
  แบบ ผ.01

2.ยทุธศาสตร์     การพัฒนาคุณภาพชวิีต                         

2.1 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  คุณภาพชวิีตเดก็ และเยาวชน  สตร ีผู้สงูอาย ุคนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส               

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ดก็นกัเรียน เดก็นกัเรียนและเดก็ 1,555,200   1,555,200   1,555,200   ร้อยละของ เดก็นกัเรียนและเดก็ กองการศกึษาฯ

เดก็ และเดก็ที่ดอ้ยโอกาส ดอ้ยโอกาสมอีาหาร (กรมสง่เสริมฯ) (กรมสง่เสริมฯ) (กรมสง่เสริมฯ) จ านวนเดก็ ที่ดอ้ยโอกาสไดท้าน

ไดรั้บประทานอาหาร กลางวันรับประทาน นกัเรียน อาหารกลางวันทกุคน

กลางวันทกุคน ทกุคน มสีขุภาพสมบรูณ์

แข็งแรง

2 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ดก็นกัเรียน เดก็นกัเรียนและเดก็ 544,320  544,320  544,320  ร้อยละของ เดก็นกัเรียนและ กองการศกึษาฯ

และเดก็ที่ดอ้ยโอกาส ดอ้ยโอกาส (กรมสง่เสริมฯ) (กรมสง่เสริมฯ) (กรมสง่เสริมฯ) จ านวนเดก็ เดก็ดอ้ยโอกาสไดม้ี

ไดรั้บประทาน มอีาหารเสริม (นม) นกัเรียน อาหารเสริม (นม ) 

อาหารเสริม ( นม ) รับประทาน ทกุคน ทานทกุคน

 ทกุคน มสีขุภาพสมบรูณ์

แข็งแรง
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบรหิารสว่นต าบลดอยงาม

งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01
2.1 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  คุณภาพชวิีตเดก็ และเยาวชน  สตร ีผู้สงูอาย ุคนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส               

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

3 โครงการพัฒนาคณุภาพ

ชวีิตที่ดขีองผู้สงูวัย

ต าบลดอยงาม

 -กจิกรรมโรงเรียนผู้สงูอายุ เพื่อสง่เสริมกจิกรรม นกัเรียนผู้สงูอายุใน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ นกัเรียนผู้สงูอายุ กองการศกึษาฯ

พัฒนาคณุภาพชวีิต เขตต าบลดอยงาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เขา้ร่วม ต.ดอยงาม มคีณุภาพ

การใหค้วามรู้และ จ านวน  130  คน กจิกรรม ชวีิตที่ดขีึ้นและมพีื้นที่

ใหม้สีขุภาพดแีละมี ในการสร้างสรรค์

ความสขุอย่างย่ังยืน คณุคา่ในชุมชนและ

สงัคม

      -กจิกรรมสง่เสริมพัฒนา เพื่อพัฒนาและ ผู้สงูอายุต าบลดอยงาม 100,000 100,000 ร้อยละ ผู้สงูอายุมคีณุภาพชวีิตที่ดี กองการศกึษาฯ

        การเรียนรู้ของผู้สงูอายุ สง่เสริมการเรียนรู้ ( อบต.) อบต. ของ ขึ้นผู้สงูอายุมคีวามรู้และ

        ต าบลดอยงาม การศกึษาตลอดชวีิต กจิกรรม ประสบการณ์ตา่ง ๆ

ส าหรับผู้สงูอายุ ประยุกตใ์ชใ้นชวีิตประจ าวัน
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งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01
2.1 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  คุณภาพชวิีตเดก็ และเยาวชน  สตร ีผู้สงูอาย ุคนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส               

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

4 โครงการสร้างหลกัประกนั   -เพื่อจา่ยเบี้ยยังชพีให้ ผู้สงูอายุต าบลดอยงาม 10,070,400 10,070,400 10,070,400 ผู้สงูอายุมรีายได้ผู้สงูอายุต าบลดอยงาม สน.ปลดั

รายไดผู้้สงูอายุและโครงการ ผู้สงูอายุในต าบลทกุคน ไดรั้บเบี้ยยังชพี (กรมสง่เสริมฯ) (กรมสง่เสริมฯ) (กรมสง่เสริมฯ) แกก่ารยังชพี ไดรั้บเบี้ยยังชพีทกุคน

สนบัสนนุการเสริมสร้าง

สวัสดกิารทางสงัคมใหค้น เพื่อจา่ยเบี้ยยังชพีใหผู้้พกิาร ผู้พกิารต าบลดอยงาม 2,448,000 2,448,000 2,448,000 ผู้พกิารมี ผู้พกิารต าบลดอยงาม สน.ปลดั

พกิารหรือทพุพลภาพ ผู้พกิารในต าบลทกุคน ไดรั้บเบี้ยยังชพี (กรมสง่เสริมฯ) (กรมสง่เสริมฯ) (กรมสง่เสริมฯ) แกก่ารยังชพี ไดรั้บเบี้ยยังชพีทกุคน

5 โครงการเบี้ยยังชพี ผู้ปว่ยเอดสใ์นต าบลดอยงาม ผู้ปว่ยเอดสใ์นต าบลดอยงาม 420,000  420,000 420,000 ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยเอดสใ์นต าบล สน.ปลดั

ผู้ปว่ยเอดสต์ าบลดอยงาม ไดรั้บเบี้ยยังชพีทกุคน ไดรั้บเบี้ยยังชพี ( อบต. ) ( อบต. ) ( อบต. ) มรีายไดแ้ก่ ดอยงาม

การยังชพี ไดรั้บเบี้ยยังชพีทกุคน

6 โครงการสงเคราะห์ เพื่อผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม ผู้ดอ้ยโอกาสทาง 100,000 100,000 100,000 ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ดอ้ยโอกาสในต าบล สน.ปลดั

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม ในต าบลดอยงาม สงัคมในต าบล ( อบต. ) ( อบต. ) ( อบต. ) มรีายไดแ้ก่ ดอยงามไดรั้บการ กองการศกึษาฯ

