หน้า 60
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมพัฒนาสตรี หมู่ 13
เพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา
20,000
20,000
20,000 ประชาชนมี
สตรี
กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ 13
รายได้เพิ่มขึน้
2 โครงการโรงเรียนเกษตรกร

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ กลุ่มเกษตรกรตาบล
เกษตรกร ,ลดต้นอาชีพทา ไม้ยา
การเกษตร

50,000

50,000

3 อุดหนุนกุล่มไม้ยาฟ้าใหม่

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและ ผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ติดเชื้อ ตาบลไม้ยา

20,000

20,000

4 โครงการเยีย่ มบ้านผู้พิการ

เพื่อให้ความรูก้ ารรักษา
ผู้พิการในเขตพื้นที่
สุขภาพและเยีย่ มบ้านผู้พิการ ตาบลไม้ยา

20,000

20,000

50,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขนึ้
20,000 ร้อยละ70 ของ
โครงการมีความ
พึงพอใจ
20,000 ร้อยละ70 ของ
โครงการมีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

สานักปลัด

เกษตรกรมีระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

สานักปลัด

ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มและ สานักปลัด
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ติดเชื้อ
มากชึ้น
ได้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ สานักปลัด
ของผู้พิการมากขึน้

หน้า 61
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการกิจกรรมอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง เด็กนักเรียนในเขต
ศพด./โรงเรียนในเขตพื้นที่

ทางร่างกายและจิตใจ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000 ร้อยละของเด็ก

พื้นที่

ในพื้นที่ได้รับ

ได้มีการส่งเสริมพัฒนาการ กองการศึกษา
เด็กทั้งทางด้านร่างกายและ

อาหารกลางวัน จิตใจของเด็ก
6 โครงการกิจกรรมอาหารเสริม

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง เด็กนักเรียนในเขต

(นม) ศพด./โรงเรียนในเขตพื้นที่ ทางร่างกายและจิตใจ

500,000

500,000

พื้นที่

500,000 ร้อยละของเด็ก ได้มีการส่งเสริมพัฒนาการ กองการศึกษา
ในพื้นที่ได้รับ เด็กทั้งทางด้านร่างกายและ
อาหารเสริม(นม) จิตใจของเด็ก

7 โครงการอบรมเพิ่มความรูแ้ ก่
ผู้สูงอายุตาบลไม้ยา

-เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม ผู้สูงอายุตาบลไม้ยา

25,000

25,000

25,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้าน สานักปลัด

ของชมรมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับ

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับ

การส่งเสริมด้าน

การพัฒนาด้ายสุขภาพกาย

สุขภาพกาย

และจิตใจ

และใจ

ร่างกายและจิตใจ

งานส่งเสริม
สุขภาพ
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการทากิจกรรม
และส่งเสริมอาชีพให้กบั

(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สูงอายุในเขต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผู้พิการตาบลไม้ยา

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

180,000

180,000

180,000 ร้อยละ70 มีการ ผู้สูงอายุมีรายได้

พื้นที่ตาบลไม้ยา

ส่งเสริมอาชีพ

สานักปลัด

เพิ่มขึน้

และทากิจกรรม

เพื่อให้ผู้พิการมีความรูใ้ นการ ผู้พิการในพื้นที่ตาบล
ดูแลสุขภาพชีวิตประจาวัน

ผลที่คาดว่า

2559

ผู้สูงอายุ
9 โครงการครอบครัวห่วงใยใส่ใจ

ตัวชี้วัด

ไม้ยา

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ70 ผู้เข้า ผู้พิการมีความรูใ้ นการดูแล สานักปลัด
ร่วมโครงการมี สุขภาพมากขึน้
ความพึงพอใจ

( พช.)

หน้า 63
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข และควบคุมโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครมูล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ฐานประจาหมู่บ้าน
บริการด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนย์อาสาสมัครมูลฐาน
ประจาหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ตาบลไม้ยา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
270,000
270,000 270,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รบั
บริการด้าน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความสะดวก สานักปลัด
ในการบริการด้านสาธารณสุข
มากขึน้

สาธารณสุขมากขึน้

2 โครงการสมทบกองทุนหลัก

เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนในเขตตาบล
ประกันสุขภาพเทศบาลตาบลไม้ยา สุขภาพและสนับสนุนการจัด ไม้ยา
การสาธารณสุข

3 โครงการส่งเสริมการบริโภค
ไอโอดีน

-เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใน ผู้ปกครองเด็กเล็ก ใน
พื้นที่ใช้เกลือไอโอดีน
ศพด.
-เพื่อส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งการ
บริโภคไอโอดีน

