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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2561 2561 2561 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1 แกไ้ขปญัหาความเดือดร้อน เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน การปอ้งกนัและบรรเทาความเดือดร้อน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21 1.ประชาชนมคุีณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สวัสดิการ

และปรับปรุงคุณภาพชวีิต แกป่ระชาชนในความรับผิดชอบของ ของประชาชนที่เกดิจากสาธารณภยัต่างๆ หมู่บา้น 2.ประชาชนมคีวามสุข

เทศบาลตามอ านาจหนา้ที่ ทั้งกอ่นเกดิกบัขณะเกดิ (3 เดือน)

เชน่ ขดุลอก จดัหาน้ า ผ้าหม่ ยารักษาโรค ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ ส่งเสริมพฒันาความรู้ความสามารถใหแ้กช่มุชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000 1.ประชาชนมคุีณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สวัสดิการ

การพฒันาคุณภาพชวีิต ดีขึ้น ทกุกลุ่ม ตามอ านาจหนา้ที่ของเทศบาล คน 2.ประชาชนมคีวามสุข
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชวีิตของชมุชน

3 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ จา่ยเบี้ยยงัชพีแกผู้่สูงอาย ุตามอ านาจหนา้ที่ 40,000,000 42,000,000 45,000,000 48,000,000 21 1.ประชาชนมคุีณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สวัสดิการ

การพฒันาคุณภาพชวีิต ดีขึ้น ของเทศบาล และตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ หมู่บา้น 2.ประชาชนมคีวามสุข

ส าหรับผู้สูงอายุ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา การปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กลุ่มผู้สูงอายุ

ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี

                    3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

 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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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2561 2561 2561 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี

                    3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ จา่ยเบี้ยยงัชพีแกผู้่พกิาร ตามอ านาจหนา้ที่ 7,000,000 7,200,000 7,500,000 7,800,000 21 1.ประชาชนมคุีณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สวัสดิการ

การพฒันาคุณภาพชวีิต ดีขึ้น ของเทศบาล และตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ หมู่บา้น 2.ประชาชนมคีวามสุข

ส าหรับผู้พกิาร 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา การปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กลุ่มผู้พกิาร

7 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ ส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาคุณภาพชวีิต 500,000 500,000 500,000 500,000 21 1.ประชาชนมคุีณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สวัสดิการ

การพฒันาคุณภาพชวีิต ดีขึ้น ส าหรับผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบายแหง่รัฐ คสช. หมู่บา้น 2.ประชาชนมคีวามสุข

ส าหรับผู้ด้อยโอกาส 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา และกระทรวงมหาดไทย ปฏบิติัตามอ านาจหน้าที่

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เทศบาลฯ

8 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อพฒันาคุณภาพชวีิตประชาชนให้ จา่ยเบี้ยยงัชพีแกผู้่ปว่ยเอดส์ ตามอ านาจหนา้ที่ 500,000 500,000 500,000 500,000 21 1.ประชาชนมคุีณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สวัสดิการ

การพฒันาคุณภาพชวีิต ดีขึ้น ของเทศบาล และตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ หมู่บา้น 2.ประชาชนมคีวามสุข

ส าหรับผู้ปว่ยเอดส์ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา การปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กลุ่มผู้ปว่ยเอดส์

9 ส่งเสริมสนบัสนนุกองทนุ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมเีงินออม สมทบการออมเงิน ประชาชน 1 ส่วน 2,000,000 2,200,000 2,500,000 2,800,000 1,200 1.ประชาชนมเีงินออม สวัสดิการ

สวัสดิการสังคม รัฐ 1 ส่วน ทอ้งถิ่น 1 ส่วน คน 2.ประชาชนรู้จกัการใชเ้งินอยา่งประหยดั

หรือยดึหลักการประชาชนออม 1 ส่วนและ

รัฐบาล 1 ส่วน
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2561 2561 2561 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี

                    3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

10 ทนุการศึกษาส าหรับ เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุใหไ้ด้รับโอกาส สนบัสนนุทนุการศึกษา 700,000 700,000 700,000 700,000 300 1.ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น สวัสดิการ

เด็กนกัเรียน นกัศึกษา และ ทางการศึกษา คน 2.มคีวามรู้เพิ่มขึ้น

ผู้ด้อยโอกาสขององค์กร 3.ลดภาระครอบครัว

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

11 โครงการส่งเสริมคนดี เพื่อส่งเสริมใหผู้้กระท าความดีได้รับ คัดเลือกบคุคลดี มอบเกยีรติบตัร วุฒิบตัร 250,000 300,000 300,000 300,000 40 1.สร้างขวัญและก าลังใจใหค้นท า สวัสดิการ