ต าบลดอยงาม ไดรั้บการชว่ยเหลอื ดอยงามไดรั้บการ (พัฒนาสังคม) (พัฒนาสังคม) (พัฒนาสังคม) การยังชพี สงเคราะหช์ว่ยเหลอื

ชว่ยเหลอื

7 โครงการศนูย์พัฒนา เพื่อใหค้วามชว่ยเหลอื ครอบครัวที่ไดรั้บ 20,000 20,000 20,000 ครอบครัว ครอบครัวที่ประสบ สน.ปลดั

ครอบครัวต าบลดอยงาม ครอบครัวที่ไดรั้บผล ผลกระทบจากสงัคม (พัฒนาสังคม) (พัฒนาสังคม) (พัฒนาสังคม) มคีวาม ปญัหาไดรั้บการ คณะกรรมการ

กระทบจากความ เปน็อยู่ที่ดขีึ้น ชว่ยเหลอืและสง่เสริม ศนูย์พัฒนา

รุนแรงของสงัคม การด าเนนิชวีิตใหด้ขีึ้น ครอบครัว
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งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01
2.1 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  คุณภาพชวิีตเดก็ และเยาวชน  สตร ีผู้สงูอาย ุคนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส               

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

8 โครงการอุดหนนุกิ่งกาชาด เพื่อสนบัสนนุชว่ยเหลอื อุดหนนุกิ่งกาชาด 15,000    15,000    15,000    ประชาชน ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม สน.ปลดั

อ าเภอพาน กลุม่ผู้ดอ้ยโอกาส และ อ าเภอพาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดรั้บประโยชน์ และผู้ที่ไดรั้บความ

ผู้ที่ไดรั้บความเดอืดร้อน เดอืดร้อนไดรั้บการ

ชว่ยเหลอื

9 โครงการสนบัสนนุ เพื่อสนบัสนนุศนูย์ ฯ  ในการ อุดหนนุศนูย์สงเคราะห์ 140,000   140,000   140,000   ประชาชน ประชาชนที่ดอ้ยโอกาส สน.ปลดั

ศนูย์สงเคราะหป์ระจ า ด าเนนิงานใหค้วามชว่ยเหลอื ประจ าหมูบ่า้น ( อบต. ) ( อบต. ) ( อบต. ) ไดรั้บประโยชน์ ทางสงัคมและ

หมูบ่า้น ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม 14  หมูบ่า้น จ านวน  14 ผู้ประสบภยัตา่ง ๆ 

 หมูบ่า้น ไดรั้บการชว่ยเหลอื

อย่างทั่วถงึ

10 โครงการสง่เสริม เพื่อใหผู้้พกิารไดรั้บ ผู้พกิารในต าบล 10,000    ร้อยละ ผู้พกิารรับประโยชน์ สน.ปลดั

การเขา้ถงึขอ้มลู ขา่วสาร เทคโนโลยี ดอยงาม (อบต.) ของผู้พกิาร จากขอ้มลูขา่วสาร

ขา่วสาร การสื่อสาร สารสนเทศและ ที่ไดเ้ขา้ร่วม และการบริการ

ส าหรับคนพกิาร การบริการสาธารณะ สาธารณะ
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งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01
2.1 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  คุณภาพชวิีตเดก็ และเยาวชน  สตร ีผู้สงูอาย ุคนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส               

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

11 โครงการจดับริการ เพื่อจดับริการ นกัเรียน รร.อบต.และ 576,000  576,000  576,000  ร้อยละของ มรีถบริการรับ-สง่ กองการศกึษาฯ

รถรับ-สง่นกัเรียน รถรับ-สง่ นกัเรียน  ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ (อบต.) (อบต.) (อบต.) นกัเรียน นกัเรียนบรรเทา

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม บรรเทาความเดอืดร้อน ต.ดอยงามที่ดอ้ยโอกาส ผู้ดอ้ยโอกาส ความเดอืดร้อน

ของผู้ปกครองและชว่ยเหลอื ทางสงัคม  ยากจนยากไร้ ผู้ปกครองชว่ยเหลอื

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม และประสบปญัหาในการ ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม

ยากจน  ยากไร้  และประสบ เดนิทางมาเรียน ยากจน  ยากไร้  

ปญัหาในการเดนิทางมาเรียน มคีณุภาพชวีิตดขีึ้น

12 โครงการอบรมเสริมสร้าง เพื่อใหเ้ยาวชนมบีคุลกิภาพ เดก็และเยาวชนต าบล 10,000    ร้อยละ เดก็และเยาวชนเขา้ใจ สน.ปลดั

บคุลกิภาพและคณุลกัษณะ และภาวะผู้น า ผู้ตามที่ด ี ดอยงาม (อบต.) ของ บทบาทของตวัเองมากขึ้น สภาเดก็ต าบล

ความเปน็ผู้น าเยาวชน มคีวามกลา้แสดงออกอย่าง ผู้ที่ไดเ้ขา้ร่วม และกลา้แสดงออกอย่าง ดอยงาม

ถกูตอ้ง กจิกรรม สร้างสรรค์

13 โครงการพัฒนาศกัยภาพและคณุ เพื่อเปน็การสง่เสริมกจิกรรม เดก็และเยาวชน 30,000 30,000 ร้อยละ สง่เสริมกจิกรรม กองการศกึษาฯ

ลกัษณะที่ดสี าหรับเดก็และ พัฒนาเดก็และเยาวชน และนกัเรียนในเขตบริการ (อบต.) (อบต.) ของ พัฒนาเดก็และเยาวชน

เยาวชนต าบลดอยงาม ต าบลดอยงาม ผู้ที่ไดเ้ขา้ร่วม ในดา้นตา่ง ๆ 

จ านวน 5 โรงเรียน กจิกรรม
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งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01
2.2 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  การรักษาความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยส์นิ และป้องกันปัญหายาเสพติด                 

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข จดักจิกรรมผู้น า    สน.ปลดั

ปญัหายาเสพตดิ ปญัหายาเสพตดิ ชุมชนเพื่อปอ้งกนั

และแกไ้ขปญัหา   

ยาเสพตดิ   

 -สนบัสนนุ ศพส. 20,000    20,000    20,000    ร้อยละของ ปญัหายาเสพตดิใน ศพส.

จงัหวัดเชยีงราย (อบต.) (อบต.) (อบต.) กจิกรรม พื้นที่ลดลงและเยาวชน จ.เชยีงราย

หา่งไกลจากยาเสพตดิ 

ศพส.จ.เชยีงราย

 -สนบัสนนุ ศพส. 20,000    20,000    20,000    ร้อยละของ ศพส.อ.พาน  ไดรั้บเงนิ ศพส.

ศพส. อ.พาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) กจิกรรม งบประมาณเงนิอุดหนนุ อ.พาน

เพื่อใชใ้นการด าเนนิ

งานปอ้งกนัและ

แกไ้ขปญัหา

42

งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01
2.2 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  การรักษาความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยส์นิ และป้องกันปัญหายาเสพติด                 

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข  -กจิกรรมอบรม 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ เดก็และเยาวชนนกัเรียน กองการ

ปญัหายาเสพตดิในสถาน ปญัหายาเสพตดิ ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัยาเสพตดิ (อบต.) (อบต.) (อบต.) กจิกรรม หา่งไกลยาเสพตดิ ศกึษาฯ

ศกึษา และใหค้วามรู้เกี่ยวกบั และการรณรงคต์า่งๆ มคีวามรู้ประยุกต์

ยาเสพตดิ  -รร.สนัหนองควาย ใชใ้นชวีิตประจ าวัน

 -รร.บา้นจ าคาวตอง

 -รร.บา้นสบิสอง

 -รร.ดอยงามวิทยาคม

 -กจิกรรมรณรงคย์าเสพตดิ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เดก็และเยาวชน ประชาชน สน.ปลดั

ในชุมชนต าบลดอยงาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วม ประชาชนมคีวามรู้

 -กจิกรรมการศึกษาเพือ่ตอ่ตา้น กจิกรรม ในเร่ืองสิ่งเสพย์ตดิ

การใชย้าเสพตดิในเด็กนักเรียน ประยุกตใ์ชใ้น

(D.A.R.E.ประเทศไทย) ชวีิตประจ าวัน

2 โครงการตดิตัง้อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภยัส าหรับ ตดิตัง้อุปกรณ์ปอ้งกนั 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ การเกดิอุบตัเิหตใุนพื้นที่ สน.ปลดั

ปอ้งกนัอุบตัเิหตบุนทอ้งถนน ผู้ใชถ้นน (อบต.) (อบต.) (อบต.) การเกดิ ลดลง

ต าบลดอยงาม อุบตัเิหตุ
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  แบบ ผ.01

2.2 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  การรักษาความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยส์นิ และป้องกันปัญหายาเสพติด                 

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

3 โครงการตดิตัง้ราวกนัตก เพื่อความปลอดภยั ตดิตัง้ ราวกนัตก (Guard  Rail) 70,000 ร้อยละ การเกดิอุบตัเิหตใุนพื้นที่ สน.ปลดั

 ( Guard  Rail  )  ส าหรับผู้ใชถ้นน (  Class  2 type  1) (อบต.) ของ ลดลง

(  Class  2 type  1) จ านวน  1  ชุด การใช้

บริเวณคนัคลองชลประทาน ม.1 ประโยชน์

4 โครงการจดัหาอุปกรณ์ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิาน จดัหาอุปกรณ์ตา่งๆ 50,000 วัสดอุุปกรณ์ อปพร.มอุีปกรณ์ใน สน.ปลดั

ด าเนนิงาน ของ อปพร. ของ  อปพร. เชน่  ไฟฉาย กระบอง  ฯลฯ (อบต.) มปีระสทิธภิาพ การปฏบิตังิาน

มคีวามพร้อมมากขึ้น ทกุหมูบ่า้น

5 โครงการแกไ้ขและชว่ยเหลอื เพื่อบรรเทาความ ชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัตา่ง  ๆ     400,000 400,000 400,000 ร้อยละ สามารถใหค้วามชว่ยเหลอื สน.ปลดั

เหตภุยัพบิตัติา่ง ๆ เดอืดร้อนผู้ประสบภยั ในพื้นที่ต าบลดอยงาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ ผู้ประสบภยัตา่ง  ๆ

ในต าบลดอยงาม ภยัพบิตัใินเขตต าบล จ านวน ไดท้นัทว่งที

ดอยงามตา่ง ๆ ผู้ที่ไดค้วาม

รับความ

ชว่ยเหลอื

6 โครงการจดัท าแนวปอ้งกนั เพื่อใหม้แีนวปอ้งกนัคนัดนิ จดัท าแนวคนัดนิระยะทาง 3,000,000  ผู้ที่ไดรั้บ ประชาชนในพื้นที่ กองชา่ง

คนัดนิ รอบพื้นที่หนองน้ า รอบพื้นที่หนองน้ าควายหลวง ไมน่อ้ยกว่า 2,500.00 ม. (อบต.) ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ควายหลวง ต าบลดอยงาม สว่นราชการอื่น หลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ
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2.2 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  การรักษาความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยส์นิ และป้องกันปัญหายาเสพติด                   แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

7 โครงการตดิตัง้ปา้ยบอก เพื่อใหม้ปีา้ยบอกระยะทาง  -ปา้ยชุดบอกรายละเอยีด 95,000 ร้อยละ มปีา้ยแสดงเสน้ทาง สน.ปลดั

เสน้ทางภายในต าบล บอกจดุหมาย  ปลายทาง ทางแยก  (น-4) (อบต.) ของ สถานที่ตา่ง ๆ  

ดอยงาม จ านวน  8  ปา้ย ผู้ที่ได้ จดุหมาย  ปลายทาง

 -ปา้ยบอกระยะทาง (น-3) รับประโยชน์ ที่ชัดเจน

จ านวน  1  ปา้ย

 -ปา้ยบอกจดุหมาย 

ปลายทาง(น-2) 

จ านวน  2  ปา้ย

 -ปา้ยบอกชื่อแมน่้ าล าคลอง

(น-6)  จ านวน  3  ปา้ย

8 โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกบั เพื่อใหม้คีวามรู้เกี่ยวกบั  -ความรู้เกี่ยวภยัจากอุทกภยั 20,000 ร้อยละ มคีวามรู้เกี่ยวกบัภยัจาก สน.ปลดั

สาธารณภยัและปอ้งกนัภยั ภยัตา่ง ๆ และดนิโคลน่ถลม่ (อบต.) ของผู้เขา้ร่วม อุทกภยัและดนิโคลน่  

แกป่ระชาชนต าบลดอยงาม  -ความรู้จากแผ่นดนิไหวและ กจิกรรม แผ่นดนิไหว  และอาคาร

และอาคารถลม่ ถลม่ ภยัจากอากาศหนาว

 -ภยัจากอากาศหนาว ภยัปา่และหมอกควัน

 -ภยัปา่และหมอกควัน
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2.2 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  การรักษาความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยส์นิ และป้องกันปัญหายาเสพติด                   แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

9 โครงการรณรงคป์อ้งกนั เพื่อลดการเกดิอุบตัเิหตใุน รณรงคป์อ้งกนัและ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละการ การเกดิอุบตัเิหตลุดลง สน.ปลดั

อุบตัเิหตชุว่งเทศกาล ชว่งเทศกาล การใหบ้ริการตา่งๆ ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) เกดิอุบตัเิหตุ และจ านวนผู้ประสบ

ในต าบล ในพื้นที่ลดลง ความเดอืดร้อนลดลง

10 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน เพื่อใหม้คีวามพร้อมและเขา้ใจ ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ การใหค้วามชว่ยเหลอื สน.ปลดั

การชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั การท างานและเกดิความ ในการชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เขา้ร่วม ผู้ประสบภยัไดร้วดเร็ว

รวดเร็วในการบริการ ตา่ง ๆในพื้นที่ต าบล กจิกรรม

11 โครงการเฝ้าระวังปอ้งกนั เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงาน ประชาชนในต าบลดอยงาม      70,000      70,000      70,000  ร้อยละ ชุมชนในพื้นที่ต าบล สน.ปลดั

ยาเสพตดิต าบลดอยงาม กองทนุแมข่องแผ่นดนิ  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) ของ ดอยงามปลอดยาเสพตดิ กองทนุ

บา้นจ าคาวตอง    ประชาชน อย่างย่ังยืน แมข่องแผ่นดนิ

ในดา้นการเฝ้าระวัง บา้นจ าคาวตอง

ในปญัหายาเสพตดิ

12 โครงการปอ้งกนั เพื่อปอ้งกนัเหตุ ปอ้งกนัเหตสุาธารณภยัตา่งๆ      50,000      50,000      50,000  ร้อยละ สามารถปอ้งกนั สน.ปลดั

เหตสุาธารณภยัตา่ง  ๆ สาธารณภยัตา่ง  ๆ พื้นที่ต าบลดอยงาม  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  ของ เหตสุาธารณภยัตา่ง ๆ  ได้

 โครงการ
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2.2 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  การรักษาความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยส์นิ และป้องกันปัญหายาเสพติด                   แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

13 โครงการกจิกรรมชมรม

ทบูนีมัเบอร์วัน

 -กจิกรรมปอ้งกนั  และ เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้เร่ือง นกัเรียนโรงเรียนใน      40,000      40,000      40,000  ร้อยละของ นกัเรียนทกุๆคนเปน็ กองการศกึษา

แกไ้ขปญัหา ยาเสพตดิ ทกัษะชวีิตตา่ง ๆและสง่เสริม ในเขตบริการ  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  นกัเรียน ชมรมทบูนีมัเบอร์วัน รร.ในเขต

และทกัษะชวีิตตา่ง ๆ ความเปน็หนึ่งไดโ้ดย จ านวน  5  โรงเรียน มคีวามรู้ในทกุๆดา้น บริการ

ไมพ่ึ่งยาเสพตดิ ใชเ้วลาว่างให้ และมทีกัษะชวีิตตา่ง  ๆ

ประยุกตใ์ชใ้นชวีิตประจ าวัน

 - กจิกรรมขยายเครือขา่ย เพื่อสง่เสริมเดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชนต าบล 30,000 ร้อยละ เดก็และเยาวชน กองการศกึษาฯ

ทบูนีบัเบอร์วัน เขา้ร่วมกจิกรรมตา่ง ๆ  และ ดอยงาม (อบต.) ของเดก็และ ในต าบลเปน็สมาชกิ

เปน็หนึ่งไดโ้ดยไม่ เยาวชน ชมรมทบูนีมัเบอร์วัน

พึ่งพายาเสพตดิ เปน็หนึ่งไดโ้ดยไมพ่งึพา

ยาเสพตดิและมร่ีางกาย

สมบรูณ์แข็งแรง
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2.2 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุน  การรักษาความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยส์นิ และป้องกันปัญหายาเสพติด                   แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

14 โครงการตดิตัง้กลอ้งโทรทศัน์ ตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ ตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ    995,000  ร้อยละของ ประชาชนในต าบล สน.ปลดั

วงจรปดิ  CCTV CCTV ในเขตพื้นที่ต าบลดอยงาม CCTV ในเขตพื้นที่ต าบล  (กรมสง่เสริม.)  ผู้ได้ ดอยงามไดรั้บความ

จ านวน  8  จดุ  จอภาพ ดอยงาม   จ านวน  8  จดุ   รับประโยชน์ ปลอดภยัในชวิิตและ

เคร่ืองส ารองไฟ  เคร่ืองบนัทกึ ทรัพย์สนิ

ฮาร์ดดสิ

กลอ้งวงจรปดิ  3  เคร่ือง

สายเคเบิ้ลน าสญัญาณใยแกว้

น าแสง

1,500  เมตร
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  แบบ ผ.01

2.3 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิการพัฒนาและอนุรักษจ์ารตีประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดงีาม                      

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสง่เสริมกจิกรรม เพื่อสบืสานวัฒนธรรม ทกุหมูบ่า้นในต าบล 178,000 178,000 178,000 ร้อยละ ประเพณีทอ้งถิ่น กองการศึกษาฯ

