แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 10

ของ
เทศบาลตำบลยางฮอม

จัดทำโดย
งานแผนและงบประมาณ
เทศบาลตำบลยางฮอม
โทร 0-5360-6223

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม
เรื่อง ประกาศใชเปนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
.........................................................
ตามที่ เทศบาลตำบลยางฮอม ไดพิจารณาดำเนินการขอเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลยางฮอม (พ.ศ.๒๕๖1– ๒๕๖5) ตามขั้นตอนแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคก รปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.๒๕61 โดยคณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
ได ป ระชุ ม พิ จ ารณา(รา ง)แผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้ง ที่ 10
ในการประชุม วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕64 และไดเสนอนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม พิจารณาอนุมัติ
(ราง) แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 นั้น
เพื่ อ ให ก ารเพิ่ ม เติ ม โครงการ/กิ จ กรรม ให ส อดคล อ งกั บ ข อ เท็ จ จริ ง สถานการณ ป จ จุ บั น
เทศบาลตำบลยางฮอมจึงอาศัย อำนาจตามขอ ๑๗ (4) แห งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และที่แกไขเพิ่มเติม ) จึงขอประกาศใชแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕64

(ลงชื่อ)
(นางลาวรรญ ธนรุงเรืองเดช)
นายกเทศบาลตำบลยางฮอม

คำนำ
ตามที่เทศบาลตำบลยางฮอม ไดประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561 – 2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม นั้น
เนื่ อ งจากการจั ด ทำโครงการ/กิ จ กรรม ดั ง ที่ ป รากฏในแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ.2561-2565) ยังไมครอบคลุมความตองการของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลยางฮอม
ต องการเพิ่ มเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนพั ฒ นาท องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ให สามารถดำเนิ นการได ใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ,พ.ศ.2565 จึงมี ความจำเป นต องเพิ่ มเติ มโครงการ/กิ จกรรม ให สอดคล องกั บ
ขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ขอ 22 โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ยางฮอม(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลยางฮอม โดยสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลยางฮอมมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหนาที่ พรอมกันนี้ยังเปนการเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลยางฮอม และงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณจากเงินสะสม และขอรับงบประมาณจาก
หนวยงานอื่น ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในตำบลยางฮอมอยางเปนภาพรวม
ฉะนั้ น เทศบาลตำบลยางฮอม จึ ง ได ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 10 เพื่ อใช เป น กรอบในการจั ดทำงบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ,พ.ศ.2565 และขอรับงบประมาณจากหนวยงานอื่น ในการพัฒนาตำบลยางฮอมตอไป
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
******************************************************
ตามที่เทศบาลตำบลยางฮอม ไดประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561 – 2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม นั้น
เนื่ อ งจากการจั ด ทำโครงการ/กิ จ กรรม ดั ง ที่ ป รากฏในแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ.2561-2565) ยังไมครอบคลุมความตองการของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลยางฮอม
ต องการเพิ่ มเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนพั ฒ นาท องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ให สามารถดำเนิ นการได ใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ,พ.ศ.2565 จึงมี ความจำเป นต องเพิ่ มเติ มโครงการ/กิ จกรรม ให สอดคล องกั บ
ขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ขอ 22 โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ยางฮอม(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลยางฮอม โดยสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลยางฮอมมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหนาที่ พรอมกันนี้ยังเปนการเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลยางฮอม และงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณจากเงินสะสม และขอรับงบประมาณจาก
หนวยงานอื่น ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในตำบลยางฮอมอยางเปนภาพรวม
ฉะนั้ น เทศบาลตำบลยางฮอม จึ ง ได ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 10 เพื่ อใช เป น กรอบในการจั ดทำงบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ,พ.ศ.2565 และขอรับงบประมาณจากหนวยงานอื่น ในการพัฒนาตำบลยางฮอมตอไป

