ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สร้างอาชีพ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
300,000
300,000
300,000 จานวนกลุ่มอาชีพ ทาให้เกิดความชานาญ
ที่ได้รับการสนับสนุน ในการประกอบอาชีพ
ของแต่ละกลุ่ม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สวัสดิการฯ

1 โครงการพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ
แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างงานสร้างอาชีพ
แก่ประชาชน

2 โครงการฝึกอาชีพการตัดเย็บ
เสื้อผ้าและผ้าคลุมสตรี

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สร้างอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
การสร้างงานสร้างอาชีพ
แก่ประชาชน

200,000

200,000

200,000

3 โครงการทาน้าหมักเพื่อสุขภาพ
และเพื่อการเกษตร

เพื่อรักษาสุขภาพและ
ทาหมักเพื่อสุขภาพและ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเกษตร

100,000

100,000

100,000 จานวนสมาชิกของ ประชาชนสุขภาพดี
กลุ่มน้าหมักที่ใช้ ผลผลิตมีคุณภาพ

สวัสดิการฯ

4 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างงานสร้างอาชีพ
แก่ประชาชน

เพิ่มรายได้

500,000

500,000

500,000 จานวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมีรายได้
เลี้ยงสัตว์
เพิ่มขึ้น

สวัสดิการฯ

5 สนับสนุนและอบรมอาชีพกลุ่ม
ทาขนมต่างๆ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างงานสร้างอาชีพ
แก่ประชาชน

เพิ่มรายได้

100,000

100,000

100,000

จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีรายได้
อบรมทาขนม เพิ่มขึ้น

สวัสดิการฯ

6 โครงการฝึกอาชีพการถักเชือกร่มเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างงานสร้างอาชีพ
แก่ประชาชน

เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสตรี

50,000

50,000

50,000

จานวนผู้เข้าร่วม กลุ่มสตรีมีรายได้เสริม
ฝึกอาชีพถักเชือกร่ม

สวัสดิการฯ

จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สวัสดิการฯ
ฝึกอาชีพ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพิ่มรายได้

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
50,000
50,000
50,000 จานวนผลผลิตของ ประชาชนมีรายได้
ของกลุ่มทาไม้กวาด เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สวัสดิการฯ

เพิ่มรายได้

100,000

100,000

100,000

รายได้ของกลุ่ม ประชาชนมีรายได้
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น

สวัสดิการฯ

จานวนนักศึกษา ทาให้นักเรียนนักศึกษา
ที่ทางานระหว่าง มีรายได้ในระหว่างปิด
ปิดภาคเรียน ภาคเรียน

สานักปลัด

7 ส่งเสริมอาชีพการทาไม้กวาด
ดอกหญ้า

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างงานสร้างอาชีพ
แก่ประชาชน

8 โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน

9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนนักศึกษาทางาน
ระหว่างปิดภาคเรียน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนนักศึกษาทางาน
ในระหว่างปิดภาคเรียน

นักเรียนมีรายได้

50,000

50,000

50,000

10 โครงการช่วยเหลือด้านอาชีพผู้ได้
รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบ

เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้
ประสบปัญหา

ช่วยเหลือด้านอาชีพ

150,000

150,000

150,000

จานวนผู้ที่ได้รับ ทาให้พึ่งตนเองได้
ความช่วยเหลือ สร้าง-อาชีพสร้าง
รายได้

สวัสดิการฯ

11 โครงการทัศนศึกษาของกลุ่มสตรี
กลุ่มอาชีพต่างๆในอบต.ตันหยงมัส

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน

กลุ่มอาชีพในเขต อบต.

300,000

300,000

300,000

จานวนผู้เข้าร่วม ทาให้เกิดความชานาญ
โครงการ
ในการประกอบอาชีพ

สวัสดิการฯ

12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
อุปกรณ์กลุ่มรับซื้อน้ายางสด หมู่ 2

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน

กลุ่มมีศักยภาพขึ้น

55,000

55,000

55,000 ผลผลิตและรายได้ เพื่อศักยภาพของกลุ่ม
ของกลุ่ม

สวัสดิการฯ

13 จัดตั้งสหกรณ์ชุมชนตาบล

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกต่อการ
ประกอบอาชีพ

200,000

200,000

สหกรณ์ชุมชน

200,000

จานวนสมาชิก ประชาชนได้รับ
ของกลุ่มสหกรณ์ ความสะดวก

สวัสดิการฯ

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
1 โครงการสมทบและสงเคราะห์
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้สูงอายุและคนยากจน
500,000
500,000
500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนยากจน
ผู้สูงอายุและคนยากจน
ในเขต อบต.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุและ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ คนยากจนมีความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สวัสดิการฯ

2 โครงการสมทบและสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเด็กกาพร้า คนพิการ
ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ เด็กกาพร้า คนพิการ
เด็กกาพร้า คนพิการ และ และผู้ด้อยโอกาสมี
ผู้ป่วยเอดส์
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

200,000

200,000

200,000 จานวนเด็กกาพร้า ทาให้เด็กกาพร้า
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สวัสดิการฯ

3 โครงการทัศนศึกษาดูงานแก่
เด็กกาพร้าคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
เด็กกาพร้า คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ผู้ป่วยเอดส์

สนับสนุนเด็กกาพร้า
คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาสมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

200,000

200,000

200,000

จานวนผู้เข้าร่วม สนับสนุนส่งเสริม
โครงการ
เด็กกาพร้า คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยเอดส์ ให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สวัสดิการฯ

4 โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ สนับสนุนเด็กกาพร้า
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
คนพิการ และผู้ด้อย
ผู้ป่วยเอดส์
โอกาสมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

100,000

100,000

100,000

จานวนผู้พิการ คนพิการผู้ด้อยโอกาส
หรือผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมผู้ป่วยเอดส์
เข้ารับการฝึกอาชีพ มีอาชีพเสริมรายได้

สวัสดิการฯ

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่
และเด็กและผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพ แม่และเด็กผู้สูงอายุ
ชีวิตแม่และเด็กผู้สูงอายุ มีคุณภาพ

50,000

50,000

50,000

จานวนผู้เข้าร่วม แม่และเด็กผู้สูงอายุ
โครงการ
มีคุณภาพร่างกาย
แข็งแรง

สาธารณสุขฯ

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
1 โครงการสมทบอาหารกลางวันแก่
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
50,000
50,000
50,000 จานวนเด็กที่ได้รับ ทาให้เด็กและเยาวชน
เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียน
นักเรียนที่ยากจนได้รับสาร โรงเรียนในเขต อบต.
อาหารกลางวัน มีสุขภาพอนามัยที่
อาหารที่ครบถ้วน
สมบูรณ์แข็งแรง
2 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้สวยงาม
มีมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวยงาม มีมาตรฐาน

100,000

100,000

3 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กมีสื่อการเรียน

50,000

50,000

100,000

100,000

4 เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาสาหรับศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กรับความรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน
พัฒนาเด็กเล็ก
ใหม่ๆจากประสบการณ์
การประเมิน

100,000 ศูนย์เด็กมีมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวยงาม มีมาตรฐาน
50,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

สื่อการเรียนการ เด็กเล็กมีการพัฒนา ส่วนการศึกษา
สอนเพิ่มขึ้น ขึ้น

100,000 จานวนเด็กที่เข้าร่วม เด็กรับความรู้ใหม่ๆ
กิจกรรม
จากประสบการณ์

ส่วนการศึกษา

๕ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึง ผู้ปกครองไว้วางใจให้
รูปแบบ และนโยบายหลัก เด็กเข้ารับการดูแลจาก
สูตรการเรียนการสอน
บุคลากรภายใน
ศูนย์เด็กเล็ก

20,000

20,000

20,000 จานวนผู้ปกครองที่ ผู้ปกครองมีความรู้สึกดีกับส่วนการศึกษา
เข้าร่วม
องค์กร

6 โครงการตาดีกาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทาง โรงเรียนตาดีกาในเขต
ด้านการศึกษาและศิลปวัฒน
อบต.
ธรรมอิสลาม

50,000

50,000

50,000 จานวนเด็กและครูที่ เด็กมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นส่วนการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กและนักเรียนในเขต
อบต.

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

7 โครงการสมทบอาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียน

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี

8 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม นักเรียนในเขตพื้นที่
ด้านการศึกษาแก่นร.ที่เรียน อบต.
ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

50,000

9 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
(ตาดีกา)และศูนย์การศึกษา
พระพุทธศาสนา

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์การศึกษาอิสลาม
แก่เด็กใน ร.ร ตาดีกาและ และศูนย์การศึกษา
ศูนย์การศึกษาพระพุทธ พระพุทธศาสนา
ศาสนา

900,000

10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพื่อพัฒนา
จิตใจเยาวชน

สถานศึกษาในเขตอบต.

50,000

11 โครงการฝึกอบรมภาษาเพื่อเตรียม
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ
สามารถในการสื่อสาร

จัดฝึกอบรมเยาวชนและ
อาสา

50,000

12 โครงการบัณฑิตน้อย

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพื่อพัฒนา
จิตใจเยาวชน

ศูนย์เด็กเล็กใน อบต.