ทางศาสนาและประเพณี ประเพณีอันดงีามของ ที่มกีารจดักจิกรรม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ ไดรั้บการสบืสาน สภาวฒันธรรม

ทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นเชน่สลากหลวง กจิกรรม อย่างดงีาม ต าบลดอยงาม

/สรงน้ าพระธาต ุ

กจิกรรมทางพระพุทธศาสนา

ท าบญุตกับาตร/ ฯลฯ  

ซึ่งเปน็ประเพณีใน

ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สบืไป

2 เทศกาลประเพณีลอยกระทง เพื่อเปน็การอนรัุกษ/์ ระดบัต าบลดอยงามเขา้ร่วม 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประเพณีทอ้งถิ่นไดรั้บการ กองการศึกษา

ต าบลดอยงาม  (ย่ีเปง็) สบืสานประเพณี กจิกรรม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ สบืสานอย่างดงีาม สภาวฒันธรรม

วัฒนธรรมอันดขีอง ผู้เขา้ร่วม ต าบลดอยงาม

ทอ้งถิ่น กจิกรรม

3 เทศกาลประเพณีมหาสงกรานต์ เพื่อเปน็การอนรัุกษแ์ละ จดักจิกรรมตา่ง ๆ  เนื่องใน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ มกีารสบืสาน กองการศึกษาฯ

ต าบลดอยงาม  (ปี๋ใหมเ่มอืง) สง่เสริมขนบธรรมเนยีม เทศกาลประเพณี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ ประเพณีอันดงีามของ สภาวฒันธรรม

ประเพณีอันดงีามของทอ้งถิ่น ต าบลดอยงาม (ปี๋ใหมเ่มอืง) กจิกรรม ต าบลดอยงาม
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

4 เทศกาลประเพณีแหเ่ทยีน เพื่อเปน็การอนรัุกษแ์ละสง่เสริม ถวายเทยีนพรรษาแกว่ัด 150,000 100,000 100,000 ร้อยละของ มกีารสบืสาน กองการศึกษาฯ

เขา้พรรษาต าบลดอยงาม ขนบธรรมเนยีมประเพณี ในต าบลและเขา้ร่วม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เขา้ร่วม ขนบธรรมเนยีมประเพณี สภาวฒันธรรม

อันดงีามของทอ้งถิ่น กจิกรรมทางอ าเภอ กจิกรรม อันดงีามของทอ้งถิ่น ต าบลดอยงาม

5 โครงการสง่เสริมสนบัสนนุ เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิ อุดหนนุอ าเภอพาน 78,750 78,750 78,750 ร้อยละของ มกีารร่วมกจิกรรม อ.พาน

งานรัฐพธิตีา่ง ๆ กจิกรรมตา่ง ๆ ของอ าเภอพาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) กจิกรรม กบัหนว่ยงานราชการตา่ง ๆ

6 โครงการบรรพชา เพื่อใหป้ระชาชนเดก็ ประชาชนเดก็และ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชน เดก็และ กองการศึกษาฯ

อุปสมบท  ภาคฤดรู้อน และเยาวชนไดเ้รียนรู้ เยาวชนในต าบล (อบต.) ( อบต.) ( อบต.) ผู้เขา้ร่วม เยาวชนเขา้ใจและ สภาวฒันธรรม

และส านกึใน ดอยงาม กจิกรรม ส านกึในหลกัธรรม ต าบลดอยงาม

หลกัธรรมศาสนา ทางพระพุทธศาสนา

7 กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ เพื่อสง่เสริมการท า ประชาชนในต าบล 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ มคีวามจงรักภกัดี สน.ปลัด

เนื่องในวันส าคญัตา่งๆ กจิกรรมการ ดอยงาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เขา้ร่วม ตอ่ชาต ิศาสนา  

เทดิพระเกยีรติ กจิกรรม พระมหากษตัริย์
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8 โครงการอนรัุกษ์

ศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 -กจิกรรมสง่เสริม เพื่อเปน็การสง่เสริมรักษา ประชาชนและเยาวชนต าบล 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชน  เด็กและเยาวชน กองการศกึษาฯ

ศลิปะดนตรีพื้นเมอืง ศลิปะ   ดนตรี   วัฒนธรรม ดอยงามที่สนใจ ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) กจิกรรม ในต าบลดอยงามไดรั้บการ สภาวัฒนธรรม

สลอ้  ซอ  ซงึ ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สบืไป ถา่ยทอดศลิปวัฒนธรรม

พื้นบา้น

 -กจิกรรมศลิปะการแสดง นักเรียน ประชาชน   เด็กและ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ นักเรียนประชาชน  เด็กและ กองการศกึษาฯ

วัฒนธรรม  ประเพณีทอ้งถิ่น เยาวชนต าบลดอยงามที่สนใจ ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) กจิกรรม เยาวชนต าบลดอยงาม มกีลุม่ สภาวัฒนธรรม

ศลิปะการแสดงตา่ง ๆ สบืไป

กจิกรรมอนรัุกษ์ จัดใหม้กีารจัดกจิกรรม 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ อนุรักษส์บืสาน กองการศกึษาฯ

วัฒนธรรม การเรียนรู้วัฒนธรรม ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) นกัเรียน วัฒนธรรมภูมปิัญญา โรงเรียนทุกแหง่

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นมขีอ้มูลแหลง่ ในเขตบริการ

สัปดาหล์ะ  1 ชั่วโมง  ส าหรับ เรียนรู้ในชุมชน

นักเรียนจ านวน  5  โรงเรียน

กจิกรรมจดัเกบ็ขอ้มลู ประชาชนในต าบลดอยงาม 10,000 ร้อยละของ มขีอ้มูลดา้นภูมปิัญญา กองการศกึษาฯ

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น และแหลง่เรียนรู้ (อบต.) ขอ้มลู ทอ้งถิ่นน าไปใชใ้นการ สภาวัฒนธรรม