2

บทนำ
1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒ นา ซึ่งเปนแผนที่กำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒ นาที่จะดำเนินการใน
ปงบประมาณของแตละป โดยมีความตอเนื่องเปนระยะเวลาหาป
ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นโดยสรุป
1. เปนแผนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดใหมีระยะเวลาหาป
2. การจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาทองถิ่น ใหผานกระบวนการประชาคมทอ งถิ่ น
เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
3. ใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสมแตล ะป งบประมาณ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีก ารปฏิบั ติให บ รรลุวัตถุป ระสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
4. เปนแผนพัฒนาทองถิ่นทีแ่ สดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาหาป
5. เปนแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป
2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
1. เพื่อเปนแผนที่แสดงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม
2. เพื่อสนองแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
3. เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นครอบคลุมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตรงกับความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริง
4. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมกับ
งบประมาณรายจายประจำป
5. เปนการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรม ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และนำไปปฏิบัติไดทันที
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาด วยการจัด ทำแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสว นท องถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแก ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ.2561 ข อ 22 เพื่ อ ประโยชน ข องประชาชน การเพิ่ ม เติ ม
แผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมพรอม
เหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาชนทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เพิ่มเติม
เมื่อแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลยางฮอมดังกลาวใหนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอมประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอมประกาศใช
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลยางฮอม
หมูบา นในพื้นที่ตำบลยางฮอม/หนวยงานราชการในพื้นที่ทำหนังสือ
แจงขอรับเงินอุดหนุน/หนวยงานเทศบาลตำบลยางฮอม
ทำบันทึกขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565)
เสนอ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทำราง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมที่เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและ
ความจำเปน
เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมและประชาคมทองถิ่น
พิจารณารางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมที่เพิ่มเติม
เห็นชอบ
ส่งแผนฯ

นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมที่เพิ่มเติม

4. ประโยชนของการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
1. ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชนจากโครงการ สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนในพื้นที่
ไดอยางแทจริง ทันเวลา
2. ใช เป น กรอบในการจั ด ทำงบประมาณรายจ า ยประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ,พ.ศ.2565
และขอรับงบประมาณจากหนวยงานอื่น

แบบ ผ. 01

ป 2561
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1
การพัฒนาระบบบริหารคมนาคม
โครงสรางพื้นฐานการบริหารจัด
การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
1.1 บริหารงานทั่วไป
1.2 การรักษาความสงบภายใน
1.3 การศึกษา
1.4 สาธารณสุข
1.5 เคหะและชุมชน
1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน
1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
1.8 การเกษตร
1.9 งบกลาง
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ป 2562
ป 2563
ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

1
-

1

200,000
-

200,000

1

1

200,000

ป 2561
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม
และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
1.1 บริหารงานทั่วไป
1.2 การรักษาความสงบภายใน
1.3 การศึกษา
1.4 สาธารณสุข
1.5 เคหะและชุมชน
1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน
1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นทนาการ
1.8 นัการเกษตร
1.9 งบกลาง
รวม

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

1
1

40,000
40,000

1
1

40,000
40,000

ป 2561
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 4
การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข
1.1 บริหารงานทั่วไป
1.2 การรักษาความสงบภายใน
1.3 การศึกษา
1.4 สาธารณสุข
1.5 เคหะและชุมชน
1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน
1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
1.8 การเกษตร
1.9 งบกลาง
รวม

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

79
1

-

-

30,000
-

2,475,000

-

-

10,000

1

2,505,000
10,000

-

-

-

-

-

-

30,000

80

2,485,000

81

2,515,000

-

-

-

-

6

1

1

-

80
-

แบบ ผ. 02
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
สําหรับ เทศบาลดําเนินการ
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการการวางทอ
เพื่อแกไขและบรรเทา
วางทอประปาในหมูบาน
ประปาในหมูบาน หมูที่ 6 ปญหาการขาดแคลนน้ํา หมูท่ี 6 ขนาดทอ
เพื่อใชอุปโภค-บริโภค
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว
ของประชาชนในพื้นที่ ขั้น 8.5 ระยะทาง
1,725 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-

-

-

200,000

2565
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

วางทอประปาใน
หมูบาน หมูที่ 6
ขนาดทอ เสนผา
ศูนยกลาง 2 นิ้ว
ขั้น 8.5ระยะทาง
1,725 เมตร
ไดมาตรฐานตาม
แบบแปลนของ
เทศบาลตําบล
ยางฮอม
จํานวน 1 สาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนในพื้นที่
ไดมีน้ําไวใชอุปโภคบริโภค

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

- 200,000
รวม 1 โครงการ
หมายเหตุ : ทั้งนี้โครงการกอสรางซึ่งที่อยูในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือหนวยงานภาครัฐอื่น จะตองไดรับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจาของพื้นที่กอนเขาดําเนินการกอนเทานั้น
7

แบบ ผ. 02
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
สําหรับ เทศบาลดําเนินการ
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสรางความเปนพลเมืองเพื่อรางจิตสํานึกความรักสถาบันหลักของชาติ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
1.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการศูนยปฏิบัติการ เพื่อใหมีศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร ประชาชน
ปกครองสวนทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวน
ระดับอําเภอ
ทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนที่ทาํ การ
ปกครองอําเภอขุนตาล

