รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จ่ายเบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อให้ผู้ตดิ เชื้อเอดส์มคี ณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดขี ึ้น

ผู้ตดิ เชื้อเอดส์
ตาบลคาป่าหลาย

2 จ่ายเบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้พกิ าร

ผู้พกิ าร
ตาบลคาป่าหลาย

เพื่อให้ผู้พกิ ารมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

3 จ่ายเบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมคี ณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

4 โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มี
ด้วยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
กิจกรรมร่วมกันสร้างขวัญกาลังใจ
ให้กบั ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ
ตาบลคาป่าหลาย
ผู้สูงอายุ
ตาบลคาป่าหลาย

2561
(บาท)
120,000

2,764,800

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
120,000
120,000

2,764,800

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ

9,230,400

9,230,400

100,000

100,000

เพื่อจัดทาสิ่งอานวยความสะดวกขั้น
ผู้พิการและผู้ศูงอายุ
พื้นฐาน โดยเฉพาะผู้พกิ ารและผู้สูงอายุ ในเขตตาบลคาป่าหลาย

20,000

6 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยชุมชน(CBR)

เพือ่ ให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพโดย

คนพิการในเขตพื้นที่
ตาบลคาป่าหลาย

200,000

200,000

ประชาชนในเขตตาบล

50,000

50,000

7 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

9,230,400

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ

5 โครงการจัดทาสิ่งอานวยความ
สะดวกในสถานที่ราชการ

การลดการพึง่ พิงระบบสถาบันและสถานสงเคราะห์

2,764,800

20,000

20,000

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด ( KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
120,000 ผู้ปว่ ยเอดส์ที่รับเบี้ย ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ช่วยเหลือ
ครบทุกคน
2,764,800

กองสวัสดิการฯ

ผู้พกิ ารที่รับเบี้ยเงิน ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ
ช่วยเหลือ
ครบทุกคน

กองสวัสดิการฯ

9,230,400 ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยเงิน ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ
งบกรมส่งเสริมฯ
ช่วยเหลือ
ครบทุกคน

กองสวัสดิการฯ

งบกรมส่งเสริมฯ

ผู้สูงอายุทเี่ ข้าร่วมกิจกรรม

เป็นการให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกันและสร้างขวัญกาลังใจ

ร้อยละของเครื่องอานวย เป็นการช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูง

ความสะดวก

50,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
ที่ได้รับการแก้ไขปัญหา

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

อายุเบื้องต้นในการช่วยเหลือตัวเอง

ร้อยละของคนพิการ คนพิการและครอบครัวในชุมชนได้รับ
ที่เข้าร่วม
การส่งเสริมศักยภาพการพึ่งตนเอง

50,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
8 การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง

เพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจ
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พกิ ารเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พกิ าร

สมาชิกครอบครัวตาบล
คาป่าหลาย
ผู้พกิ าร
ตาบลคาป่าหลาย

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

10 การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้ม เพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจระหว่าง สมาชิกครอบครัวตาบล
แข็ง
สมาชิกในครอบครัว
คาป่าหลาย

20,000

20,000

11 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มี
ครรภ์กอ่ นวัยอันควร
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้

เด็ก เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา

15,000

12 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ เพือ่ ให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้อง
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน กัน แก้ไขและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา
ครอบครัว
ในพื้นที่

ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นาชุมชน

10,000

10,000

13 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางแผน เพือ่ สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน(จปฐ.)
พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนในชนบท ให้ครบทุกครัวเรือน

ทุกครัวเรือนในพื้นที่
ตาบลคาป่าหลาย

50,000

50,000

แบบ ผ. 01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด ( KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
20,000 ร้อยละของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึง กองสวัสดิการฯ
ที่เข้าร่วม
สถาบันครอบครัว

20,000

ผู้พกิ าร

ร้อยละครอบครัว
ที่เข้าร่วม

คนพิการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

กองสวัสดิการฯ

สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึง กองสวัสดิการฯ
สถาบันครอบครัว

ปัญหาการตั้งครรภ์ ทาความเข้าใจแก่ครอบครัวได้แสดงกองสวัสดิการฯ
บทบาทหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู
ร้อยละของการแก้ไข ชุมชนและประชาชนมีความตระหนัก องสวัสดิการฯ
ปัญหาความรุนแรง และเห็นความสาคัญของปัญหาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น

