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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสุขาภบิาลอาหาร เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามรู้ในการ ฝึกอบรม ใหก้บัผู้ประกอบการ ร้านค้า 200,000 250,000 300,000 300,000 150 1.ประขาชนมคีวามรู้เพิ่มขึ้น สาธารณสุข

สุขาภบิาลอาหาร ประชาชนทั่วไป คน 2.สามารถถนอมอาหารใหถ้กูหลักอนามยั

2 โครงการพฒันางานสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมสุีขภาพ จดับริการตรวจสุขภาพ การรักษาเบื้องต้น 200,000 200,000 200,000 200,000 150 1.ประชาชนมสุีขภาพแขง็แรงมากขึ้น สาธารณสุข

ที่ดี การใหค้วามรู้ในด้านสาธารณสุข ฯลฯ คน 2.รู้เทา่ทนัโรคที่ประสบ

3.ปอ้งกนัไมใ่หเ้ส่ือมสุขภาพ

3 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุขให้ จดัฝึกอบรม ใหค้วามรู้และทศันศึกษาดูงาน 2,200,000 2,500,000 2,800,000 3,000,000 21 1.อสม.มคีวามรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น สาธารณสุข

อาสาสมคัรสาธารณสุข เปน็มอือาชพี นอกสถานที่ หมู่บา้น 2.สามารถดูแลผู้ปว่ยเบื้องต้นได้

4 โครงการปอ้งกนัและควบคุม เพื่อปอ้งกนัและควบคุมโรค อบรม ประชาสัมพนัธ์ สนบัสนนุวัสดุ 300,000 350,000 400,000 450,000 21 1.ประชาชนมคีวามรู้เร่ืองโรคติดต่อและ สาธารณสุข

โรคติดต่อและไมติ่ดต่อ อปุกรณ์ในการก าจดัโรคติดต่อและโรค หมู่บา้น โรคไมติ่ดต่อ

ไมติ่ดต่อ 2.ประชาชนมสุีขภาพแขง็แรง

ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี

                    3.3 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

 ค. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุและคุณภาพชวีติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  อ าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชยีงใหม่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 การสร้างสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู้ ภมูปิญัญาจติสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพ้ร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสบืสานศิลปวฒันธรรม ประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
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ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

5 โครงการเทศบาลบริการ เพื่อบริการประชาชน รณรงค์ ส่งเสริม สนบัสนนุ วัสดุ อปุกรณ์ 200,000 250,000 300,000 350,000 21 1.ประชาชนมสุีขภาพแขง็แรง สาธารณสุข

สาธารณสุข ในการด าเนนิงานบริการด้านสาธารณสุข หมู่บา้น 2.ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

ขอรับบริการ

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมสุีขภาพ ประชาสัมพนัธ์ ฝึกอบรม ตรวจสุขภาพ 250,000 250,000 250,000 250,000 100 1. ประชาชนมสุีขภาพแขง็แรง สาธารณสุข

ประชาชน ที่แขง็แรง สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ ในการส่งเสริม คน

สุขภาพ

7 โครงการจดัหาเคร่ืองออกก าลัง เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ออกก าลังกาย จดัหาเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ หรือ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21 1.ประชาชนมทีกัษะในการเล่นกฬีา สาธารณสุข

กายกลางแจง้ ประจ าหมู่บา้น อยา่งถกูต้อง และสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ส าหรับหมู่บา้น หมู่บา้น 2.ประชาชนใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

ในพื้นที่เทศบาลรับผิดชอบ ในพื้นที่เทศบาลรับผิดชอบ 3.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด

8 โครงการจดังานวันงดสูบบหุร่ี เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพแขง็แรง อบรม ประชมุ ชี้แจง รณรงค์ ตรวจสุขภาพ 200,000 200,000 250,000 300,000 21 1. ประชาชนมสุีขภาพแขง็แรง กองสาธารณสุข

โลก จดันทิรรศการ ประชาสัมพนัธ์ สนบัสนนุ หมู่บา้น 2.ครอบครัวอยู่รวมกนัอยา่งมคีวามสุข

วัสดุ อปุกรณ์ ต่าง ๆ 

9 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อใหพ้ฒันาบคุลากรในการ จดัฝึกอบรมด้านสาธารณสุข 3 ฝ่าย 150,000 150,000 200,000 250,000 100 1.ประชาชนมสุีขภาพแขง็แรงมากขึ้น สาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข ปฏบิติังานด้านสาธารณสุข ฝ่ายผู้ประกอบการอาหาร กลุ่มเสียง และ คน 2.รู้เทา่ทนัโรคที่ประสบ

หนว่ยส่งเสริมสุขภาพ 3.ปอ้งกนัไมใ่หเ้ส่ือมสุขภาพ
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10 โครงการพฒันาสุขาภบิาลของ เพื่อพฒันาร้านอาหารและแผงลอย จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัระเบยีบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100 1.ผู้ประกอบการมคีวามรู้เพิ่มขึ้น สาธารณสุข

สถานประกอบการร้านอาหาร ใหเ้กดิความเรียบร้อยและมคุีณภาพ กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งใหก้บัร้านอาหาร คน 2.ร้านค้าถกูสุขอนามยั

และแผงลอย และผู้ประกอบการแผงลอย 3.ประชามสุีขภาพดี