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

40,000 ศูนยปฏิบัติการ
รวมใหการ
ชวยเหลือ
ประชาชน
อําเภอขุนตาล
จํานวน 1 แหง

-

-

-

-

40,000

(อําเภอขุนตาล)ประจําป
งบประมาณ พ.ศ 2565

รวม 1 โครงการ

8

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

มีสถานที่กลางในการ
ทําหนาที่รวบรวม
ขอมูลปญหา
ความตองการ ของ
ประชาชนและ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ กับการ
ชวยเหลือประชาชน
ตลอดจนให
คําปรึกษา แนะนํา
หลักเกณฑตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ. 02
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
สําหรับ เทศบาลดําเนินการ
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษยเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร 4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
1.1 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการสราง

เพื่อสงเสริมสุขภาพของ
เสริมสุขภาพของวัย ประชาชนวัยทํางานใน
ทํางาน
ตําบลยางฮอม

ประชาชนวัยทํางาน
ในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมมีการ
สงเสริมสุขภาพ
ตอเนื่อง
2 โครงการสรางเสริม เพื่อสงเสริมสุขภาพจิต
ประชาชน วัยเด็ก
สุขภาพจิตในชุมชน ที่ดีของประชาชนทุก
วัยเรียน วัยผูใหญ
ทุกกลุมวัย
กลุมวัยในตําบลยางฮอม ผูสูงอายุ ในพื้นที่
ตําบลยางฮอม
3 โครงการปองกัน
เพื่อเสริมสรางทักษะใน เด็กและเยาวชนใน
การจมน้ําในเด็ก
การเอาตัวรอดเมื่อเกิด พื้นที่ตําบลยางฮอม
“สรางทีมกอการดี” อุบัติเหตุจมน้ําและสราง
ทีมชวยเหลือเมื่อพบเจอ
เหตุ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

20,000 ผูเขารวมอบรมมี ประชาชนวัยทํางานมี
ความพึงพอใจใน สุขภาพที่ดีข้นี
เกณฑดีรอยละ 70 รอยละ70

20,000 ผูเขารวมอบรมมี ประชาชนทุกกลุมวัยมี
ความพึงพอใจใน สุขภาพจิตทีด่ ีขึ้น
เกณฑดีรอยละ 70

9

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
20,000 เด็กและเยาวชนมี เด็กและเยาวชนมีทักษะ
กอง
ทักษะในการ
ในการเอาตัวรอดเมื่อ
สาธารณสุข
เอาตัวรอดเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุจมน้ําได
และ
เกิดอุบัติเหตุจมน้ํา และมีทีมชวยเหลือเมื่อ สิ่งแวดลอม
ได รอยละ70
เกิดเหตุ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปองกันไต

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับโรค ประชาชนในพื้นที่
วาย ตายไว ในชุมชน ไตวาย และลดการตาย ตําบลยางฮอม
จากโรคไตวาย

5 โครงการ

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนใน
ชุมชน
6 โครงการดูแล
สุขภาพเบื้องตน

7 โครงการรูเทาทัน

วัณโรค

8 โครงการ

สิ่งแวดลอมสดใส
ใสใจสุขภาพ

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

เพื่อใหประชาชนมี
ความรูและการปองกัน
โรควัณโรค

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000 ผูเขารวมอบรมมี ประชาชนมีความรู
กอง
ความพึงพอใจใน เกี่ยวกับโรคไตวาย และ สาธารณสุข
เกณฑดีรอยละ 70 ลดอัตราการตายจาก
และ
โรคไตวาย
สิ่งแวดลอม
20,000 ผูเขารวมอบรมมี ประชาชนมีพฤติกรรม
กอง
ความพึงพอใจใน เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีขึ้น สาธารณสุข
เกณฑดีรอยละ 70
และ
สิ่งแวดลอม

เพื่อปรับเปลี่ยน
ประชาชนในพื้นที่
พฤติกรรมสุขภาพของ ตําบลยางฮอม
ประชาชนในชุมชนใหดีขึ้น

เพื่อเสริมทักษะในการ
ดูแลสุขภาพเบื้องตน

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 ผูเขารวมอบรมมี ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ความพึงพอใจใน ขึ้น
เกณฑดีรอยละ 70

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
20,000 ประชาชนมีความรู ประชาชนในพื้นที่ตําบล
กอง
เทาทันวัณโรค
ยางฮอมหางไกลจาก
สาธารณสุข
รอยละ70
โรควัณโรค
และ
สิ่งแวดลอม
20,000 ผูเขารวมอบรมมี ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
กอง
ความพึงพอใจใน ขึ้น
สาธารณสุข
เกณฑดีรอยละ 70
และ
สิ่งแวดลอม

เพื่อใหความรูเรื่อง
ประชาชนในพื้นที่
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตําบลยางฮอม
ที่ดีที่ไดจากสิ่งแวดลอม

10

ที่

โครงการ

9 โครงการเสริมสราง

IQ,EQ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพื่อเสริมสราง IQ,EQ
เด็กและนักเรียนใน
ใหแกเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตําบลยางฮอม
พื้นที่ตําบลยางฮอม