ผู้นากลุ่มอาสามัคร
ประชาชนทั่วไป
50,000

50,000

ครัวเรือนทั้งหมด ได้ข้อมูล จปฐ.ที่มคี ณ
ุ ภาพถูกต้อง กองสวัสดิการฯ
ในตาบลคาป่าหลาย ครบถ้วนเสร็จทันตามกาหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
14 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ,ผู้พกิ าร เพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรังใน
,ผู้ปว่ ยเรื้อรังในเขตเทศบาล
เขตเทศบาลในการให้ความรู้ฟนื้ ฟูสมรรถภาพ
ทางกาย ทางใจให้มสี ุขภาพจิตที่ดี
15 โครงการชมรมผู้สูงอายุ

เขตเทศบาลตาบล
คาป่าหลาย

ผู้สูงอายุในเขต
ทากิจกรรมร่วมกันและสร้างเสริมสุขภาพ ตาบลคาป่าหลาย
จิตที่ดใี ห้กบั ผู้สูงอายุ

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000

แบบ ผ. 01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด ( KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
30,000 ร้อยละของผู้พกิ าร ผู้พกิ าร,ผู้ปว่ ยเรื้อรังมีความเป็นอยู่ กองสวัสดิการฯ
ผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาล ที่ดขี ึ้น

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีการทากิจกรรมร่วมกันเพื่อ รพ.สต.คาป่าหลาย
ที่มใี นชมรม
เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดในการ ทต.คาป่าหลาย
ดารงชีวิตให้ดขี ึ้น

เด็กและเยาวชน
ตาบลคาป่าหลาย

15,000

15,000

15,000

15,000

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการ
พัฒนาการประกอบอาชีพของราษฏร ประกอบอาชีพของราษฏร

ราษฏรในเขตเทศบาล
ตาบลคาป่าหลาย

15,000

15,000

15,000

15,000 จานวนราษฏรในเขต ราษฏรในเขตเทศบาลตาบล
ตาบลคาป่าหลาย คาป่าหลายมีการพัฒนาอาชีพ
มากชึ้น

18 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาท
สตรีและครอบครัว
สตรีและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆโดยการ
ให้ความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว

กลุ่มสตรี
ตาบลคาป่าหลาย

20,000

20,000

20,000

20,000

เพือ่ ให้ผู้สูงอายุในเขตตาบลคาป่าหลายมีการ

16 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชีวิตเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน
17 โครงการส่งเสริม สนับสนุน

คุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน

กลุ่มสตรี

เด็กและเยาวชน มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ กองสวัสดิการฯ
ดีขึ้น
กองสวัสดิการฯ

กลุ่มสตรีและครอบครัวได้รับการส่ง กองสวัสดิการฯ
เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
2.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคบาด
และควบคุมโรคระบาด(กรณีเกิดการระบาด) (กรณีเกิดโรคระบาด)ในพื้นที่
จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ป้องกัน

2 จัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรใน
การป้องกันโรคติดต่อ

เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจใน
การป้องกันโรคติดต่อ

เขตตาบล
คาป่าหลาย

2561
(บาท)
100,000

จัดอบรมจานวน 1 ครั้ง

50,000

50,000

170,000

170,000

3 สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคของ อสม.ตาบลคาป่าหลาย ป้องกันโรคภาคประชาชน

17 หมู่บา้ น

4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกาย เพื่อให้ประชาชนทุกหมุ่บา้ นมีสุขภาพ
แก่ประชาชนทุกหมู่บา้ น
ร่างกายแข็งแรง

17 หมู่บา้ น

30,000

ประชาชนตาบล
คาป่าหลาย

35,000

5 สนับสนุนการจัดเวทีสุขภาพ
ภาคประชาชน

เพื่อสนับสนุนให้มกี ารจัดเวทีการสร้าง
สุขภาพภาคประชาชน

6 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ระดับท้องถิ่น
ระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากชึ้น

170,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 250,000

ระดับท้องถิ่น
การดูแลปีละ 2 ครั้ง

250,000

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
100,000

170,000

ตัวชี้วัด ( KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตาบลคาป่าหลาย
ทั้ง 17 หมู่บา้ น

ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ระบาดที่เกิดในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ

จานวนร้อยละ
ของประชาชน
ได้รับการอบรม

ประชาชนมีความเข้าใจในการ
ทักษะในการป้องกันโรคติดต่อ
ด้วยตนเอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.คาป่าหลาย

สานักปลัด

จานวนหมู่บา้ นที่มี ประชาชนในตาบลคาป่าหลายได้รับการ สานักปลัด
อสม.
ดูแลสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้น
ร้อยละของผู้ออก ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รพ.สต.ทั้งแห่ง
กาลังกาย
ประชาชนที่เข้าร่วมเวที ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนด สานักปลัด
สุขภาพ
ทิศทางและนโยบายด้านสุขภาพในท้องถิน่

250,000

250,000 จานวนโครงการ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ สานักปลัด
ของ สปสช.เพิ่มขึ้น ท้องถิ่นมีการบริหารงานที่มปี ระสิทธิ
ภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
2.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ดา้ น เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบลมีความรู้
สาธารณสุขให้กบั ประชาชนในชุมชนและเพิ่มทักาะในด้านสาธารณสุขมากขึ้น
8 ดูแลสุขภาพผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้ปว่ ยโรคเบาหวานความดันโลหิต
สูง ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

9 ลด ละ เลิก สิ่งเสพติด(บุหรี่ สุรา) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มสี ุขภาพที่แข็ง
แรงและเลิกจากสิ่งเสพติด
10 อบรมให้ความรู้และทักษะใน
การป้องกันโรคเอดส์ในเยาวชน

เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และ
ทักษะในการป้องกันโรคเอดส์

11 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจและ เพื่อให้ผู้ตดิ เชื้อมีความรู้ความเข้าใจและ
ดูแลสุขภาพของผู้ปว่ ยเอดส์
ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2561
(บาท)

ประชาชนตาบล
คาป่าหลาย

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

60,000

60,000

หมู่ท1ี่ -17

30,000

30,000

เยาวชน ป. 6 -ม.6

20,000

20,000

5,000

5,000

ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดัน

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
20,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนครั้งที่จัดอบรม ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นใน
ทักษะด้านสาธารณสุข
ผู้ปว่ ยเบาหวาน

และผู้สูงอายุทกุ คน

ทต.คาป่าหลาย

ผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต รพ.สต.ทั้งสามแห่ง
สูง ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
สานักปลัด

จานวนครั้งที่รณรงค์ ประชาชนจะได้มสี ุขภาพที่แข็งแรง รพ.สต.ทั้งสามแห่ง
ยาเสพติด
สานักปลัด
20,000

ร้อยละการฝึกอบรม เยาวชนมีความรู้และทักษะในการ รพ.สต.ทั้งสามแห่ง
ให้ความรู้
ป้องกันตนเองจากโรคเอดส์
สานักปลัด

ในเขตตาบลคาป่าหลาย

ผู้ตดิ เชื้อในเขตตาบล
คาป่าหลาย

ตัวชี้วัด ( KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5,000

ร้อยละของจานวน ผู้ตดิ เชื้อมีความรู้ความเข้าใจและ รพ.สต.ทั้งสามแห่ง
ผู้ตดิ เชื้อ
ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
2.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
12 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ประชาชนตาบลคาป่าหลาย

13

เพื่อให้เด็กและนักเรียนได้รับการดูแล
สุขภาพเหงือกและฟันตามเกณฑ์

สนับสนุนการให้บริการทันตสุขภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศักษา

14 แก้ไขภาวะขาดสารอาหารในเด็ก 0-6 ปี เพือ่ แก้ไขปัญหาภาวะขาดสารอาหาร

เด็กในศูนย์เด็กและโรงเรียนทุก

2561
(บาท)

30,000

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
45,000

2564
(บาท)

30,000

30,000

15,000

15,000

หมู่ที่ 1-17

50,000

50,000

16 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน เพื่อส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกและ
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย

หมูที่ 1-17

50,000

50,000

17 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
ยาเสพติดในชุมชน

เด็กและเยาวชน
ประชาชนในตาบล

35,000

35,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัตใิ หม่

อุบตั ซิ ้าและการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักโรคต่างๆเพิ่มขึ้น
และรู้จักการระวังป้องกันตนเอง