ศรีชมุชน การยกยอ่ง โล่รางวัล ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ คน ความดีมากขึ้น

2.ผู้ท าความดีได้รับการยกยอ่งเปน็

แบบอยา่งที่ดี

12 โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ เพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ใหก้บั จดัอบรม ประชมุชี้แจง ศึกษาดูงาน หรือ 2,500,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 500 1.ประชาชนมคีวามรู้มากขึ้น สวัสดิการ

ของชมุชน กลุ่มประชาชนต่างๆ จดังานเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บั คน 2.เกดิความสามคัคีในชมุชน

ประชาชนใหม้คีวามสามคัคีปรองดอง 3.ทอ้งถิ่นสามารถพฒันาได้อยา่ง

มปีระสิทธิภาพ

13 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะใหก้บั จดัอบรม ศึกษาดูงาน บ าบดั ฟื้นฟู 250,000 300,000 300,000 250,000 5 1.ผู้พกิารมจีติใจที่ดีขึ้น สวัสดิการ

ผู้พกิารออทสิติก ผู้พกิารออทสิติก ประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร ชว่ยเหลือ จดัค่าย คร้ัง 2.ผู้พกิารได้รับการชว่ยเหลือ

สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ 3.ลดภาวะความตรึงเครียด



120

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2561 2561 2561 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี

                    3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

14 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ใหก้บั จดัอบรม ประชมุชี้แจง ศึกษาดูงาน หรือ 250,000 250,000 250,000 300,000 200 1.ครอบครัวมคีวามอบอุ่นมากขึ้น กองสวัสดิการ

การด าเนนิงาน ด้านครอบครัว ครอบครัว จดัค่ายครอบครัว คน 2. ครอบครัวมคีวามเขม้แขง็

15 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ใหก้บั จดัอบรม ประชมุชี้แจง ศึกษาดูงาน หรือ 1,700,000 1,800,000 1,800,000 1,700,000 300 1.เด็กและเยาวชนมคีวามเขม้แขง็ สวัสดิการ

การด าเนนิงาน ด้านเด็กและ เด็กและเยาวชน จดัค่ายครอบครัว คน 2.เด็กและเยาวชนรู้จกัใชเ้วลาว่างให้

เยาวชน เกดิประโยชนต่์อตนเองและสังคม

3.เด็กและเยาวชนมคีวามสามคัคี

16 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ใหก้บั จดัอบรม ประชมุชี้แจง ศึกษาดูงาน หรือ 3,200,000 3,500,000 3,500,000 3,200,000 500 1.กลุ่มผู้สูงอายมุคีวามเขม้แขง็ สวัสดิการ

การด าเนนิงาน ด้านผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ จดัค่ายโรงเรียนส าหรับผู้สูงอายไุด้แลก คน 2.กลุ่มผู้สูงอายรูุ้จกัใชเ้วลาว่างให้

เปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เกดิประโยชนต่์อตนเองและสังคม

3.กลุ่มผู้สูงอายมุคีวามสามคัคี

17 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ใหก้บั จดัอบรม ประชมุชี้แจง ศึกษาดูงาน หรือ 3,200,000 3,500,000 3,500,000 3,200,000 500 1.กลุ่มสตรีแมบ่า้นมคีวามเขม้แขง็ สวัสดิการ

การด าเนนิงาน กลุ่มสตรีแมบ่า้น กลุ่มสตรีแมบ่า้น จดังานวันสตรีสากลส าหรับใหแ้ลก คน 2.กลุ่มสตรีแมบ่า้นรู้จกัใชเ้วลาว่างให้

เปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เกดิประโยชนต่์อตนเองและสังคม

3.กลุ่มสตรีแมบ่า้นมคีวามสามคัคี

18 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ใหก้บั จดัอบรม ประชมุชี้แจง ศึกษาดูงาน หรือ 3,200,000 3,500,000 3,500,000 3,200,000 300 1.กลุ่มผู้น าชมุชนมคีวามเขม้แขง็ สวัสดิการ

การด าเนนิงาน กลุ่มผู้น าชมุชน กลุ่มผู้น าชมุชน จดังานวันผู้น าชมุชนส าหรับใหแ้ลก คน 2.กลุ่มผู้น าชมุชนมคีวามรู้ความสามารถ

เปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เพิ่มขึ้ในการพฒันาหมู่บา้น/ชมุชน

3.หมู่บา้น/ชมุชนมคีวามสามคัคี