10 โครงการสรางคน

เพื่อเสริมสรางอาชีพ
สรางงาน สรางคุณคา การทํางานใหกับ
ประชาชนในตําบลยางฮ
อม
11 โครงการเยียวยา
เพื่อใหความรูการ
จิตใจเมื่อเกิดภัย
เยียวยาจิตใจแกผูดูแล
คุกคาม
และผูที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยคุมคาม
12 โครงการเด็กรุนใหม เพื่อสงเสริมสุขภาพเด็ก
ใสใจสุขภาพ
และเยาวชนรุนใหมใหใส
ใจสุขภาพ

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

13 โครงการคายสราง

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม

เพื่อใหความรูและการ
เพชรจากเม็ดทราย สรางเยาวชนเปนผูนํา
และมีภาวะผูนํา

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

20,000 ผูเขารวมอบรมมี เด็กและเยาวชนมี
ความพึงพอใจใน IQ,EQ ที่ดีขึ้น
เกณฑดีรอยละ 70

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
20,000 ผูเขารวมอบรมมี ประชาชนสามารถเขียน
กอง
ความพึงพอใจใน โครงการดานสุขภาพได สาธารณสุข
เกณฑดีรอยละ 70
และ
สิ่งแวดลอม
20,000 ผูเขารวมอบรมมี พื้นที่ตําบลยางฮอมไมมี
กอง
ความพึงพอใจใน เหตุที่เกิดจากภัยคุมคาม สาธารณสุข
เกณฑดีรอยละ 70
และ
สิ่งแวดลอม
20,000 ผูเขารวมอบรมมี เด็กและเยาวชนมี
กอง
ความพึงพอใจใน สุขภาพที่ดีขึ้น
สาธารณสุข
เกณฑดีรอยละ 70
และ
สิ่งแวดลอม
30,000 ผูเขารวมอบรมมี เด็กและเยาวชนมีภาวะ
กอง
ความพึงพอใจใน ผูนํา
สาธารณสุข
เกณฑดีรอยละ 70
และ
สิ่งแวดลอม

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม

11

ที่

โครงการ

14 โครงการ

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ลด ละ เลิก เหลา,
บุหรี,่ แอลกอฮอล
,ยาสูบ ในชุมชน
15 โครงการอบรม

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20,000 ประชาชนมี

เพื่อใหความรูและแนวคิด ประชาชนในพื้นที่
ในการปรับเปลี่ยน
ตําบลยางฮอม
พฤติกรรมแกประชาชน
ในการลด ละ เลิก เหลา,
บุหรี,่ แอลกอฮอล,ยาสูบ

เพื่อใหความรูในการ
ความรูอาหาร
บริโภคอาหารอยาง
ปลอดภัย ใสใจ
ปลอดภัยและมีประโยน
สุขภาพ
ตอรางกาย
16 โครงการปองกันโรค เพื่อใหความรูและปองกัน
เรื้อรังไมติดตอ
โรคเรื้อรังไมติดตอ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
พฤติกรรม ลด ละ
เลิก เหลา บุหรี่
แอลกอฮอล,ยาสูบ
รอยละ70

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชน ลด ละ เลิก
เหลา บุหรี่ แอลกอฮอล
,ยาสูบ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

20,000 ผูเขารวมอบรมมี ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
กอง
ความพึงพอใจใน ขึ้นจากการบริโภคอาหาร สาธารณสุข
เกณฑดีรอยละ 70
และ
สิ่งแวดลอม
20,000 ผูเขารวมอบรมมี ประชาชนสนใจดาน
กอง
ความพึงพอใจใน สุขภาพโรคเรื้อรังไม
สาธารณสุขฯ
เกณฑดีรอยละ 70 ติดตอ
20,000 ผูเขารวมอบรมมี ประชาชนไมติดโรคที่
กอง
ความพึงพอใจใน เกิดจากการประกอบ
สาธารณสุข
เกณฑดีรอยละ 70 อาชีพและสิ่งแวดลอม
และ
สิ่งแวดลอม

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

17 โครงการปองกัน

เพื่อใหความรูและการ ประชาชนในพื้นที่
โรคที่เกิดจากการ ปองกันโรคที่เกิดจากการ ตําบลยางฮอม
ประกอบอาชีพและ ประกอบอาชีพและจาก
จากสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม

12

ที่

โครงการ

18 โครงการสงเสริม

วัตถุประสงค

1.เพื่อใหประชาชนมี
การสรางเสริม
สุขภาพที่แข็งแรง
สุขภาพการปองกัน ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
โรค การฟนฟู
2.เพื่อสนับสนุนหนวย
สมรรถภาพ การ
บริการ สถานบริการ
รักษาพยาบาล
หนวยงานสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิ เชิง องคกรหรือกลุม
รุกแกประชาชนใน ประชาชนศูนยพัฒนา
พื้นที่ตําบลยางฮอม คุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
ดําเนินการกับนักสงเสริม
สุขภาพ การฟนฟู
สมรรถภาพการ
รักษาพยาบาลปฐมภูมิ
เชิงรุกแกประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 1.ประชาชนมี