สานักปลัด

การบริการทันตสุขภาพ เด็กและนักเรียนมีสุขภาพเหงือกและ
รพ.สต.คาป่าหลาย
ฟันที่แข็งแรงสมบูรณ์
กองการศึกษา
ภาวะขาดสารอาหาร ภาวะขาดสารอาหารในเด็ก 0-6 ปี รพ.สต.คาป่าหลาย
ลดลง
กองการศึกษา

ในเด็ก 0-6 ปี

15

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนครั้งตรวจสุขภาพ ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

คนได้รับการดูแลปีละครั้ง
เด็กขาดสารอาหารในพื้นที่ทกุ คน

ตัวชี้วัด ( KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000

การควบคุมโรคต่างๆ รู้จักการป้องกันตนเองเพิ่มมากขึ้น รพ.สต.คาป่าหลาย
สานักปลัด
แพทย์แผนไทย ประชาชนรู้จักแพทย์ทางเลือก รพ.สต.คาป่าหลาย
และแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
สานักปลัด

35,000

กิจกรรมที่ดาเนิน
งานป้องกัน

เด็กและเยาวชน ประชาชนได้รู้จัก
พิษภัยของยาเสพติด

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์
และเวชภัณฑ์ กู้ชีพกู้ภยั

เพื่อให้มเี ครื่องมืออุปกรณ์พร้อมในการ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ประสบภัย
ช่วยเหลือกู้ชีพ กู้ภยั

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด ( KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนเครื่องอุปกรณ์ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยเหลือ
และเวชภัณฑ์กู้ชีพกู้ภัย ผู้ประสบเหตุ ประสบภัยเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานป้องกันฯ
สานักปลัด

เพิ่มขึ้น
2 ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอยู่เวรยาม
เจ้าหน้าที่ อปพร.
และจัดหาเครื่องแบบปฏิบตั หิ น้าที่
ของอปพร.
3 โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ความชานาญใน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การใฃช้อปุ กรณ์ตา่ งๆในการปฏิบตั งิ าน
(อปพร.)
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4 ฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพ-กู้ภยั

เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วย
กู้ชีพเทศบาลตาบลคาป่าหลาย

-ค่าตอบแทน อปพร.
-จัดหาเครื่องแบบ
ปฏิบตั หิ น้าที่
จัดฝึกอบรม/
ทบทวน อปพร.

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภยั จานวน 20 คน

5 โครงการดาเนินการตามภารกิจถ่ายเพื่ออบรมให้ความรุ้แก่ประชาชนในการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โอนการควบคุมไฟป่า
จัดทาแนวป้องกันไฟป่า
จานวน 80 คน

500,000

500,000

100,000

100,000

50,000

30,000

500,000

500,000

50,000

30,000

ร้อยละของอปพร. ประชาชนมีความปลอดภัยจาก
มีศกั ยภาพในการ ภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่ม
ปฏิบตั งิ าน
มากขึ้น

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

ร้อยละของอปพร. ประชาชนมีความปลอดภัยจาก
มีศกั ยภาพในการ ภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
ปฏิบตั งิ าน

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

ร้อยละของ จนท.
หน่วยกู้ชีพที่ผ่าน
การอบรม

หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยมีศักยภาพในการ

การจัดแนวป้องกัน
ไฟป่า

มีการทาแนวป้องกันไฟป่าของ

ปฏิบตั หิ น้าที่

หมู่บ้านและป้องกันการลุกลามเมื่อ

เกิดไฟไหม้ปา่

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5 อุดหนุนหน่วยงานราชการอื่นที่
ดาเนินกิจกรรมรักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

6 จัดหาวัสดุอปุ กรณ์เครื่องมือ-เครื่อง เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้งาน
ใช้ในกิจกรรม อปพร.
ในกิจกรรม อปพร.
7 ก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภยั

เพื่อให้อปพร.มีศนู ย์กู้ชีพที่มั่งคงและแข็ง
แรงพร้อมในการใช้งาน

8 ส่งเสริมพลเมืองในชุมชนให้มคี วาม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพย์สินมากขึ้น
9 จัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภยั เพิ่มเติม
ในงานป้องกันฯ(กู้ชีพกู้ภยั )

เพื่อใช้ในการบริการประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน และเหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดคิดไว้ล่วงหน้า

10 โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ เพื่อป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ในช่วงเทศกาล

อุดหนุนงบประมาณ
หน่วยงานราชการ

กิจกรรมของ อปพร.

