
117 แบบ ผ. 01

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
         5.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 น้้าด่ืมหยอดเหรียญ เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า น้้าด่ืมสะอาด 200,000     200,000     200,000     200,000     จ้านวนประชาชน ประชาชนมีน้้าสะอาด อบต.ดอยหล่อ
หมู่ท่ี 3 สะอาดในการบริโภค ท่ีได้รับประโยชน์ ในการบริโภค

2 ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 200,000     200,000     200,000     200,000     จ้านวนประชาชน ประชาชนมีรายได้ อบต.ดอยหล่อ
ในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 รายได้เพ่ิมข้ึน ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ิมข้ึน

3 น้้าด่ืมหยอดเหรียญ เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า น้้าด่ืมสะอาด 300,000     300,000     300,000     300,000     จ้านวนประชาชน ประชาชนมีน้้าสะอาด อบต.ดอยหล่อ
หมู่ท่ี 4 สะอาดในการบริโภค ท่ีได้รับประโยชน์ ในการบริโภค

4 ส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้าน เพ่ือให้แม่บ้าน ผู้สูงอายุ แม่บ้าน ผู้สูงอายุ 100,000     100,000     100,000     100,000     จ้านวนประชาชน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ อบต.ดอยหล่อ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ท่ี 4 ผู้พิการมีรายได้เพ่ิมข้ึน ผู้พิการ ท่ีได้รับประโยชน์ ผู้พิการมีรายได้เพ่ิมข้ึน

5 ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันศูนย์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ผู้สูงอายุ 30,000      30,000      30,000      30,000      จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต อบต.ดอยหล่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ชีวิตท่ีดีมีรายได้เสริม ท่ีได้รับประโยชน์ ท่ีดีมีรายได้เสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

6 กองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ประชาชนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนในต้าบล อบต. ดอยหล่อ
ต้าบลดอยหล่อ ในพ้ืนท่ีต้าบลดอยหล่อ ต้าบลดอยหล่อ ท่ีได้รับประโยชน์ ได้รับการช่วยเหลือ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยหล่อ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณ



118 แบบ ผ. 01
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
         5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มกันหนาว เพ่ือบรรเทาความเดือด เคร่ืองนุ่งห่มกัน 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับการ อบต. ดอยหล่อ
ร้อนของประชาชน หนาว ท่ีได้รับประโยชน์ บรรเทาความเดือดร้อน

2 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้าบล 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการ อบต. ดอยหล่อ
ดอยหล่อ ท่ีได้รับประโยชน์ ช่วยเหลือ

3 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการ ผู้พิการต้าบล 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 จ้านวนผู้พิการ ผู้พิการได้รับการ อบต. ดอยหล่อ
ดอยหล่อ ท่ีได้รับประโยชน์ ช่วยเหลือ

4 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ติด ผู้ติดเช้ือเอดส์ 420,000 420,000 420,000 420,000 จ้านวนผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้ติดเช้ือเอดส์ได้รับการ อบต. ดอยหล่อ
เช้ือเอดส์ ต้าบลดอยหล่อ ท่ีได้รับประโยชน์ ช่วยเหลือ

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยหล่อ



119 แบบ ผ. 01
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
         5.3 แผนงาน สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค ประชาชนในต้าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนประชาชน สุนัขในต้าบลดอยหล่อ อบต. ดอยหล่อ
พิษสุนัขบ้าต้าบลดอยหล่อ พิษสุนัขบ้าต้าบลดอยหล่อ ดอยหล่อ ท่ีได้รับประโยชน์ ได้รับวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า
2 ป้องกันและควบคุม เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค ประชาชนในต้าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนประชาชน อัตราการป่วยลดลง อบต. ดอยหล่อ

โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ดอยหล่อ ท่ีได้รับประโยชน์
น้าโดยแมลง น้าโดยแมลง

3 อบรนมฟ้ืนฟูความรู้ผุ้ประกอบ เพ่ืออบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการร้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนประชาชน ร้านอาหารมีมาตรฐาน อบต. ดอยหล่อ
การร้อนอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหารในพ้ืนท่ี ท่ีได้รับประโยชน์