วางแผนงานตา่ง  ๆ
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9 โครงการหลกัธรรมน าชวีิต เพื่อเปน็การสง่เสริม มกีารเรียนการสอน ไมใ่ช้ ร้อยละของ นกัเรียนไดเ้รียนรู้ กองการศกึษาฯ

น าหลกัธรรมทาง เกี่ยวกบัหลกัธรรม งบประมาณ กจิกรรม เกี่ยวกบัพระพุทธ รร.ในเขต

พุทธศาสนามาใช้ ทางพระพุทธศาสนา ศาสนาและน าไป ต าบล

ในชวีิตประจ าวัน สปัดาห ์ๆ ละ  1 ประยุกตใ์ชใ้นชวีิต ดอยงาม

และสบืสานกจิกรรม ชั่วโมงของโรงเรียน ประจ าวัน วัดในเขต

ทางพุทธศาสนา ในเขตต าบลดอยงาม ต าบลดอยงาม

จ านวน 5 โรงเรียน
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2.4 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุนดา้นการกีฬาและนันทนาการ                                                  
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1 โครงการจดัหาอุปกรณ์กฬีา เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน จดัหาอุปกรณ์กฬีา  เชน่      70,000      70,000      70,000  ร้อยละของ มอุีปกรณ์ในการออกก าลังกาย ศูนย์กฬีา

และเคร่ืองออกก าลงักาย ประชาชน  ผู้สงูอายุมอุีปกรณ์ ฟุตบอล  ตะกร้อ   (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  ผู้ใช้ ส าหรับ เด็กและเยาวชน ต าบลดอยงาม     

กฬีาไว้ออกก าลงักาย วอลเลย์่บอล  ฯลฯ  ประโยชน์ ประชาชน กองการศกึษาฯ

2 โครงการนกักฬีาตน้แบบ เพื่อเสริมสร้างทกัษะและ เดก็และเยาวชน   ผู้สนใจ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ มนีักกฬีาตน้แบบการเลน่กฬีา กองการศกึษาฯ

ดไิอดอล ( THE  IDOL ) ความเปน็เลศิทางดา้นการกฬีา  ต าบลดอยงาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เขา้ร่วม และสง่เสริมกจิกรรมการ

ต าบลดอยงาม กจิกรรม ออกก าลังกายมุง่สูค่วาม

เป็นเลศิ

3 โครงการสง่เสริมกฬีา เพื่อสง่เสริมการออกก าลงักาย สง่เสริมการออกก าลงักาย 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนเกดิความสามัคคี กองการศกึษาฯ

สมัพันธต์ าบลดอยงาม ของประชาชนในต าบลดอยงาม และสร้างความสามคัคขีอง ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) ผู้ร่วม จากการร่วมการแขง่ขันกฬีา ศูนย์กฬีาต าบล

ประชาชนโดยการแขง่ขัน กจิกรรม และมร่ีางกายสมบูรณ์ ดอยงาม

กฬีาสมัพันธร์ะดบัต าบล แข็งแรง
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4 โครงการเสริมสร้างทกัษะ เพื่อสง่เสริมการแขง่ขันและ นกัเรียน  ครู  ศพด. 50,000 20,000 20,000 ร้อยละของ นักเรียน  ครู  บุคลากร กองการศึกษาฯ

ดา้นกฬีานกัเรียน การออกก าลงักายนกัเรียน บคุลากร  ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้ร่วม มร่ีางกาย  สมบูรณ์แข็งแรง

ศพด.สมัพันธ ์ 6  ต าบล ศพด.สมัพันธ ์ 6  ต าบล ต าบลเวยีงหา้ว ต าบลสันมะเค็ด กจิกรรม

และเสริมสร้างทกัษะทางดา้น ต าบลหวังม้ ต าบลแมอ่อ้

การกฬีานกัเรียน  ศพด. ต าบลเมอืงพาน

ต าบลดอยงาม

5 โครงการแขง่ขัน เพื่อจดัการแขง่ขันกฬีาและ นกัเรียน ยุวชน  เยาวชน 50,000 50,000 ร้อยละของ นักเรียนยุวชน  เยาวชน  กองการศึกษาฯ

กฬีานกัเรียนยุวชน สง่เสริมการออกก าลงักาย ในเขตต าบลดอยงาม (อบต.) (อบต.) ผู้ร่วม ไดอ้อกก าลังกายและมทีักษะ ศูนย์กฬีา

เยาวชนต าบลดอยงาม เสริมสร้างทกัษะทางดา้นการ   กจิกรรม ทางดา้นการกฬีา ต าบลดอยงาม

กฬีาของนกัเรียน ยุวชนเยาวชน

ต าบลดอยงาม

6 โครงการแขง่ขันกฬีา เพื่อสง่เสริมสร้าง นกัเรียนโรงเรียน 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ ผู้เรียนไดป้ระสบการณ์ กองการศึกษาฯ

นกัเรียนองคก์รปกครอง ทกัษะทางดา้นการ องคก์ารบริหาร ( อบต. ) ( อบต. ) ( อบต. ) กจิกรรม จากการแขง่ขันกฬีา โรงเรียน อบต.

สว่นทอ้งถิ่นแหง่ประเทศ กฬีาใหก้บันกัเรียน สว่นต าบลดอยงาม ทัดเทยีมกับสากล

ไทยภาคเหนอื คร้ังที่ 34 ของโรงเรียนในสงักดั (สนัชา้งตาย)

ประจ าปกีารศกึษา 2559 องคก์ารบริหาร

สว่นต าบล
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7 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเปน็การสง่เสริม ลกูเสอืชาวบา้น 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ สง่เสริมกจิการลกูเสอื สน.ปลดั

ลกูเสอืชาวบา้นต าบล กจิการลกูเสอื เขตต าบลดอยงาม ( อบต. ) ( อบต. ) ( อบต. ) ของผู้เขา้ ชาวบา้น

ดอยงาม ชาวบา้น ร่วมกจิกรรม

8 โครงการพัฒนาศกัยภาพ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการบริหาร คณะกรรมการศนูย์กฬีาและ 30,000 ร้อยละของ มกีารบริหารงานและ กองการศกึษาฯ

