
3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

3.2 แผนงานสาธารณสุข
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

3. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการรณรงค์การ

ปอ้งกันโรคเอดส์

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจใน

การปอ้งกันโรคเอดส์

 - จัดกิจกรรมรณรงค์

การปอ้งกันโรคเอดส์

ใหแ้ก่ประชาชน

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - ไม่มีผู้ปว่ยโรค

เอดส์ในพื้นที่

 - ประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ความเข้าใจ

ในการปอ้งกันโรค

เอดส์ ร้อยละ 90

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค 

คนปลอดภยั จากโรคพษิ

สุนัขบา้ตามพระปณิธาณ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี

เพื่อใหสุ้นัขและแมวใน

เขตเทศบาลต าบลเหมือง

ใหม่ ได้รับวคัซีนปอ้งกัน

และควบคุมโรคพษิสุนัข

บา้ และรณรงค์ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การเฝ้าระวงัอย่าง

ต่อเนื่องและมีความรู้

เร่ืองโรคพษิสุนัขบา้

- ด าเนินการฉีดวคัซึ

นปอ้งกันและควบคุม

โรคพษิสุนัขบา้ ในเขต

พื้นที่

'- ส ารวจข้อมูล

จ านวนสัตวข์ึ้น

ทะเบยีนสัตวต์าม

โครงการฯ 

กิจกรรมอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง

      22,935       22,500       25,000       25,000       25,000  - ประชาชนมี

สุขภาพอนามัยที่ดี

ร้อยละ 80

 - ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดี 

 - ระบบ

หลักประกันสุขภาพ

ของเทศบาลฯ

สามารถด าเนินการ

ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

กอง

สาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

3 โครงการปอ้งกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก

และไข้สมองอักเสบ

 - เพื่อใหป้ระชาชน

ปลอดภยัจากโรค

ไข้เลือดออกและไข้

สมองอักเสบ

 - จัดกิจกรรมปอ้งกัน

และควบคุมโรค

ไข้เลือดออกและไข้

สมองอักเสบ เช่น 

การฉีดพน่หมอกควนั 

การใส่ทรายอะเบท 

ฯลฯ

  - กิจกรรมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - จ านวนผู้ปว่ย

ไข้เลือดออกและ

โรคไข้สมองอักเสบ

ในพื้นที่ลดลง

 - ประชาชน

ปลอดภยัจากโรค

ไข้เลือดออกและไข้

สมองอักเสบ

กอง

สาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

4 การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

 เพื่อขับเคล่ือนโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ใน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ

-อปท. ด าเนินการ

โครงการตาม

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข (ตาม

ระเบยีบ/หนังสือส่ัง

การ) 

'- อุดหนุนตามระเบยีบ

 หนังสือส่ังการ ใหก้ับ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น/

คณะกรรมการชุมชน 

ด าเนินการคัดเลือก

โครงการฯ 

'- ตามความเหมาะสม

ของบริบทของพื้นที่

โดยค านึงถึงประโยชน์

ของประชาชนและ

ราชการเปน็ส าคัญ

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 - อปท. ด าเนินการ

โครงการตาม

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข  

- อุดหนุน

งบประมาณใหก้ับ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น/

คณะกรรมการ

ชุมชน หรือตาม

ระเบยีบหนังสือส่ัง

การ

- ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

- การพฒันาด้านสา

ธารณสุชมี

ประสิทธภิาพและ

เกิดประโยชน์แก่

ประชาชน

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 4 โครงการ 142,935    142,500    145,000    145,000    145,000    
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ