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนเด็กที่รับ ทาให้เด็กและนักเรียน
อาหารเสริม(นม) มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงจาก
การดื่มนม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา

50,000 จานวนเด็กที่ได้รับ ทาให้เด็กที่ขาดแคลน
ทุนการศึกษา ทุนได้มีโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น

ส่วนการศึกษา

900,000 1,000,000 จานวนเด็กของตาดีกาทาให้เด็กมีสุขภาพ
และศูนย์การศึกษา อนามัยที่ดี
พระพุทธศาสนา
50,000

-

50,000

50,000

-

จานวนเด็กที่เข้า ทาให้เด็กและ
ร่วมกิจกรรม เยาวชนมีกิจกรรม
เพื่อพัฒนาจิตใจ

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

จานวนผู้เข้าร่วม มีความรู้ความสามารถ ส่วนการศึกษา
การฝึกอบรม ในด้านภาษาเพื่อติดต่อ
สื่อสาร

50,000 จานวนเด็กที่เข้ารับ ทาให้เด็กและเยาวชน
บัณฑิตน้อย มีกจิ กรรมเพื่อ
พัฒนาจิตใจ

ส่วนการศึกษา

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ป้องกันยาเสพติด
และกาจัดการแพร่ระบาด
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ของยาเสพติด
ต่อต้านยาเสพติด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม
โครงการ
การต่อต้านยาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

2 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
ยาเสพติดร่วมกับประชาชนในตาบล
เยาวชนต้าน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในเขต อบต.
ให้ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

300,000

300,000

300,000 จานวนประชาชนที่ ประชาชนมีส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม การต่อต้านยาเสพติด

สานักปลัด

3 โครงการสนับสนุนชุดกีฬาห่างไกลยา
เสพติด

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในเขต อบต.
ให้ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

100,000

100,000

100,000

จานวนผู้ได้รับ
ชุดกีฬา

สานักปลัด

4 โครงการบาบัดและฟื้นฟูพฤติกรรม
ผู้เสพยาเสพติด

เพื่อเป็นการฟื้นฟูผู้เสพยา
ให้ห่างไกลยาเสพติด

เยาวชนในเขต

100,000

100,000

100,000

จานวนผู้เข้าร่วม เยาวชนได้รับการดูแล
โครงการ

สานักปลัด

5 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อให้
ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน
(โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัย
ยาเสพติด)

เพื่อให้เยาวชนรู้โทษของ
ยาเสพติดและร่วมต่อต้าน
ยาเสพติด

เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

100,000

100,000

100,000

จานวนผู้เข้าร่วม เยาวชนรู้โทษของ
โครงการ
ยาเสพติดและร่วม
ต่อต้านยาเสพติด

สานักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการต่อต้าน
ยาเสพติด

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เพื่อให้ประชาชนมี
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล
สนามกีฬาในการออก
สนามฟุตบอล
กาลังกาย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
200,000
200,000
200,000 ร้อยละของจานวน ประชาชนในเขต อบต.
ประชาชนที่มา มีสถานที่ออกกาลังกาย
ใช้สนามกีฬา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา
ลานกีฬา

เพื่อปรับปรุงให้มีสนามกีฬา ลานกีฬาในเขต อบต.
ลานกีฬาในการออกกาลัง
กาย

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของจานวน ประชาชนในเขต อบต.
ประชาชนที่มา มีสถานที่ออกกาลังกาย
ใช้สนามกีฬา

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การออกกาลังกาย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอระแงะ

10,000

10,000

10,000

4 โครงการสร้างสวนสุขภาพพร้อม
อุปกรณ์การออกกาลังกายกลางแจ้ง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การออกกาลังกาย

สวนสาธารณะ

500,000

500,000

500,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในเขต อบต.
ที่ออกกาลังกาย มีการออกกาลังกาย

กองช่าง

5 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
ออกกาลังกาย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การออกกาลังกาย

เครื่องเสียง

20,000

20,000

20,000 จานวนผู้ที่ใช้เครื่อง ประชาชนในเขต อบต.
เสียงออกกาลังกาย มีการออกกาลังกาย

สานักปลัด

6 โครงการก่อสร้างอาคารออกกาลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
(ศูนย์ฟิตเนต)ประจาหมู่บ้าน
การออกกาลังกาย

12 หมู่บ้าน

500,000

500,000

500,000

จานวนผู้มาใช้ ประชาชนในเขต อบต.
เครื่องออกกาลังกาย มีการออกกาลังกาย

กองช่าง

ลานกีฬา

500,000

500,000

500,000 จานวนผู้มาใช้ลาน ประชาชนในเขต อบต.
กีฬา
มีการออกกาลังกาย

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การออกกาลังกาย

กองช่าง

จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนในเขต อบต. ส่วนการศึกษา
แข่งขันกีฬา มีการออกกาลังกาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอล

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การออกกาลังกาย

9 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี
สุขภาพดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนามฟุตบอลมาตรฐาน

อุปกรณ์เพียงพอกับ
เยาวชน

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันรักษาควบคุมโรคตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ ประชาชนในเขต อบต.
ในหมู่บ้าน
อนามัยในหมู่บ้าน
12 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
750,000
750,000
750,000

64,000

64,000

64,000

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
20,000
20,000
20,000

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในเขต อบต.
งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 12 หมู่บ้าน

20,000

20,000

20,000

3 โครงการสายใยหลักครอบครัวอบอุ่น

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยผู้สูงอายุ

50,000

50,000

50,000

4 โครงการส่งเสริม แก้ไข ปัญหาเด็ก
ขาดสารอาหาร

เพื่อส่งเสริม แก้ไข ปัญหา เด็กในเขต อบต.
เด็กขาดสารอาหาร
12 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

ผู้สูงอายุในเขต อบต.
12 หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนผู้มาเล่น ประชาชนในเขต อบต.
ฟุตบอล
มีการออกกาลังกาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนในเขต อบต. ส่วนการศึกษา
อุปกรณ์กีฬาในการ มีการออกกาลังกาย
ออกกาลังกาย

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนผู้เข้าร่วม ทาให้สุขภาพและ
โครงการ
อนามัยของประชาชน
ในหมู่บ้านดีขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนในเขต
โครงการ
อบต.มีสาธารณสุข
มูลฐานที่ดี
จานวนผู้เข้าร่วม ทาให้สุขภาพและ
โครงการ
อนามัยของผู้สูงอายุ
ในหมู่บ้านดีขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วม ทาให้สุขภาพและ
โครงการ
อนามัยของเด็กใน
หมู่บ้านดีขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัข ในเขต อบต.
บ้า

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

6 โครงการดูแลแม่-เด็กในระหว่างตั้ง
ครรภ์(ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย)

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยแม่และเด็ก

100,000

100,000

100,000

7 โครงการควบคุมรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

เพื่อลดอัตราผู้ป่วยจากโรค ลดอัตราผู้ป่วย
เอดส์

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อป้องกันและ
อุบัติใหม่(ไข้หวัดนก,ซาร์,ชิคุนกุนยา ควบคุมโรคติดต่อ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่2009ฯลฯ)

ในเขต อบต.12 หมู่บ้าน

ป้องกันโรคติดต่อ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนผู้เข้าร่วม ทาให้สุขภาพและ
โครงการ
อนามัยของประชาชน
ในหมู่บ้านดีขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วม ทาให้สุขภาพและ
โครงการ
อนามัยของแม่และ
เด็กในหมู่บ้านดีขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วม ทาให้ประชาชนในเขต
โครงการ
ห่างไกลจากโรคติดต่อ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สาธารณสุขฯ

100,000

ผู้ป่วยจากโรค
อุบัติใหม่ลดลง

ทาให้ประชาชนใน.
เขตอบตห่างไกลจาก
โรคติดต่อ

สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขฯ

9 โครงการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก

เพื่อลดอัตราผู้ป่วยจากโรค ป้องกันไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก

100,000

100,000

100,000

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

ทาให้ประชาชนใน
เขตอบต.ห่างไกลจาก
โรคไข้เลือดออก

สาธารณสุขฯ

10 โครงการจัดซื้อ/ซ่อมแซมเครื่อง
พ่นหมอกควันกาจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก

เพื่อกาจัดยุงลายสาเหตุ
ของโรคไข้เลือดออก

กาจัดยุงลาย

100,000

100,000

100,000

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

ทาให้ประชาชนใน
เขตอบต.ห่างไกลจาก
โรคไข้เลือดออก

สาธารณสุขฯ

11 โครงจัดซื้อเครื่องวัดความ
ดันโลหิตและเครื่องชั่งน้าหนัก

เพื่อให้อสม.ในพื้นที่มี
เครื่องมือที่ใช้ดูแล
ประชาชนเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
แข็งแรง

เครื่องวัดความดันและ
เครื่องชั่งน้าหนัก

10,000

10,000

10,000

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

ประชาชนได้รับการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

สาธารณสุขฯ

สุขภาพผู้สุงอายุได้รับ
การเอาใจใส่

200,000

200,000

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพและแก่
ผู้สูงอายุ

200,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่
จิตและสุขภาพกายดี แข็งแรง

สวัสดิการฯ