กรรมการศนูย์กฬีา งานการท างานดา้นการกฬีา ผู้ที่มสีว่นเกี่ยวขอ้งดา้นกฬีา (อบต.) ผู้เขา้ร่วม จดัการแขง่ขันกฬีาได้ ศนูย์กฬีาต าบล

ตา่ง ๆ  งานของคณะกรรมการ ในต าบลดอยงาม กจิกรรม อย่างมปีระสทิธภิาพ ดอยงาม

9 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพื่อใหม้สีถานที่ สร้างลานกฬีา 900,000 ร้อยละของ มสีนามกฬีาและอุปกรณ์ กองชา่ง

ตา้นยาเสพตดิ ส าหรับออกก าลงักาย ส าหรับการออก (ส่วนราชการอืน่) ผู้ใช้ ส าหรับการออกก าลงักาย 

สขุภาพร่างกาย พร้อมอุปกรณ์กฬีา ประโยชน์ ร.ร.อบต.ดอยงาม

แข็งแรงสมบรูณ์

10 โครงการแขง่ขันกฬีา เพื่อสง่เสริมการ ผู้สงูอายุต าบลดอยงาม 30,000    10,000    10,000    ร้อยละของ ผู้สงูอายุ กองการศกึษาฯ

ผู้สงูอายุต าบลดอยงาม ออกก าลงักาย จ านวน 14 หมูบ่า้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้ร่วม ไดอ้อกก าลงักาย

สชุภาพสมบรูณ์แข็งแรง กจิกรรม และมสีขุภาพสมบรูณ์

แข็งแรง
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2.5 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุนการดแูลสขุภาพอนามัย และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ                                   แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการเพิ่มศกัยภาพ - เพื่อเพิ่มศกัยภาพ อบรม อสม. 105,000 105,000 105,000 ร้อยละของ ศนูย์ ศสมช. สน.ปลดั

ศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน อสม.ในหมูบ่า้นให้ ทกุหมูบ่า้นพร้อม ( กรมสง่เสริมฯ) ( กรมสง่เสริมฯ) ( กรมสง่เสริมฯ) จ านวนผู้ได้ ทกุหมูบ่า้นมศีกัยภาพ ศนูย์ ศสมช.

ดย่ิีงขึ้น ทัง้สง่เสริมการดแูล รับประโยชน์ ในการท างานมากขึ้น ทกุหมูบ่า้น

- เพื่อพัฒนาการ สขุภาพของ

ปฎบิตังิานและจดัเกบ็ ประชาชนในต าบล

ขอ้มลูที่เปน็มาตรฐาน ดอยงาม ใหแ้ข็งแรง

 -เพื่อปรับปรุงพัฒนา และจดัหาเคร่ืองมอื 

ศนูย์ศสมช. ใหด้ขีึ้น อุปกรณ์ประจ าศนูย์ 

- เพื่อสง่เสริม ศสมช. ทกุหมูบ่า้น

สขุภาพอนามยัของ ศนูย์ ศสมช.

ประชาชนในต าบล จ านวน  14 ศนูย์

ศนูย์ ศสมช. ไดรั้บ

การพัฒนาปรับปรุง
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2.5 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุนการดแูลสขุภาพอนามัย และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ                                   แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการอุดหนนุกองทนุ เพื่อสมทบกองทนุ สมทบกองทนุ 377,500 377,500 ร้อยละ กองทนุ สปสช. สน.ปลดั

หลกัประกนัสขุภาพ สปสช.ต าบลดอยงาม สปสช. (อบต.) (อบต.) ของ ต าบลดอยงามมเีงนิทนุ

ต าบลดอยงาม( สปสช. ) ในการด าเนนิกจิการ ต าบลดอยงาม (สปสช.) (สปสช.) ประชาชน สนบัสนนุในการด าเนนิ

ดา้นสาธารณสขุ งานดา้นสาธารณสขุ

ในต าบลดอยงาม

โครงการสง่เสริมและฟื้นฟู เพื่อสง่เสริมสขุภาพ ผู้พกิารในต าบล 10,000 ร้อยละ ผู้พกิารมสีขุภาพดขีึ้น ชมรมผู้พกิาร

สมรรถภาพผู้พกิาร ของผู้พกิารใหม้ี ดอยงาม (อบต.) ของผู้พกิาร ต าบลดอยงาม

ประจ าป ี2560 สขุภาพดี (สปสช.) ที่ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการรณรงคป์อ้งกนั เพื่อปอ้งกนัการเกดิ ประชาชนในต าบลดอยงาม 60,000 ร้อยละ ลดการแพร่ระบาดของ ชมรม อสม.

และควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก โรคไขเ้ลอืดออก และหมูบ่า้นทกุหมูบ่า้น ( สปสช. ) ของ โรคไขเ้ลอืดออก

ในต าบล การควบคมุ

โครงการปรับเปลี่ยน เพื่อใหป้ระชาชนมสีขุภาพ ประชาชนในต าบลดอยงาม 33,000 กลุม่เสี่ยง ประชาชนมสีขุภาพ รพ.สง่เสริม

พฤตกิรรมกลุม่เสี่ยงโรค ร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์ (สปสช.) ที่ไดรั้บการ ร่างกายที่แข็งแรง สขุภาพ 

โรคเบาหวานและความดนั เฝ้าระวัง สมบรูณ์ ต.ดอยงาม

โลหติสงู พฤตกิรรม

สขุภาพ
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2.5 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุนการดแูลสขุภาพอนามัย และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ                                   แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการคุม้ครองผู้บริโภค เพื่อใหป้ระชาชน ประชาชนในต าบลดอยงาม 14,000  -แกนน า ประชาชนรู้จกัเลอืก รพ.สง่เสริม

ผลติภณัฑอ์าหารและยา ตระหนกัถงึความ (สปสช.)   หมูบ่า้น ผลติภณัฑอ์าหาร สขุภาพ 

ส าคญัการบริโภค  -อสม. อย่างถกูตอ้ง ต.ดอยงาม

อาหาร  -ผู้จดัท า

อาหาร

ในโรงเรียน

โครงการสง่เสริมการถา่ยทอด เพื่อชว่ยกนัอนรัุกษก์ารบ าบดั ประชาชนผู้สนใจ 10,000 ร้อยละของ ประชาชนมสีขุภาพด ี ประธาน