ในต้าบล ต้าบลดอยหล่อ
4 จัดท้าและปรับปรุงข้อบัญญัติ เพ่ือจัดท้าและปรับปรุง ประชาชนต้าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชน มีข้อบัญญัติต้าบลท่ี อบต. ดอยหล่อ

ต้าบลตาม พรบ. การ ข้อบัญญัติต้าบล ดอยหล่อ ท่ีได้รับประโยชน์ เป็นปัจจุบัน
สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2535 

5 ดอยหล่อ-ผาช่อ  ป่ันรักป่ันเลิฟ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ อบต.ดอยหล่อ
มีสุขภาพดี ท่ีได้รับประโยชน์ ร่างกายแข็งแรง

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยหล่อ



120 แบบ ผ. 01
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
       5.4 แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการออกก้าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ อบต.ดอยหล่อ
หมู่ท่ี 3 แข็งแรง ท่ีได้รับประโยชน์ แข็งแรง

2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ เยาวชน 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวนเยาวชน เด็กได้รับการส่งเสริม อบต. ดอยหล่อ
เรียนรู้ของเด็กให้เป็นไป ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพ อย่างเต็มตามศักยภาพ

3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ เด็กศูนย์พัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนเด็ก เด็กเกิดการเรียนรู้ทาง อบต. ดอยหล่อ
ส้าหรับเด็ก ปฐมวัย เพ่ือเสริมสร้าง คุณธรรม เด็กเล็ก ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม

จริยธรรมส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยหล่อ



121 แบบ ผ. 01
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
       5.5 แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 การพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ เด็กและเยาวชน 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนเด็กและ เด็กและเยาวชนได้ท้า อบต. ดอยหล่อ
เยาวชนได้ท้ากิจกรรม เยาวชนท่ีเข้าร่วม กิจกรรมสาธารณ
สาธารณประโยชน์ กิจกรรม ประโยชน์

5 ความรู้เคล่ือนท่ีส่ิงดีดีตาม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด เด็กศูนย์พัฒนา 80,000 80,000 80,000 80,000 จ้านวนเด็ก เด็กได้รับการส่งเสริม อบต. ดอยหล่อ
รอยพ่อ ชีวิต เด็กเล็ก ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม การเรียน

6 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี นักเรียน 130,000 130,000 130,000 130,000 จ้านวนนักเรียน นักเรียนมีความรู้ อบต.ดอยหล่อ
ความรู้ มีทักษะ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และมีทักษะ

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยหล่อ



122 แบบ ผ. 01
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
       5.5 แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 จัดสวัสดิการ ช่วยเหลือเด็กด้อย เพ่ือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กด้อยโอกาส 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนเด็ก เด็กด้อยโอกาสมี อบต.ดอยหล่อ
โอกาส ยากจน และได้รับผล ยากจน และเด็กท่ีได้รับ ท่ีได้รับประโยชน์ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
กระทบจากโรคเอดส์ใน ผลกระทบจากโรคเอดส์ให้มี
ชุมชน คุณภาพชีวิตท่ีดี

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพ่ือบริหารจัดาการศูนย์ ศูนย์เด็กเล็ก 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ้านวนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอยหล่อ
บริหารการศึกษา พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้ จ้านวน 6 ศูนย์ ท่ีได้รับประโยชน์ ด้าเนินงานเป็นไปด้วย

มีประสิทธิภาพ ความเรียบร้อย เด็กได้
รับการพัฒนาท่ีเหมาะ
สม และมีคุณภาพ

9 ส่งเสริมศูนย์สารสนเทศและ เพ่ือให้มีแหล่งศึกษา ศูนย์สารสนเทศ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนในชุมชน อบต.ดอยหล่อ
ห้องสมุดชุมชน หาความรู้ประจ้าชุมชน และห้องสมุด ท่ีได้รับประโยชน์ มีแหล่งศึกษาหาความรู้

ชุมชน

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยหล่อ



123 แบบ ผ. 01
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
       5.5 แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย เด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนเด็ก เด็กมีความสุข สุขภาพ อบต.ดอยหล่อ
พัฒนาเด็กเล็ก ของนักเรียน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม แข็งแรง

