ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงาน สาธารณสุข
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการควบคุม
-เพื่อให้ประชาชนมีความ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-สุนัข/แมว ได้รับวัคซีน

ถูกต้องครบถ้วน
-สุนัข/แมว ได้รับการฉีดยา
คุมกําเนิด
-อบรมอาสาสมัครฯ
-ควบคุมสุนขั จรจัดในเขต
เทศบาล

๒

โครงการควบคุมสุนัข
จรจัด

-เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

๓

โครงการควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

-เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย -กําจัดลูกน้ํายุงลาย
จากโรคไข้เลือดออก
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐.๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง -ประชาชนปลอดภัย กอง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
จากโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุขฯ

๓๐,๐๐๐.๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-บ้านเมืองมีความเป็น กอง
ระเบียบเรียบร้อย
สาธารณสุขฯ

๒๐,๐๐๐.๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-ประชาชนปลอดภัย กอง
จากโรคไข้เลือดออก สาธารณสุขฯ

๕๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๒ ครั้ง -ประชาชนมีสุขภาพ กอง
๓๐,๐๐๐.อนามัยที่ดี
สาธารณสุขฯ
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ)
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

๔

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ -จัดฝึกอบรม กิจกรรม
ที่แข็งแรง
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายอายุ ๓๕ ปี
ขึ้นไป
-เฝ้าระวังโรคหัวใจ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคมะเร็งเต้านมใน
กลุ่มเป้าหมาย

๕

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ

-เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง

-จัดฝึกอบรม กิจกรรมรณรงค์ ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓ ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังโรค (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ไข้หวัดนก โรคหวัด
โรคปอดบวม โรคฉี่หนู
โรคเรื้อน และโรคประจํา
ท้องถิ่น

-ประชาชนปลอดภัย กอง
จากโรคติดต่อ
สาธารณสุขฯ

๖

โครงการอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ “เพื่อน
ช่วยเพื่อน”

-เพื่อดูแลและส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย

-ผู้สูงอายุ/คนพิการที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/ขาด
คนดูแล

-ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ได้รับการดูแลที่
ถูกต้อง

๓๐,๐๐๐.๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓ ครั้ง
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ)

กอง
สาธารณสุขฯ

๕๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗

โครงการวัดส่งเสริม
สุขภาพ

-เพื่อส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนร่วมกัน
พัฒนาวัดให้เป็นวัด
ส่งเสริมสุขภาพ

๘

โครงการจัดทําแผน
สุขภาพ

-จัดการฝึกอบรม
-เพื่อให้ชุมชนและภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ -จัดประชุมองค์กรชุมชน
และเครือข่ายต่างๆ
พัฒนาสุขภาพในชุมชน

-พัฒนาวัดภูมิประสิทธิ์ให้
เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕,๐๐๐.๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- ๑ ครั้ง -พระภิกษุมีสุขภาพดี กอง
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ)
-วัดภูมปิ ระสิทธิ์ได้รับ สาธารณสุขฯ
การพัฒนาเป็นวัด
ส่งเสริมสุขภาพ

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
สามารถจัดการ
สุขภาพตนเองได้

กอง
สาธารณสุขฯ
๕๔

๙

โครงการชุมชนน่าอยู่
หมู่บ้านสะอาด

๑๐ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ

-ทุกหลังคาเรือนมีบ้านเรือน
-เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี เมื่ออยู่ ที่สะอาดชุมชนน่าอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย

๒๐,๐๐๐.๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ)

-ประชาชนมีสุขภาพที่ กอง
แข็งแรงและอนามัย สาธารณสุขฯ
สิ่งแวดล้อมที่ดี

-เพื่อให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี
อารมณ์แจ่มใส

๓๐,๐๐๐.๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓ ครั้ง
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ)

-ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ กอง
แข็งแรง มีคุณภาพ สาธารณสุขฯ
ชีวิตที่ดี

-จัดกิจกรรมอบรม สันทนา
การ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ส่งเสริมการออกกําลังกาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๑ โครงการศูนย์พัฒนา -เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่าอยู่ปลอดภัย เด็กเล็กมีสุขภาพดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
จากโรคติดต่อ

๑๒ โครงการเฝ้าระวัง
ควบคุมน้ําบริโภค

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓ ครั้ง
-จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครอง ๓๐,๐๐๐.(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ)
เด็ก
-จัดเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา
เวลาจําเป็น
-ตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก
-จัดกิจกรรม Big cleaning
day
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เด็กในศูนย์พัฒนา กอง
เด็กเล็กมีสุขภาพที่ สาธารณสุขฯ
แข็งแรงและปลอดภัย
จากโรคที่สามารถ
ป้องกันได้

-เพื่อเป็นการป้องกันโรค
ทางเดินอาหารและน้ํา
-เพื่อให้ประชาชนแข็งแรง

-จัดฝึกอบรม/ประชุมชี้แจง
-ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
บริโภค

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-ประชาชนปลอดภัย กอง
จากน้ําบริโภค
สาธารณสุขฯ

๑๓ โครงการรณรงค์ ลด
ละ เลิก การใช้โฟม
บรรจุอาหาร

-เพื่อป้องกันการเกิด
โรคมะเร็งจากการใช้โฟม
-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี

-จัดการฝึกอบรม
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง
ร้านอาหาร

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓ ครั้ง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-ประชาชนปลอดภัย กอง
จากการบริโภคอาหาร สาธารณสุขฯ
-ประชาชนมีสขุ ภาพที่
ดี

๑๔ โครงการเฝ้าระวัง
สุขาภิบาลอาหาร
ร้านอาหาร/แผงลอย/
สถานประกอบการ

-เพื่อส่งเสริมร้านอาหาร/
แผงลอย/สถานประกอบ
การ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๒ ครั้ง
-จัดฝึกอบรม
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
-เฝ้าระวังตรวจตราร้านอาหาร

-ประชาชนปลอดภัย กอง
จากการบริโภคอาหาร สาธารณสุขฯ

๕๕

ที่

โครงการ

๑๕ โครงการร่วมใส่ใจ
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการลบริโภคอาหารและ
ยา
-เพื่อให้ประชาชนทราบถึง
พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค
-เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

๑๖ โครงการก่อสร้างศูนย์ -เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
ส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพในเขตเทศบาล
ตําบลท่าข้าม

รวม

๑๖ โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดการฝึกอบรม
-จัดการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
-จัดหาชุดทดสอบตรวจหา
สารปนเปื้อนในอาหาร/
เครื่องสําอาง

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐,๐๐๐.(งบกองทุนฯ)

-ก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ ๒ ชั้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.ขนาดพื้นที่กว้าง ๔.๓๐เมตร (งบเทศบาล)
ยาว 20 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
-จัดหาวัสดุครุภัณฑ์

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๒ ครั้ง -ประชาชนสามารถ กอง
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ)
ดูแลสุขภาพตนเองได้ สาธารณสุขฯ

-

-

-

๒,๓๕๕,๐๐๐.- ๓๕๕,๐๐๐.- ๓๕๕,๐๐๐.- ๓๕๕,๐๐๐.-

๑ หลัง

-

-มีสถานที่ดําเนิน
กอง
กิจกรรมด้านส่งเสริม สาธารณสุขฯ
สุขภาพในเขต
เทศบาลตําบลท่าข้าม

-

-

๕๖

๒.๒ แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๙๑,๓๐๐.- ๒๙๑,๓๐๐.- ๒๙๑,๓๐๐.- ๒๙๑,๓๐๐.- ๒ ครั้ง -นักเรียนมีสุขภาพ
(งบทศบาล/ (งบทศบาล/ (งบทศบาล/ (งบทศบาล/
อนามัยที่ดี
เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการอาหารเสริม
(นม)

-เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

๒

โครงการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

-เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ -ดําเนินการศูนย์พัฒนา
๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.ของเด็กก่อนวัยเรียน
เด็กเล็ก
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
อาคาร
-ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ศพด. เช่น ติดตั้งมุ้งลวด
เหล็กดัด ทํารางน้ํา ฯลฯ
-ก่อสร้างศาลาทีพ่ ัก ศพด.
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
-จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็น
ในการจัดการศึกษา เช่น
-พัดลมชนิดติดฝาผนัง
จํานวน ๕ ตัว
-ตู้เก็บเอกสาร จํานวน ๔ ตู้
-ตู้เย็น จํานวน 1 ตู้
-เตียงนอนสําหรับเด็ก
จํานวน ๑๕ เตียง
และครุภัณฑ์อื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง

-ดําเนินการตามดภารกิจ
ถ่านโอนอาหารเสริม (นม)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

-เด็กมีพัฒนาการและ กองการศึกษา
ความพร้อมก่อนเข้า
เรียนในระดับที่สูงขึ้น

๕๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓

โครงการบริหาร
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

-เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กก่อน
วัยเรียน

๔

๕

รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

-เพื่อให้นักเรียนได้กิน
อาหารที่เหมาะสม
-เพื่อพัฒนาผู้ดูแลเด็ก

โครงการศึกษาดูงาน -เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด้านการศึกษา
จัดการศึกษาปฐมวัย
ปฐมวัย
-เพื่อนําประสบการณ์
ที่ได้รับจากการดูงานมา
พัฒนาด้านการศึกษา
และการดําเนินงานอื่นๆ
๕ โครงการ

-

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐.-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.-

๒๕๖๔
(บาท)
๑,๐๐๐.-

๕,๐๐๐.-

๕,๐๐๐.-

๕,๐๐๐.-

๕,๐๐๐.-

๑ ครั้ง

๑,๐๐๐.๕,๐๐๐.๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.๕,๐๐๐.๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.๕,๐๐๐.๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.๕,๐๐๐.๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.-

๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง

-เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้ ศพด.

๓๒๘,๓๐๐.- ๓๒๘,๓๐๐.(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

๓๒๘,๓๐๐.(งบอุดหนุน)

๓๒๘,๓๐๐.(งบอุดหนุน)

๒ ครั้ง

-พัฒนาผู้ดูแลเด็ก

๑๑๓,๙๐๐.- ๑๑๓,๙๐๐.(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

๑๑๓,๙๐๐.(งบอุดหนุน)

๑๑๓,๙๐๐.(งบอุดหนุน)

๒ ครั้ง

-ผู้บริหาร ครูดูแลเด็ก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-การจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน
-แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
-จัดพิธีไหว้ครู
-กิจกรรมวันวิชาการ
ศพด.
-กิจกรรมวันพ่อที่รัก
-กิจกรรมวันแม่ที่รัก

-

๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๑,๒๙๗,๕๐๐.- ๑,๒๙๗,๕๐๐.- ๑,๒๙๗,๕๐๐.- ๑,๒๙๗,๕๐๐.-

ตัวชี้วัด
(KPI)
๒ ครั้ง

๑ ครั้ง

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา
และความพร้อมก่อน
เข้าเรียนในระดับที่
สูงขึ้น

-เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา
และความพร้อมก่อน
เข้าเรียนในระดับที่
สูงขึ้น
-มีความรู้ความ
กองการศึกษา
เข้าใจกับการ
จัดการการศึกษา
ปฐมวัยเพิ่มขึ้น
-นําประสบการณ์ที่
ได้รับ มาพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
การดําเนินงานอื่นๆ
-

-

๕๘

-

๒.๓ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

๑

โครงการกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์เพื่อ
ความสมานฉันท์
ปรองดอง

๒

โครงการจัดหาวัสดุ
กีฬา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ -จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและ ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง -ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
อนามัยที่ดี ห่างไกล
กิจกรรมสานสัมพันธ์
รักสามัคคี มีสุขภาพดี
ยาวเสพติด มีความ
ระหว่างชุมชน
ห่างไกลจากยาเสพติด
รัก ความสามัคคี
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนรักการออก
กําลังกายและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

-จัดหาวัสดุกีฬา

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
ร่างกายแข็งแรง
๕๙

๓

โครงการส่งทีมนักกีฬา -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าแข่งขันในรายการ มีสุขภาพดี
ต่าง ๆ
-เพื่อพัฒนาสูน่ ักกีฬา
อาชีพ

-ส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันใน
รายการ ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕ ครั้ง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
ดี
-สามารถพัฒนาสู่
นักกีฬาอาชีพได้

๔

โครงการฝึกทักษะ
-เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
การเล่นกีฬาแก่เด็ก
เล่นกีฬาแก่เด็ก เยาวชน
เยาวชนและประชาชน และประชาชน

