศรีสุนทร ไมต่ํากวา 10 ราย
เดือนละ 1 ครั้ง

ผ.01

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

17 โครงการฝกอาชีพผูมีรายไดนอย
ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ

เพื่ออบรมทักษะอาชีพใหกับผูมีรายไดนอย
ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ

ฝกอบรมอาชีพใหกับผูมีรายไดนอย
ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ

50,000

50,000

50,000

50,000 รอยละผูมีรายไดนอย
ผูดอยโอกาส ผูพิการและ
ผูสูงอายุที่ไดรับการฝกอบรม
ทักษะอาชีพ

ผูมีรายไดนอยผูดอยโอกาส
ผูพิการและผูสูงอายุมีงานทํา
ในนภูมิลําเนาและมีรายได
เพียงพอสําหรับเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว

กอง
สวัสดิการ
สังคม

18 โครงการตา-ยาย สอนหลานสืบ
สานวัฒนธรรมไทย

เพื่อเปนการสรางความอบอุน ความรัก ความ
ผูกพันระหวางเด็กและผูอาวุโสในชุมชน

จัดกิจกรรมใหผูอาวุโสในชุมชนถายทอด
ภูมิปญญาวัฒนธรรมใหกับเด็กและ
เยาวชนในชุมชน ปละ 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000 รอยละความพึงพอใจของการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม"ตา-ยาย
สอนหลาน"ใหแกกลุมเด็กและ
เยาวชน อันนําไปสูการอยู
รวมกันในสังคมบนพื้นฐานของ
คุณคาวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ชุมชนและสังคมไทย

เกิดความรัก ความผูกพัน
ระหวางเด็กและผูอาวุโสใน
ชุมชนและสืบสานภูมิปญญา
วัฒนธรรมทองถิ่น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

จัดกิจกรรมในสมาชิกแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับการออม

50,000

50,000

50,000

50,000 รอยละของประชาชนมี
อัตราการออมเพิ่มขึ้น
รอยละ 10

ประชาชนในชุมชนมีหลัก
ประกันความมั่นคงเมื่อสูงวัย

กอง
สวัสดิการ
สังคม

19 โครงการสงเสริมคานิยมการใชจาย เพื่อสรางหลักประกัน เพื่อความมั่น
เพื่อสวัสดิการผูสูงอายุ (ออมวันละ คงของในชุมชน
บาท)

ผ.01

แผนงาน สังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

20 โครงการวัยใสรักนวลสงวนตัว

เพื่อรณรงคปองกันและลดภาวะเสื่องตอการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรของเยาวชน

21 โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อ
ประสิทธิภาพองคกรกุลมสตรี
ระดับหมูบาน/ตําบล

22 โครงการคนไทยใจอาสา

23 โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.) ของหมูบาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

20,000

20,000

20,000

20,000 รอยละของเยาวชนที่ลดลงจาก
ภาวะเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรของเยาวชน

เยาวชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวใหเหมาะสมใน
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เพื่อใหองคกรสตรีไดมีโอกาสศึกษาหาความรูและ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาใหความรู
เกีย่ วกับบทบาทหนาที่ สิทธิประโยชน
พัฒนาตนเองพรอมทั้งสรางความเขมแข็งของ
ของสตรีใหกลุมสตรีในตําบลศรีสุนทร
ชุมชน
จํานวน120คน ปละ 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000 กลุมสตรีในตําบลไดรับ
การอบรมอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

กลุมสตรีไดรับการทบทวน
บทบาทหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เพื่อฝกอบรมใหตัวแทนในชุมชนมีจิตอาสา

40,000

40,000

40,000

40,000 รอยละของตัวแทนจิตอาสาใน
ชุมชน

ตัวแทนในชุมชนมีจิตอาสา ให
ิ เกิดั ความรั
ิ กชาติ
อาสาให

กอง
สวัสดิการ
สังคม

จัดฝกอบรมใหความรูปองกัน และลด
ภาวะเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควรของเยาวชน ปละ 1 ครั้ง

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาดานจิตอาสา
ใหกับตัวแทนในชุมชนฝกอบรม ปละ 1
ครั้ง

- เพิ่มศักยภาพใหแกอสม.ในการ

- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ดูแลสุขภาพชุมชน

ชุมชนในการดําเนินกิจกรรมดาน

- เพื่อคนหาเฝาระวังโรคและแกไข

สาธารณสุขมูลฐาน

ศาสนา พระมหากษัตริย
60,000

60,000

60,000

60,000 คณะกรรมการสาธารณสุข

ประชาชนในเขตมีสวนรวม

กอง

นําเงินอุดหนุนที่ไดรับไป

ในการทํางานอสม.ในการ

สาธารณสุข

จัดโครงการใหแกประชาชน

คนหาเฝาโรคในชุมชนและ

ปญหาดานสาธารณสุขของชุมชน

ในหมูบานอยางนอย ปละ

ดูแลสวนบุคคลครอบครัว

-เพื่อจัดการบริการสาธารณสุข

1 โครงการ

มูลฐานในชุมชนหมูที่ 1 -8
24 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
และประชาชนเพื่อเสริมสรางความ งานใหกับชุมชนและสรางความเชมแข็ง
เขมแข็งชุมชน
ของชุมชน

ผูนําชุมชนตัวแทน กํานัน ผูใหญ
บาน และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร

40,000

40,000

40,000

40,000 จํานวนผูเขาอบรมและเครือ
ขายองคกรชุมชน

ประชาชน / ผูนํามีความรู
ความสามารถในการพัฒนา
ชุมชนใหมีความเขมแข็งของ
ชุมชน

สํานักปลัด
แผน

ผ.01
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับ จํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการ จํานวน
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติใหกับ สมาชิกอปพร.
20 คน

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

เพื่อฝกอบรมใหกับประชาชนผูมีจิตอาสาในการ
ปฏิบติงานดานการชวยเหลือสังคม

27 โครงการฝกอบรมทบทวนและเพิ่ม เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ความชํานาญในการปฏิบัติงานของ
ศักยภาพในการปฎิบัติงานของ
สมาชิกอปพร.ที่เคยผายการฝก
สมาชิก (อปพร.)
อบรม
28 โครงการสายตรวจประจําตําบล
และดูแลรักษาความสงบเรียบรอย
ในกิจกรรมสถานที่ และชวง
เทศกาลตาง ๆ

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

สมาชิกอปพร.ที่เขารวม
โครงการสามารถนําความรูที่
ไดรับมาพัฒนาศัยกภาพในการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

200,000

200,000 200,000

200,000 จํานวน 1 ครั้งในปงบประมาณ

ฝกอบรมประชาชน จํานวน 30 คน

150,000

150,000 150,000

150,000 จํานวน 1 ครั้ง ในปงบประมาณ มีจํานวนสมาชิกอปพร.ที่มี
ความรูดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารภัยเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
(ปองกัน)

ฝกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.ที่เคย
ผานการฝกอบรม จํานวน 30 คน

150,000

150,000 150,000

150,000 จํานวน 1 ครั้ง ในปงบประมาณ มีจํานวนสมาชิกอปพร.ที่มี
ความรูดานการปองกันและ
บรรเทาภัยสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
(ปองกัน)

จัดใหมีชุดสายตรวจหรือเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด

200,000

200,000 200,000

200,000 จํานวนไมนอยกวา 6 ครั้งใน
ปงบประมาณ

สํานักปลัด

สมาชิกอปพร.
26 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
(ปองกัน)

ผ.01
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดตรวจรวมเปน
29 โครงการปองกันและรณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางนอย จํานวน 1
จุด

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวน 1 ครั้งในปงบประมาณ

สามารถลดอุบัติเหตุและเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเดินทาง
ในชวงเทศกาลปใหม

สํานักปลัด
(ปองกัน)

30 โครงการปองกันและรณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สงกรานต

จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดตรวจรวมเปน
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางนอย จํานวน 1
จุด

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวน 1 ครั้งในปงบประมาณ

สามารถลดอุบัติเหตุและเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเดินทาง
ในชวงเทศกาลสงกรานต

สํานักปลัด
(ปองกัน)

31 โครงการฝกอบรมและใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย
ตาง ๆ ใหกับนักเรียนและเยาวชน
ในพื้นที่

เพื่อเปนการใหความรู ความเขาใจในการปองกัน
และเตรียมความพรอมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ
ภัยธรรมชาติ

นักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่ จํานวน
100 คน

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวน 1 ครั้งในปงบประมาณ

นักเรียน เยาวชนเกิดทักษะใน
การชวยเหลือตนเองเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ

สํานักปลัด
(ปองกัน)

เพื่อเปนการใหความรู ความเขาใจในการปองกัน
32 โครงการฝกอบรมและซอมแผน
และเตรียมความพรอมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ
เกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัยตางๆ
ภัยธรรมชาติ
ใหกับบุคลากรในหนวยงาน