243,000

243,000

50,000

50,000

243,000 ร้อยละของประ ประชาชนในตาบลไม้ยามี
ชาชนมีสุขภาพ สุขภาพที่ดีขนึ้
ที่ดีขนึ้

สานักปลัด

50,000 ร้อยละ 70 ของผู้ ผู้ปกครองมีความรูเ้ รือ่ งการ งานส่งเสริม
ปกครองมีความ บริโภคอาหารที่มีส่วนผสม สุขภาพ
รูเ้ รือ่ งการบริโภค ไอโอดีน
อาหารที่มีส่วน
ผสมไอโอดีน

หน้า 64
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข และควบคุมโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการรณรงค์และป้องกันการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
เกิดโรคไข้เลือดออก
ความรูค้ วามเข้าใจในการ
ป้องกันไข้เลือดออก

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลไม้ยา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนในพื้นที่มีความ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานส่งเสริม
ประชาชนที่เข้า ตระหนักในการป้องกันและควบ สุขภาพ
ร่วมโครงการมี คุมโรคไข้เลือดออก
ความรูค้ วามเข้าใจ

ในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

5 ชุมชนจักรยานตาบลไม้ยา ปั่น
รักษ์โลก ปั่นรักษาสุขภาพ

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ -นักเรียนไม้ยาวิทยาคม
จักรยานมากขึน้
-ชมรมปั่นจักรยาน
-ส่งเสริมการออกกาลังกาย บ้านห้วยก้าง
ในชีวิตประจาวัน
-ชมรมปั่นจักรยาน
บ้านสันสะอาด

40,000

40,000

40,000 ร้อยละ 60ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการใช้
จักรยานในชีวติ
ประจาวัน

ประชาชนในพื้นที่ใช้จกั รยาน งานส่งเสริม
ในการสัญจรมากขึน้
สุขภาพ
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข และควบคุมโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6 โครงการไม้ยาฟ้าใหม่ใส่ใจสุขภาพ

7

โครงการจัดอบรมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

เพือ่ เผยแพร่ความรู้ความเข้า

ผู้ติดเชื้อ จานวน75คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000 ร้อยละ 60 ของ

ใจเกีย่ วกับโรคเอดสืและการ

กลุ่มที่เข้าร่วมมี

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ความรู้ความเข้าใจ

สู่ผู้อนื่

เกีย่ วกับโรคเอดส์

เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผู้ประกอกบิจการที่เป็น
อันตรายส่อสุขภาพใน
ตาบลไม้ยา

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้ประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายมี
ความรู้ความเข้า
ใจในการประกอบ
กิจการตามเทศ
บัญญัติ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ

งานส่งเสริม

เข้าใจเกีย่ วกับโรคเอดส์มากขึน้

สุขภาพ

ผู้ประกอบกิจการมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องประกอบการ
ตามเทศบัญญัติกจิ การที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

งานส่งเสริม
สุขภาพ
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข และควบคุมโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
8 โครงการอบรมให้ความรูโ้ รค
ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
(โรคอุบัติใหม่)

เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับโรคและเพื่อให้รจู้ กั
วิธีป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลไม้ยา

9 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อรณรงค์ให้ตลาดชุมชนสร้าง ผู้ประกอบการและผู้มี
ตลาดชุมชน โดยการอบรมให้
ความเป็นระเบียบและถูกสุข ส่วนเกีย่ วข้องในตลาด
ความรูแ้ ก่ผู้ประกอบการในการ อนามัย
ชุมชนบ้านห้วยก้าง
สร้างความเป็นระเบียบและ
จานวน 100 คน
ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้า ประชาชนมีความรูค้ วามเข้า งานส่งเสริม
ร่วมโครงการมี ใจเกีย่ วกับโรคติดต่อต่าง ๆ สุขภาพ
ความรู้ ความ สุขภาพที่ดีขนึ้
เข้าใจเกีย่ วกับ
โรคมากขึน้
30,000

30,000

30,000 ร้อยละของผู้

ผู้ค้าสร่างความเป็นระเบียบ งานส่งเสริม
ประกอบการด้าน และมีความตระหนักในการ สุขภาพ
ตลาดเข้าร่วมการ ประกอบการอย่างถูกสุข
ปรับปรุงมีความ ลักษณะ
เข้าใจตามระเบียบ
อย่างถูกต้อง
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และ
เยาวชนและประชาชนตาบลไม้ยา ประชาชนเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ
2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตาบลไม้ยา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160,000
160,000 160,000 ร้อยละของผู้เข้า เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา
ร่วมโครงการมี มีสขุ ภาพแข็งแรง สมบูรณ์
ความพึงพอใจ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน นักกีฬาในเขตเทศบาล
กีฬา
ตาบลไม้ยา

150,000

150,000

150,000 ร้อยละของการ ได้มีการจัดส่งทีมนักกีฬา
สานักปลัด
จัดส่งทีมนัก
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ
กีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน

3 ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬา อุดหนุนสานักงานการ
กีฬาจังหวัดเชียงราย
ของจังหวัดให้มีความก้าวหน้า กีฬาแห่งประเทศไทย
ทัดเทียมกับจังหวัดต่างๆ
จังหวัดเชียงราย

10,000

10,000

10,000 จานวน 1 ครัง้ เทศบาลได้มีส่วนร่วมในการ สานักปลัด
ต่อปี
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ

หน้า 68
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการสร้างความเข้มแข็งของ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ประชาชนในพื้นที่
ชุมชนในการรับมือภัยพิบัติ
ของชุมชนในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ทางถนน ปี 2559 ,ช่วงเทศกาล พื้นที่ตาบลไม้ยา
ปีใหม่ ,สงกรานต์

ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
เช่น ราวเหล็กกัน้ ถนน
เส้นชะลอความเร็ว
สัณญาณไปกระพริบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 ร้อยละของผู้เข้า ชุมชนมีความเข้มแข็งและ สานักปลัด
ร่วมโครงการมี มีความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการ
ความรูค้ วามเข้า ภัยพิบัติมากขึน้
ใจเกีย่ วกับ
สาธารณภัยมาก
ขึน้
40,000

40,000

40,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความปลอดภัย ฝ่ายป้องกันฯ
ประชาชนมี
และมีทัศนวิสัยในการขับขี่ สานักปลัด
ความปลอดภัย ยานพาหนะมากขึน้
ในชีวิต
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน
สาธารณภัยด้านท้องถนน

4 โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่
ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร

-เพื่อเตรียมการป้องกันและ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
แก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นา
ที่ตาบลไม้ยา
ชุมชน สถานศึกษา
นักเรียนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
อปพร. จานวน 80 คน
บาเพ็ญประโยชน์ให้กบั สังคม
และชุมชน ลดความสูญเสีย
ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
ของประชาชน

5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เครือ่ งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์รคู้ วามเข้าใจและสามารถใช้ ตลอดจนองค์กรปก
ความถี่ (Syrithesizer)
วิทยุสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
ครองส่วนท้องถิน่ อปพร.
และประชาชนทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมและ
ผู้เข้าอบรมใความส่วนงานที่เกีย่ วข้องมีความรู้
เข้าใจแผน
ความเข้าใจในการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยด้าน ในชุมชน
ท้องถนนมากขึน้
50,000
50,000
50,000 ร้อยละของผู้เข้า สมาชิกอปพร. มีความรูค้ วาม
ร่วมโครงการมี เข้าใจเกีย่ วกับการอานวย
ความรูค้ วามเข้า ความสะดวกด้านการจราจร
ใจ ด้านการ
มากขึน้
จราจร
30,000
30,000
30,000 ร้อยละของผู้เข้า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ร่วมโครงการมี ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้
ความรูค้ วามเข้า เครือ่ งวิทยุสื่อสารคมนาคม
ใจมากขึน้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขป้องกัน เด็ก เยาวชน และ
ยาเสพติด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ประชาชนในพื้นที่
2 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแก้ไขป้องกัน อุดหนุนที่ทาการ
ปัญหายาเสพติด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปกครองอาเภอ ฯ
3 อุดหนุนกิจกรรมตามอานาจหน้าที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขป้องกัน
คณะกรรมการหมู่บ้าน กิจกรรม การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
ปัญหายาเสพติด
เป็นประโยชน์ไม่เกีย่ วข้องกับ
ยาเสพติด มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

หมู่บ้านในเขตพื้นที่
ตาบลไม้ยา
อุดหนุนโรงเรียนพญา
เม็งราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000 ร้อยละ 70
ปัญหายาเสพติด
ลดน้อยลง
30,000
30,000
30,000 ร้อยละ 70
ปัญหายาเสพติด
ลดน้อยลง
90,000
90,000
90,000 ร้อยละ 70
ปัญหายาเสพติด
ลดน้อยลง
30,000
30,000
30,000 ร้อยละ 70
ปัญหายาเสพติด
ลดน้อยลง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง
สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้
ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง
สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้
ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง
สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้
ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง
สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

หน้า 71
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการส่งเสริมประเพณี
เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ ประชาชนในพื้นที่
สงกรานต์ (ประเวณีปีใหม่เมือง) และสืบสานประเพณีท้องถิน่ ตาบลไม้ยา
แห่งชาติ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000 ร้อยละของความ ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
พึงพอใจของ
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

2 โครงการจัดงานประเพณี
สลากภัตร

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบ ประชาชนในพื้นที่
สานประเพณีท้องถิน่
ตาบลไม้ยา