-จัดฝึกทักษะการเล่นกีฬา
ประเภท ต่าง ๆ เช่น
ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล
บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ
เป็นต้น แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน

๕,๐๐๐.๕,๐๐๐.๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๑ ครั้ง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-เด็ก เยาวชน
กองการศึกษา
ประชาชน มีทักษะ
การเล่นกีฬาที่ดีและ
ถูกต้อง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕

โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ส่งเสริม
การออกกําลังกาย
โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล(หน้าอําเภอ)

-เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
กําลังกาย

-จัดหาครุภัณฑ์ออกกําลัง
กาย/อุปกรณ์กีฬา

๖

๗

๘

๙

รวม

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-เพื่อให้มีสนามฟุตบอล
สําหรับออกกําลังกาย

-ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล
-ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด
๓๐,๐๐๐.โครงการปั่นจักรยาน -เพื่อแสดงความจงรักภักดี -จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
(งบเทศบาล)
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง รักการ
ออกกําลังกาย
๖๐,๐๐๐.โครงการวันผู้สูงอายุ -เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม -จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
เช่นรดน้ําขอพร สันทนา (งบเทศบาล)
แห่งชาติ
ประเพณีวันผู้สูงอายุ
การ ประกวดสุขภาพ เป็น
ต้น

โครงการพัฒนา
-จัดสรรพื้นที่ให้
สถานที่ออกกําลังกาย ประชาชนมีสถานที่ออก
และก่อสร้างลานกีฬา กําลังกาย ที่ได้มาตรฐาน
สนามออกกําลังกาย

๙ โครงการ

-

-จัดสรรพื้นที่ให้เป็นสถานที่ ๒,๔๘๐,๐๐๐.(งบเทศบาล/
ออกกําลังกายอย่างเป็น
เงินอุดหนุน)
ระบบ
-ก่อสร้างลานกีฬา ในเขต
เทศบาลตามแบบที่เทศบาล
กําหนด
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

๒,๐๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑ แห่ง

๓๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง
(งบเทศบาล)

๖๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง
(งบเทศบาล)

-

๒.๙๓๕,๐๐๐.- ๒๕๕,๐๐๐.- ๒,๒๕๕,๐๐๐.- ๒๕๕,๐๐๐.-

๑ แห่ง

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-มีอุปกรณ์การออก
กําลังกาย

กองการศึกษา

-มีสนามฟุตบอล
ที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

-ประชาชนมีความ สํานัก
จงรักภักดีต่อสถาบัน ปลัดเทศบาล
พระมหากษัตริย์
-ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
-ผู้สูงอายุได้รับการ กองการศึกษา
ยอมรับจากสังคม
-ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กายและใจที่ดี
-ประชาชนมีสถานที่ กองการศึกษา
ออกกําลังกายที่
เหมาะสม
-ประชาชนมีสุขภาพ
ดี
-

-

๖๐

-

๒.๔ แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

๑

โครงการจัดสวัสดิการ
แก่เด็ก เยาวชน สตรี
คนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส

-เพื่อให้สวัสดิการแก่เด็ก
เยาวชน สตรี คนพิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส

๒

โครงการส่งเสริมการ
จัดกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

-เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม -กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลท่าข้าม
กองทุนสวัสดิการชุมชน

รวม

๒ โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-ให้สวัสดิการแก่เด็ก
เยาวชน สตรี คนพิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ตลอดปี -ชุมชนเข้มแข็ง
กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
-ประชาชนอยู่
ร่วมกันในสังคมโดย
ปกติสุข
๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-สนับสนุนและ
กองการศึกษา
ส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง

-

๑๓๐,๐๐๐.- ๑๓๐,๐๐๐.- ๑๓๐,๐๐๐.- ๑๓๐,๐๐๐.-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒.๕ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการจัดหาเครื่อง
เล่นสนาม

-เพื่อปรับปรุงสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
-เพื่อให้มีเครื่องเล่นสนาม

-จัดหาเครื่องเล่นสนาม

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๒๕๖๔
(บาท)
-

๑ ชุด

-เด็กมีเครื่องเล่นใน กองการศึกษา
การพักผ่อนหย่อนใจ /กองช่าง
และออกกําลังกาย

๖๑

ที่

โครงการ

๒

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสวนราษฎร์
รื่นรมย์

๓

รวม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่ - ก่อสร้างศาลาที่พักขนาด
พักผ่อนหย่อนใจ
๓.๐๐ × ๓.๐๐ เมตร
- ปรับพื้นที่ ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ
- ก่อสร้างทางเดินเท้า
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด
โครงการก่อสร้าง
-เพื่อปรับปรุงสถานที่
-ปรับปรุงสวนสุขภาพ
ปรับปรุงสวนสุขภาพ ออกกําลังกายและ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
พักผ่อนหย่อนใจ
ของเด็กเล่น
-อุปกรณ์ออกกําลังกาย
-จัดหาต้นไม้
-จัดหาม้านั่งหินอ่อน
๓ โครงการ

-

-

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๑,๘๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

๑,๒๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๒๐๐,๐๐๐.- ๑,๘๐๐,๐๐๐.- ๑,๒๐๐,๐๐๐.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)
-

๑ แห่ง

-ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

-

๑ แห่ง

-มีสถานที่ออกกําลัง กองช่าง
กายและพักผ่อน
หย่อนใจ
-ประชาชนมีสุขภาพ
ดี

-

-

-

กองช่าง

-

๒.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดการแข่งขัน -เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
กีฬาต้านยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน
รู้จักการออกกําลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-แข่งขันกีฬาให้เด็ก เยาวชน ๘๐,๐๐๐.และประชาชนเข้ามามีส่วน (งบเทศบาล)
ร่วม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๐,๐๐๐.๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง -เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

๖๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

-เพื่อสร้างจิตสํานึกการ
ดูแลป้องกันโรคเอดส์ใน
ชุมชน

-จัดฝึกอบรม กิจกรรม
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
จัดนิทรรศการ เป็นต้น
-จัดกิจกรรมเข้าค่าย
ครอบครัวของชมรมแสง
ตะวัน ร.พ.ปะเหลียน

๓

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

-เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความสําคัญร่วมกัน
ต่อต้านยาเสพติด

-จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดต่างๆ เช่นการ
ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์
เดินรณรงค์ เป็นต้น
- สนับสนุนงบประมาณแก่
ศูนย์ฯ อําเภอปะเหลียน
- จัดซื้อชุดตรวจสารยาเสพ
ติดในปัสสาวะ
-ติดตั้งกล้อง CCTV

รวม

๓ โครงการ

-

-

๒๕๖๑
(บาท)
๑๕,๐๐๐.(งบเทศบาล)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- ๑ ครั้ง -สามารถเฝ้าระวัง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ป้องกันโรคในกลุ่ม
เสี่ยงจากโรคเอดส์

๗๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง
๗๐,๐๐๐.(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

๑,๐๐๐,๐๐๐.(งบอุดหนุน)

-

-

-

๑,๑๖๕,๐๐๐.- ๑๖๕,๐๐๐.- ๑๖๕,๐๐๐.- ๑๖๕,๐๐๐.-

-ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

สํานักปลัดฯ
๖๓

๙ จุด

-

-

-

-

๒.๗ แผนงาน งบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒,๕๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๐๐,๐๐๐.- ๑๒ ครั้ง -ชุมชนเข้มแข็ง
(งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ /ปี
-ประชาชนอยู่
เงินอุดหนุน)
เงินอุดหนุน)
เงินอุดหนุน)
เงินอุดหนุน)
ร่วมกันในสังคม
โดยปกติสุข

กองการศึกษา

-สมทบงบประมาณเข้า
ระบบ หลักประกัน
สุขภาพ

๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-ให้การช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
-อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง

๒

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
คนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส

โครงการดําเนินงาน
และบริหารจัดการ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพ

-เพื่อสร้างหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติให้แก่
บุคคลในพื้นที่

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติด
เชื้อเอดส์ ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส

-เพื่อให้การช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

๓ โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

สํานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

รวม

๒๕๖๔
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ

๑

๓

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-

๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๒,๗๕๐,๐๐๐.- ๒,๗๕๐,๐๐๐.- ๒,๗๕๐,๐๐๐.- ๒,๗๕๐,๐๐๐.-

๑ ครั้ง

-

๖๔

-ประชาชนมี
กอง
หลักประกันสุขภาพ สาธารณสุขฯ

-

-