หนวยบริการ สถาน
บริการ หนวยงาน
สาธารณสุข องคกร
หรือกลุมประชาชน

สุขภาพที่แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บ
2.หนวยบริการ
กลุมองคกร
ประชาชนศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุศูนยพัฒนา
เด็กเล็กได
ดําเนินการกับนัก
สงเสริมสุขภาพการ
ฟนฟูสมรรถภาพการ
รักษาพยาบาลปฐม
ภูมิเชิงรุกแก
ประชาชน รอยละ
100

19 โครงการสงเสริม

เพื่อเพิ่มความรูในการ
ประชาชนในพื้นที่
เพิ่มประสิทธิภาพใน บริหารจัดการขยะมูล
ตําบลยางฮอม
การบริหารจัดการ ฝอยมีประสิทธิภาพและ
ขยะมูลฝอย
มีประโยชนในการจัดการ
ขยะ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

กองทุน
1.ประชาชนมีสุขภาพที่
หลักประกัน
แข็งแรงปราศจาก
สุขภาพระดับ
โรคภัยไขเจ็บ
ทองถิ่นหรือ
2.หนวยบริการ
พื้นที่ เทศบาล
กลุมองคกรประชาชน ตําบลยางฮอม
ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดดําเนินการ
กับนักสงเสริมสุขภาพ
การฟนฟูสมรรถภาพ
การรักษาพยาบาลปฐม
ภูมิเชิงรุกแกประชาชน
เพิ่มขึ้น

20,000 ผูเขารวมอบรมมี ความรูในการบริหาร
ความพึงพอใจใน จัดการขยะมูลฝอยมี
เกณฑดีรอยละ 70 ประสิทธิภาพและมี
ประโยชนในการจัดการ
ขยะ

13

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการอบรม

1.เพื่อบริหารขยะและ ผูเขารวมโครงการ
อาสาสมัครทองถิ่น สิ่งแวดลอมอยางถูกตอง จํานวน 63 คน
รักษโลก
2.เพื่อมีความรูในการ
รักษาสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตอง

21 โครงการบริหาร

เพื่อจัดใหมีการบริการ
จัดการระบบการ ดูแลระยะยาวดาน
ดูแลระยะยาวดาน สาธารณสุขสําหรับ
สาธารณสุขสําหรับ ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ผูสูงอายุที่มีภาวะ และบุคคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพิง
พึ่งพิง
(LTC)เทศบาล
ตําบลยางฮอม

ผูเขารวมโครงการ
จํานวน 100 คน

600,000 ผูสูงอายุและ
บุคคลอื่นที่มี
ภาวะพึ่งพิงไดรับ
การดูแลสงเสริม
สุขภาพรอยละ
100

เพื่อใหผูชวยเหลือผูดูแล ผูชวยเหลือผูดูแลผู
พัฒนาเพิ่มศักยภาพ ผูที่มีภาวะพึ่งพิง
ทีม่ ีภาวะพึ่งพิงทุกคน
ผูชวยเหลือผูดูแล (care giver) มีความรูใน
ผูที่มีภาวะพึ่งพิง
การปฏิบัติหนาที่ดูแล
care giver)
ผูสูงอายุหรือบุคคลอื่นที่
มีภาวะพึ่งพิง
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครประจํา
หมูบานใสใจสุขภาพ

เพื่อใหอาสาสมัครรูจัก
บทบาทหนาที่และการ
สงเสริมสุขภาพได

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000 ผูเขารวมอบรมมี มีการบริหารขยะและ
กอง
ความพึงพอใจใน สิ่งแวดลอมอยางถูกตอง สาธารณสุข
เกณฑดีรอยละ 70 มีความรูใ นการรักษา
และ
สิ่งแวดลอมอยางถูกตอง สิ่งแวดลอม

22 โครงการอบรม

23 โครงการอบรม

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000

มีการบริการดูแล
ระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพิง

ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ
ตําบลยางฮอม

ผูชวยเหลือผูดูแลผูที่ ผูชวยเหลือผูดูแลผูที่มี
กอง
มีภาวะพึ่งพิงทุกคน ภาวะพึ่งพิง(care giver) สาธารณสุขฯ
มีความรูในการดูแล มีความรูในการปฏิบัติ
ผูที่มีภาวะพึ่งพิง
หนาที่ดูแลผูสูงอายุหรือ
รอยละ70

บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
เพิ่มขึ้น

ผูเขารวมโครงการ
จํานวน 40 คน

15,000 ผูเขารวมอบรมมี อาสาสมัครรูจักบทบาท
ความพึงพอใจใน หนาที่และการ สง
เกณฑดีรอยละ 70 เสริมสุขภาพได
14

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 โครงการควบคุม

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
เกี่ยวการเกิดโรค
หนอนพยาธิ
2. คนในชุมชน มีความรู
การบริโภคอาหารอยางถูก
วิธี
3. ลดการเกิดโรค
หนอนพยาธิในชุมชน

กอง
สาธารณสุข

25 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อใหคนในชุมชนมี

-

-

-

-

6,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตน
2. คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
ตนเองเบื้องตน

กอง
สาธารณสุข

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
โรคหนอนพยาธิ
ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
ของสมเด็จพระเทพ หนอนพยาธิ
หมูบ าน หมูที่ 1
รัตนราชสุดาฯ
2. เพื่อใหคนในชุมชน มี
สยามบรมราชกุมารี ความรูการบริโภคอาหาร
อยางถูกวิธี
3. เพื่อลดอัตราความ
เสี่ยงของการเกิด
หนอนพยาธิ
อุดหนุน
หมูบานในพระราช ความรูเกี่ยวกับการปฐม คณะกรรมการ
ประสงค
พยาบาลเบื้องตน
หมูบาน หมูที่ 1
2.เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพตนเองเบื้องตน

15

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

26 โครงการรณรงคและ 1. การรณรงคปลุก

แกไขปญหายาเสพติด
To be number
one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/
หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

27 โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช
ประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุน
จิตสํานึกและสราง
คณะกรรมการ
กระแสนิยมที่เอื้อตอการ หมูบาน หมูที่ 1
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
2. การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางจิตใจใหแก
ในคนชุมชน
3. เพื่อสรางเครือขาย
การปองกันยาเสพติดใน
ชุมชน
1.เพื่อประชาชนสามารถ อุดหนุน
ใชยาไดอยางปลอดภัย คณะกรรมการ
2.เพื่อใหประชาชนไดรับ หมูบาน หมูที่ 2
ความรูเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องตนที่ถูกตอง
3.เพื่อใหเกิดการขยาย
ถายทอดองคความรู
ใหกับประชาชนในชุมชน

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.ชุมชนมีจิตสํานึกและ
รวมกันปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
2.ชุมชนมีความรูเรื่องยา
เสพติดและมีภูมิคุมกัน
ทางจิตใจ
3.มีเครือขายการปองกันยา
เสพติดในชุมชน

-

-

-

-

10,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 85

1.ประชาชนสามารถใชยา กองสาธารณสุข
ไดอยางปลอดภัย
2. ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตนที่ถูกตอง
3.เกิดเครือขายถายทอด
องคความรูใหกับประชาชน
ในชุมชน

16

ที่

โครงการ

28 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
10,000

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบาน หมูที่ 2
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

29 โครงการรณรงคและ 1. การรณรงคปลุก

อุดหนุน
แกไขปญหายาเสพติด จิตสํานึกและสราง
คณะกรรมการ
To be number
กระแสนิยมที่เอื้อตอการ หมูบาน หมูที่ 3
one (ศูนยเพื่อนใจ
ปองกันและแกไขปญหา
วัยรุนในชุมชน/
ยาเสพติด
หมูบาน)
2. การเสริมสราง
ทูลกระหมอมหญิง ภูมิคุมกันทางจิตใจใหแก
อุบลรัตนราชกัญญา
ในคนชุมชน
สิริวัฒนาพรรณวดี
3. เพื่อสรางเครือขาย
การปองกันยาเสพติดใน
ชุมชน

-

-

-

17

-

7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.ชุมชนมีจิตสํานึกและ
กองสาธารณสุข
รวมกันปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
2.ชุมชนมีความรูเรื่องยา
เสพติดและมีภูมิคุมกัน
ทางจิตใจ
3.มีเครือขายการปองกันยา
เสพติดในชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

30 โครงการควบคุม

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรค
หนอนพยาธิ
2. คนในชุมชน มีความรู
การบริโภคอาหารอยางถูก
วิธี
3. ลดการเกิดโรค
หนอนพยาธิในชุมชน

31 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อใหคนในชุมชนมี

-

-

-

-

6,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตน
2. คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
ตนเองเบื้องตน

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
โรคหนอนพยาธิ
ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
ของสมเด็จพระเทพ หนอนพยาธิ
หมูบ าน หมูที่ 3
รัตนราชสุดาฯ
2. เพื่อใหคนในชุมชน มี
สยามบรมราชกุมารี ความรูการบริโภคอาหาร
อยางถูกวิธี
3. เพื่อลดอัตราความ
เสี่ยงของการเกิด
หนอนพยาธิ
อุดหนุน
หมูบานในพระราช ความรูเกี่ยวกับการปฐม คณะกรรมการ
ประสงค
พยาบาลเบื้องตน
หมูบาน หมูที่ 3
2.เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพตนเองเบื้องตน

18

กองสาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

32 โครงการรณรงคและ 1. การรณรงคปลุก

แกไขปญหายาเสพติด
To be number
one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/
หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

33 โครงการควบคุม

โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุน
จิตสํานึกและสราง
คณะกรรมการ
กระแสนิยมที่เอื้อตอการ หมูบาน หมูที่ 4
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
2. การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางจิตใจใหแก
ในคนชุมชน
3. เพื่อสรางเครือขาย
การปองกันยาเสพติดใน
ชุมชน
1. เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
หนอนพยาธิ
หมูบาน หมูที่ 4
2. เพื่อใหคนในชุมชน มี
ความรูการบริโภคอาหาร
อยางถูกวิธี
3. เพื่อลดอัตราความ
เสี่ยงของการเกิด
หนอนพยาธิ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.ชุมชนมีจิตสํานึกและ
กองสาธารณสุข
รวมกันปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
2.ชุมชนมีความรูเรื่องยา
เสพติดและมีภูมิคุมกัน
ทางจิตใจ
3.มีเครือขายการปองกันยา
เสพติดในชุมชน

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรค
หนอนพยาธิ
2. คนในชุมชน มีความรู
การบริโภคอาหารอยางถูก
วิธี
3. ลดการเกิดโรค
หนอนพยาธิในชุมชน

19

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

34 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อใหคนในชุมชนมี

-

-

-

-

6,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตน
2. คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
ตนเองเบื้องตน

35 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อประชาชนสามารถ อุดหนุน

-

-

-

-

10,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 85

1.ประชาชนสามารถใชยา กองสาธารณสุข
ไดอยางปลอดภัย
2. ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตนที่ถูกตอง
3.เกิดเครือขายถายทอด
องคความรูใหกับประชาชน
ในชุมชน

อุดหนุน
หมูบานในพระราช ความรูเกี่ยวกับการปฐม คณะกรรมการ
ประสงค
พยาบาลเบื้องตน
หมูบาน หมูที่ 4
2.เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพตนเองเบื้องตน
หมูบานในพระราช ใชยาไดอยางปลอดภัย คณะกรรมการ
ประสงค
2.เพือ่ ใหประชาชนไดรับ หมูบาน หมูที่ 5
ความรูเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องตนที่ถูกตอง
3.เพื่อใหเกิดการขยาย
ถายทอดองคความรู
ใหกับประชาชนในชุมชน

20

กองสาธารณสุข

ที่

โครงการ

36 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
10,000

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบาน หมูที่ 5
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

37 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อประชาชนสามารถ อุดหนุน

-

-

-

หมูบานในพระราช ใชยาไดอยางปลอดภัย คณะกรรมการ
ประสงค
2.เพือ่ ใหประชาชนไดรับ หมูบาน หมูที่ 6
ความรูเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องตนที่ถูกตอง
3.เพื่อใหเกิดการขยาย
ถายทอดองคความรู
ใหกับประชาชนในชุมชน

21

-

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 85

1.ประชาชนสามารถใชยา กองสาธารณสุข
ไดอยางปลอดภัย
2. ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตนที่ถูกตอง 3.เกิด
เครือขายถายทอดองค
ความรูใหกับประชาชนใน
ชุมชน

ที่

โครงการ

38 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
10,000

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบาน หมูที่ 6
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

39 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อประชาชนสามารถ อุดหนุน

-

-

-

หมูบานในพระราช ใชยาไดอยางปลอดภัย คณะกรรมการ
ประสงค
2.เพือ่ ใหประชาชนไดรับ หมูบาน หมูที่ 7
ความรูเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องตนที่ถูกตอง
3.เพื่อใหเกิดการขยาย
ถายทอดองคความรู
ใหกับประชาชนในชุมชน

22

-

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 85

1.ประชาชนสามารถใชยา กองสาธารณสุข
ไดอยางปลอดภัย
2. ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตนที่ถูกตอง
3.เกิดเครือขายถายทอด
องคความรูใหกับประชาชน
ในชุมชน

ที่

โครงการ

40 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

41 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
10,000

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบาน หมูที่ 7
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง
1. เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบ าน หมูที่ 8
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

-

-

-
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-

7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

42 โครงการควบคุม

-

-

-

-

6,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรคมาลาเรีย
2.คนในชุมชน เกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.ไมมีโรคมาลาเรียเกิดขึ้น
ในชุมชน

43 โครงการสงเสริม

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

ประชาชนในชุมชนจะไดรับ กองสาธารณสุข
ความรู ความเขาใจในการ
ควบคุม ปองกันและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การ บริโภคอาหารที่ดี ถูก
หลักอนามัยและปลอดภัย
จากโรคทุกครอบครัว