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นแพทย์แผนไทย โดยสมนุไพรพื้นบา้นและ ( สปสช. ) กจิกรรม ตามวิถธีรรมชาติ สภาวัฒนธรรม

แพทย์แผนไทย บ าบดั

โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหผู้้สงูอายุมสีขุภาพดี ผู้สงูอายุต าบลดอยงาม 63,000 ร้อยละของ ผู้สงูอายุมสีขุภาพ ประธาน

และดแูลผู้สงูอายุ ทัง้กายและใจ ( สปสช. ) กจิกรรม ร่างกายแข็งแรง ชมรมผู้สงูอายุ

ประจ าป ี2560

โครงการ อย. นอ้ย ครอบครัว เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน  เดก็และเยาวชน 20,000 ร้อยละของ เดก็และเยาวชน  ชมรม

ครอบครัวมสีขุภาพที่ดี (สปสช.) กจิกรรม ครอบครัวมสีขุภาพดี ทบูนีมัเบอร์วัน

ต าบลดอยงาม
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  แบบ ผ.01

2.5 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิสนับสนุนการดแูลสขุภาพอนามัย และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ                                 

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เพื่อเดก็กอ่นปฐมวัยมี เดก็ในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 20,000 ร้อยละของ เดก็ใน ศพด.มสีขุภาพดี ศพด.

ปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่ สภุาพดหีา่งไกลโรคตดิตอ่ตา่งๆ  ต าบลดอยงาม ( สปสช. ) กจิกรรม ไมเ่กดิโรคตดิตอ่ตา่ง ๆ  ต าบลดอยงาม

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ต าบลดอยงาม

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองโรคเอดส์ ประชาชนทั่วไป 10,000 ร้อยละของ ประชาชนมคีวามรู้เร่ือง กลุม่สร้าง

สง่เสริมความรู้โรคเอดส์ สขุภาพดี (สปสช.) กจิกรรม โรคเอดส์ สรรคช์วีิต

โครงการปัน่จกัรยานเพื่อ เพื่อสง่เสริม ประชาชนหมูท่ี่ 2,3,5,10, 35,000 ร้อยละของ ประชาชนมสีขุภาพดี ชมมรมก านนั

สขุภาพ การออกก าลงักาย 11,12,13   ต าบลดอยงาม (สปสช.) กจิกรรม ผู้ใหญบ่า้น

ดว้ยการปัน่จกัรยาน

โครงการสง่เสริมสขุภาพ เพื่อสง่เสริม ประชาชนหมูท่ี่ 1,6,7 15,000 ร้อยละของ ประชาชนมสีขุภาพดี ชมมรมก านนั

3   วัย การออกก าลงักาย ต าบลดอยงาม (สปสช.) กจิกรรม ผู้ใหญบ่า้น

โครงการเตน้แอโรบคิเพื่อ เพื่อสง่เสริม ประชาชนหมูท่ี่ 8,9,14 15,000 ร้อยละของ ประชาชนมสีขุภาพดี ชมมรมก านนั

สขุภาพ การออกก าลงักาย ต าบลดอยงาม (สปสช.) กจิกรรม ผู้ใหญบ่า้น

ดว้ยการเตน้แอโรบคิ

โครงการสร้างเสริมสขุภาพ เพื่อสง่เสริม ประชาชนหมูท่ี่ 4 5,000 ร้อยละของ ประชาชนมสีขุภาพดี ชมมรมก านนั

และการฟื้นฟูสมรรถภาพ การออกก าลงักาย ต าบลดอยงาม (สปสช.) กจิกรรม ผู้ใหญบ่า้น

ประชาชนบา้นสนัหนองควาย
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  แบบ ผ.01

2.5 แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนบัสนนุการดแูลสขุภาพอนามยั และปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่                                 

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการสง่เสริมกจิกรรมในการ เพื่อสนบัสนนุและสง่เสริม ประชาชนในต าบลดอยงาม 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนในต าบลดอยงาม รพ.สง่เสริม

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาสาธารณสขุในการปอ้งกนัและแกไ้ข (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) ผู้เขา้ร่วม สขุภาพ

ปญัหาสาธารณสขุ กจิกรรม ต.ดอยงาม

คา่ใชจ้า่ยการบริหารงานและ เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร คณะกรรมการการบริหาร 47,500 47,500 47,500 ร้อยละของ ประสทิธภิาพของ คณะกรรมการ

การพัฒนากองทนุหลกัประกนั งานและการพัฒนากองทนุหลกั กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) ผู้เขา้ร่วม คณะกรรมการ การบริหารงาน

สขุภาพต าบลดอยงาม ประกนัสขุภาพต าบลดอยงาม ต าบลดอยงาม กจิกรรม บริหารงานและการพัฒนา และการพัฒนา

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ กองทนุฯ

3 โครงการงดเหลา้เขา้พรรษา เพื่อใหป้ระชาชนในต าบลดอยงามประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนในต าบล สน.ปลดั

ประจ าปี ลดละ-เลกิ  การดื่มสรุารักษา จ านวน   300  คน ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) ผู้เขา้ร่วม ดอยงามมสีขุภาพ

สขุภาพ กจิกรรม ที่ดขีึ้น

4 โครงการสร้างพื้นที่ เพื่อบรูณาการการจดัสร้างพื้นที่ ไมใ่หม้ผู้ีเสยีชวีิต 50,000 ร้อยละของ ชุมชนมสีว่นร่วม สน.ปลดั

ปลอดโรคพษิสนุขับา้ ปลอดโรคพษิสนุขับา้ในพื้นที่ สตัว์ปว่ยตายดว้ย (อบต.) กจิกรรม ในการปอ้งกนัโรคพษิ

( Rabies  Free  Zone )  รับผิดชอบต าบลดอยงาม โรคพษิสนุขับา้ สนุขับา้  พื้นที่ปลอด

ต าบลดอยงาม ในต าบลดอยงาม โรคพษิสนุขับา้
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