บุคลากรในหนวยงาน จํานวน 100 คน

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวน 1 ครั้งในปงบประมาณ

บุคลากรในหนวยงานเกิดทักษะ
ในการชวยเหลือตนเองเมื่อเกิด
ภัยธรรมชาติ

สํานักปลัด
(ปองกัน)

33 โครงการแกไขปญหาภัยแลง

ประชาชนในพื้นที่ตําบลศรีสุนทร
จํานวน 23,535 ครัวเรือน

ประชาชนผูประสบภัยไดรับ
การบรรเทาความเดือดรอน
จากเหตุสาธารณภัย

สํานักปลัด
(ปองกัน)

เพื่อเปนการบรรเทาเหตุสาธารณภัย
และใหความชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยแลง

150,000

150,000 150,000

150,000 ระยะเวลาในการดําเนินการ
ใหความชวยเหลือ

ผ.01
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

34 โครงการแกไขปญหาอุทกภัย
และวาตภัย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนการบรรเทาเหตุสาธารณภัย

ประชาชนในพื้นที่ตําบลศรีสุนทร

และใหความชวยเหลือประชาชน

จํานวน 23,535 ครัวเรือน

๒๕61
(บาท)
เทศบาล
150,000

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
150,000 150,000

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

150,000 ระยะเวลาในการดําเนินการ
ใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยแลง
35

โครงการปรับปรุง/ เพิ่มเติม กลอง
วงจรปดระบบดิจิตอล ภายใน
สํานักงานเทศบาลและพื้นที่เสี่ยง
ในตําบลที่อาจกอใหเกิดอันตราย

- เพื่อตรวจตราและรักษาความปลอดภัยภายใน
สํานักงานเทศบาลและพื้นที่เสี่ยงภัยในตําบลที่
อาจกอใหเกิดอันตราย

36 โครงการติดตั้งศูนยควบคุมวิทยุรับ - เพื่อใชในการปฏิบัติงานรับ - สง
สงสําหรับงานปองกัน
ขอมูลสงขาวสารในงานดานงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนผูประสบภัยไดรับ

สํานักปลัด

การบรรเทาความเดือนรอน

(ปองกัน)

จากเหตุสาธารณภัย
ปรับปรุง/เพิ่มเติมงระบบกลองวงจรปด
ระบบ /บันทึกดิจิตอลพรอมชุดควบคุม
และจอรับภาพ

ติดตั้งศูนยควบคุมวิทยุรับ - สงสําหรับ
งานปองกันฯ จํานวน 1 แหง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สามารถลดปริมาณการเกิด
อาชญากรรมไดเหลือ 20%

200,000

200,000 200,000

200,000 ระดับความสําเร็จของการติด
ตั้งศูนยควบคุมวิทยุรับ - สง

ทําใหการรักษาความปลอดภัย
บริเวณสํานักงานและภายใน
ตําบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
(ปองกัน)

เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประชาชนไดรับการชวย

(ปองกัน)

เหลืออยางทันทวงที

ผ.01
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เจาหนาที่ออกตรวจการณในพื้นที่ชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานตจํานวน
1 ชุด

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม
ความสงบและความเปน
ระเบียบเรียบรอย

38 โครงการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยา เพื่อบําบัดรักษาผูเสพและผูเสพยาเสพติด
เสพติด

ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัด

50,000

50,000

50,000

50,000 - จัดกิจกรรมบําบัดรักษาผูเสพ/ -ผูเสพติดยาเสพติดไดรับการ
ผูติดยาเสพติด อยางนอยปละ 1 บําบัด
ครั้ง

กอง
สาธารณสุข

39 โครงการรณรงคปองกันและแกไข เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ
ปญหายาเสพติดใหกับนักเรียนและ เยาวชนในการปองกันภัยจาก
เยาวชนในพื้นที่
ยาเสพติด

กลุมนักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่
จํานวน 100 คน

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวน 1 ครั้งในปงบประมาณ

สํานักปลัด
(ปองกัน)

37 โครงการเทศกิจใกลชิดประชาชน
ชวงเทศกาลวันหยุด

เพื่อดูแลความเปนระเบียบรอยของ
บานเมืองใหแกประชาชน

ประชาชนไดรับความ
เปนระเบียบเรียบรอย

นักเรียน เยาวชน เกิด
ความเขาใจและตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด

สํานักปลัด
(เทศกิจ)