30,000

30,000

3 โครงการงานประเพณีสรงน้า
พระธาตุปูล้าน

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบ ประชาชนในพื้นที่
สานประเพณีท้องถิน่
ตาบลไม้ยา

30,000

30,000

ประชาชนที่มีต่อ
การจัดงาน
30,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การจัดงาน
30,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การจัดงาน

ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

หน้า 72
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการงานประเพณีสรงน้าพระ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบ ประชาชนในพื้นที่
ธาตุม่อนหินแก้ว
สานประเพณีท้องถิน่
ตาบลไม้ยา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 ร้อยละของความ ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
พึงพอใจของ
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

5 โครงการงานประเพณีสรงน้าพระ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบ ประชาชนในพื้นที่
ธาตุหมอกมุงเมือง
สานประเพณีท้องถิน่
ตาบลไม้ยา

20,000

20,000

6 โครงการงานประเพณีสรงน้าพระ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบ ประชาชนในพื้นที่
ธาตุกหู่ ิน
สานประเพณีท้องถิน่
ตาบลไม้ยา

20,000

20,000

7 กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ
ประเพณียเี่ ป็ง

30,000

30,000

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และรักษา ประชาชนในพื้นที่
วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ ตาบลไม้ยา
สืบไป

ประชาชนที่มีต่อ
การจัดงาน
20,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การจัดงาน
20,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การจัดงาน
30,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ

ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

หน้า 73
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
7 ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบ ประชาชนในพื้นที่
สานประเพณีท้องถิน่
ตาบลไม้ยา

8 โครงการงานประเพณีสรงน้าพระ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบ ประชาชนในพื้นที่
ธาตุมหามงคล 5 ยอด
สานประเพณีท้องถิน่
ตาบลไม้ยา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ร้อยละของความ ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
พึงพอใจของ
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

20,000

20,000

9 โครงการประเพณีสืบชะตาต้นโพธิ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบ 10,000
สานประเพณีท้องถิน่
สานประเพณีท้องถิน่

10,000

ประชาชนที่มีต่อ
การจัดงาน
20,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การจัดงาน
10,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การจัดงาน

ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

หน้า 74
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
10 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบ ประชาชนในพื้นที่
ไทย สายใยชุมชนตาบลไม้ยา สานประเพณีท้องถิน่
ตาบลไม้ยา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ร้อยละของความ ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
พึงพอใจของ
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้
ประชาชนที่มีต่อ
การจัดงาน

11 อุดหนุนงานรัฐพิธีประเพณีท้องถิน่ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการดา
เนินงานจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ
12 อุดหนุนโครงการจัดงานพ่อขุน เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการดา
เม็งรายมหาราช
เนินงานจัดกิจกรรมงาน

ข้าราชการ พ่อค้า กลุ่ม
พลังมวลชน

20,000

20,000

20,000 ร้อยละของการ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สานักปลัด
จัดงานรัฐพิธี

อนุสาวรียพ์ ่อขุนเม็งราย
มหาราช

40,000

40,000

40,000 ร้อยละของการ ได้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดาเนินโครงการ ประเพณีท้องถิน่

12,000

12,000

12,000 ร้อยละของความ ได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน สานักปลัด
พึงพอใจของ
ประเพณีท้องถิน่ มากขึน้

13 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบ พุทธศาสนิกชนชาว
และสรงน้าพระธาตุดอยตุง
สานประเพณีวัฒนธรรมด้าน เชียงราย
ศาสนาให้คงอยูส่ ืบไป

ประชาชนที่มีต่อ
การจัดงาน

สานักปลัด

หน้า 75
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
14 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชาชนระลึกถึงวันสาคัญ กองการศึกษา
ตระหนัก ให้ความ และเข้าวัดทาบุญ
สาคัญของประเพณี

15 โครงการวันลอยกระทง

เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ จัดกิจกรรม
และสืบสานประเพณีท้องถิน่ วันลอยกระทง

50,000

50,000

16 อุดหนุนการจัดงานไหว้สา
พญาเม็งราย ประจาปี 2559

เพื่อสนับสนุนการสืบสาน
อุดหนุนที่ทาการ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ปกครองอาเภอพญาฯ

60,000

60,000

17 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ให้เข้มแข็ง

ประชาชนตาบลไม้ยา

60,000

60,000

18 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ให้เข้มแข็ง

ประชาชนตาบลไม้ยา

60,000

60,000

50,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ร่วมกิจกรรม
60,000 จานวน 1 ครัง้ /
ปี

มีการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถิน่

กองการศึกษา

มีการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถิน่

สานักปลัด

60,000 จานวน 1 ครัง้ / ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี กองการศึกษา
ปี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ราลึกถึงพระคุณแม่
60,000 จานวน 1 ครัง้ / ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี กองการศึกษา
ปี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ราลึกถึงพระคุณพ่อ