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000

70,000

70,000

1 ศูนย์

400,000

2564
(บาท)

จานวนกิจกรรมดาเนิน ประชาชนมีความปลอดภัยใน
งานด้านรักษาความสงบ ชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
เรียบร้อยเพิ่มขึ้น

400,000

20,000

850,000

850,000

สมาชิก อปพร./พนักงาน
ที่รับผิดชอบงานป้องกันฯ

30,000

30,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

เครื่องมือ-เครื่องใช้ กิจกรรมอปพร.มีอปุ กรณ์เครื่องมือ งานป้องกันฯ
ในกิจกรรม อปพร. เครือ่ งใช้ครบครัน
สานักปลัด

หมู่ที่ 1-17

รถยนต์กู้ชีพกู้ภยั
จานวน 1 คัน

ตัวชี้วัด ( KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

850,000

30,000

30,000

ศูนย์กู้ชีพกู้ภยั ที่
ก่อสร้าง

สมาชิก อปพร.ได้มศี นู ย์กู้ชีพที่มั่นคง กองช่าง
พร้อมในการปฏิบตั งิ าน

การจัดเวรยาม

ประชาชนได้รับผลประโยชน์
ร้อยละ100

รถยนต์กู้ชีพที่จัดซื้อ ประชาชนได้รับความสะดวกจาก
การบริการของเทศบาล

อุบตั เิ หตุในช่วง
เทศกาล

งานป้องกันฯ

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในช่วงงานป้องกันฯ
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
11 สนับสนุนอุดหนุนศูนย์เอาชนะ เพื่อให้ประชาชนในตาบลห่างไกล
ยาเสพติดระดับตาบลและอาเภอ ยาเสพติด

ปีละ 1 ครั้ง

12 อุดหนุนหน่วยงานราชการอื่นที่ดาเนิน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป
กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

อุดหนุนหน่วยงาน

80,000

80,000

ราชการ

13 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจโทษ พิษภัย
ของยาเสพติด

14 อุดหนุนชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ
ปัญหายาเสพติด

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ตาบลคาป่าหลาย
ภายในชุมชน

15 โครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเฝ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ระวังป้องกันปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด เพื่อสกัดกั้นการนาเข้า
ยาเสพติดตามแนวชายแดน

2561
(บาท)
35,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000

เด็กนักเรียนฅโรงเรียนใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด ( KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
35,000 ศูนย์เอาชนะยาเสพติด ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและ สานักปลัด
แก้ไชปัญหายาเสพติด
จานวนกิจกรรมแก้ไข เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้
ปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

สานักปลัด

50,000

เด็กนักเรียนเข้าใจและตระหนัก

เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้
ถึงพิษภัยของยาเสพติด ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

สานักปลัด

50,000

จานวนยาเสพติดลดลง ชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
เอาชนะยาเสพติด

สานักปลัด

เขตตาบลคาป่หลาย

พื้นที่ตาบลคาป่าหลาย

50,000

50,000

16 จัดตั้งชมรม To Be Number Oneเพื่อให้เยาวชนในเขตตาบลคาป่าหลาย นักเรียน,เยาวชนในเขต
มีกิจกรรมทายามว่างและห่างไกลยาเสพติด ตาบลคาป่าหลาย

20,000

20,000

50,000

50,000 จานวนผู้กระทา
ความผิดในพื้นที่
ลดลง

สามารถควบคุมพื้นที่แพร่ระบาด
และพื้นที่เสี่ยงของยาเสพติดลดลง

สานักปลัด

จานวนนักเรียน,เยาวชน นักเรียนและเยาวชนในเขตตาบล กองการศึกษา

ที่สนใจ

คาป่าหลายห่างไกลยาเสพติด

กองสวัสดิการฯ

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
พ

มแห่ง

มแห่ง

มแห่ง

มแห่ง

หลาย

หลาย

หลาย

หลาย

#VALUE!