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ภูมิทัศน์ศูนย์ 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดอยหล่อ
เด็กเล็กต้าบลดอยหล่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวย พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กท่ีได้รับ มีความสวยงาม

งาม ประโยชน์

12 จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 26 หมู่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพ อบต. ดอยหล่อ
ต้าบลดอยหล่อ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม บ้าน ท่ีได้รับประโยชน์ ร่างกายแข็งแรง

นันทนาการผู้สูงอายุ

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยหล่อ



124 แบบ ผ. 01
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
       5.5 แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 แข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เพ่ือจัดกิจกรรมกีฬาให้ ประชาชนต้าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ อบต. ดอยหล่อ
ต้าบลดอยหล่อ ประชาชนต้าบลดอยหล่อ ดอยหล่อ ท่ีได้รับประโยชน์ แข็งแรงและมีส่วนร่วม

ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬา ในการแข่งขันกีฬา

14 แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนประชาชน ผู้สูงอายุได้ร่วมแข่งขัน อบต. ดอยหล่อ
อ้าเภอดอยหล่อ ได้ร่วมแข่งขันกีฬา ท่ีได้รับประโยชน์ กีฬา

15 ส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ สนับสนุนอุปกรณ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนประชาชน เด็ก เยาวชนมีสุขภาพ อบต. ดอยหล่อ
กิจกรรมศูนย์กีฬาหมู่บ้าน เยาวชนได้มีการออก กีฬา ท่ีได้รับประโยชน์ แข็งแรงสมบูรณ์
และศูนย์กีฬาต้าบลดอยหล่อ ก้าลังกาย

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยหล่อ



125 แบบ ผ. 01
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
       5.5 แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม จ้านวนผู้เข้าร่วม 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ อบต. ดอยหล่อ
(ดอยหล่อเกมส์) นันทนาการในชุมชน 1,000 คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร่างกายแข็งแรง

17 กีฬาดอยหล่อเกมส์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม จ้านวนผู้เข้าร่วม  450,000 450,000 450,000 450,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ อบต. ดอยหล่อ
(กีฬาอ้าเภอ) นันทนาการในชุมชน 1,000  คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร่างกายแข็งแรง

18 ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬา เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม นักกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ อบต. ดอยหล่อ
เข้าแข่งขันกีฬาระดับอ้าเภอ นันทนาการในชุมชน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร่างกายแข็งแรง

19 แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม นักกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ อบต. ดอยหล่อ
นันทนาการในชุมชน ท่ีได้รับประโยชน์ ร่างกายแข็งแรง

งบประมาณ
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5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
       5.5 แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ ผดด. ผดด. 6 ศูนย์ฯ 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวน ผดด. มีการพัฒนาส่ือการ อบต. ดอยหล่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีได้รับประโยชน์ สอน

21 สนับสนุนดูแลสนามกีฬากลาง เพ่ือปรับปรุงดูแลสนามกีฬา สนามกีฬากลาง 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนสนามกีฬา สนามกีฬาได้รับ อบต. ดอยหล่อ
อ้าเภอดอยหล่อ กลางอ้าเภอดอยหล่อ อ้าเภอดอยหล่อ ท่ีรับการปรับปรุง การปรับปรุงดูแล

22 เยาวชนดอยหล่อรักดี ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ผู้เรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนา อบต. ดอยหล่อ
ให้มีประสบการณ์เพ่ิมข้ึน ท่ีได้รับประโยชน์

23 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนเพ่ือ เพ่ือให้ช่วยเหลือนักเรียนท่ี นักเรียนท่ีผู้ปก 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนนักเรียน นักเรียนได้รับการ อบต.ดอยหล่อ
แบ่งเบาภาระผู้ปกครองท่ีมี ผู้ปกครองมีรายได้น้อยให้ ครองมีรายได้ ท่ีมีรายได้น้อย ช่วยเหลือ
รายได้น้อย เดินทางมาโรงเรียนได้ น้อย

สะดวก

งบประมาณ

งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยหล่อ