1.เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
โรคมาลาเรีย ของ ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
สมเด็จพระเทพ
มาลาเรีย
หมูบ าน หมูที่ 8
รัตนราชสุดาฯ
2.เพื่อใหคนในชุมชน
สยามบรมราชกุมารี ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.เพื่อปองกันไมใหมีการ
ระบาดของโรคมาลาเรีย
เกิดขึ้นในพื้นที่
1.เพื่อใหแกนนําและ
อุดหนุน
โภชนาการและ
ประชาชนมีความรูความ คณะกรรมการ
สุขภาพอนามัยแม เขาใจเรื่องโภชนาการ
หมูบ าน หมูที่ 8
และเด็กของสมเด็จ 2.เพื่อใหประชาชนเลือก
พระเทพ
อาหารที่มีประโยชนตอ
รัตนราชสุดาฯ
รางกายรับประทาน
สยามบรมราชกุมารี 3.เพื่อปองกันภาวะการ
ขาดสารอาหาร
โภชนาการในชุมชนและ
ดําเนินการแนว
พระราชดําริ

24

ที่

โครงการ

44 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

45 โครงการควบคุม

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
7,000

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบาน หมูที่ 9
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

1.เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
โรคมาลาเรีย ของ ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
สมเด็จพระเทพ
มาลาเรีย
หมูบ าน หมูที่ 9
รัตนราชสุดาฯ
2.เพื่อใหคนในชุมชน
สยามบรมราชกุมารี ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.เพื่อปองกันไมใหมีการ
ระบาดของโรคมาลาเรีย
เกิดขึ้นในพื้นที่

-

-

-
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-

6,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรคมาลาเรีย
2.คนในชุมชน เกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.ไมมีโรคมาลาเรียเกิดขึ้น
ในชุมชน

ที่

โครงการ

46 โครงการสงเสริม

โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

47 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหแกนนําและ
ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเรื่องโภชนาการ
2.เพื่อใหประชาชนเลือก
อาหารที่มีประโยชนตอ
รางกายรับประทาน
3.เพื่อปองกันภาวะการ
ขาดสารอาหาร
โภชนาการในชุมชนและ
ดําเนินการแนว
พระราชดําริ
1. เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับระบบ
สุขาภิบาล
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
7,000

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 10

-

-

-

26

-

7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

ประชาชนในชุมชนจะไดรับ กองสาธารณสุข
ความรู ความเขาใจในการ
ควบคุม ปองกันและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การ บริโภคอาหารที่ดี ถูก
หลักอนามัยและปลอดภัย
จากโรคทุกครอบครัว

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม 3.ประชาชน
สามารถมีพฤติกรรม
อนามัยสวนบุคคลไดอยาง
ถูกตอง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

48 โครงการควบคุม

-

-

-

-

6,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรคมาลาเรีย
2.คนในชุมชน เกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.ไมมีโรคมาลาเรียเกิดขึ้น
ในชุมชน

49 โครงการสงเสริม

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

ประชาชนในชุมชนจะไดรับ กองสาธารณสุข
ความรู ความเขาใจในการ
ควบคุม ปองกันและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การ บริโภคอาหารที่ดี ถูก
หลักอนามัยและปลอดภัย
จากโรคทุกครอบครัว

1.เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
โรคมาลาเรีย ของ ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
สมเด็จพระเทพ
มาลาเรีย
หมูบ าน หมูที่ 10
รัตนราชสุดาฯ
2.เพื่อใหคนในชุมชน
สยามบรมราชกุมารี ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.เพื่อปองกันไมใหมีการ
ระบาดของโรคมาลาเรีย
เกิดขึ้นในพื้นที่
1.เพื่อใหแกนนําและ
อุดหนุน
โภชนาการและ
ประชาชนมีความรูความ คณะกรรมการ
สุขภาพอนามัยแม เขาใจเรื่องโภชนาการ
หมูบ าน หมูที่ 10
และเด็กของสมเด็จ 2.เพื่อใหประชาชน
พระเทพ
เลือกอาหารที่มี
รัตนราชสุดาฯ
ประโยชนตอรางกาย
สยามบรมราชกุมารี รับประทาน
3.เพื่อปองกันภาวะการ
ขาดสารอาหาร
โภชนาการในชุมชนและ
ดําเนินการแนว
พระราชดําริ

27

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

50 โครงการรณรงคและ 1. การรณรงคปลุก

แกไขปญหายาเสพติด
To be number
one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/
หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

51 โครงการควบคุม

โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุน
จิตสํานึกและสราง
คณะกรรมการ
กระแสนิยมที่เอื้อตอการ หมูบาน หมูที่ 11
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
2. การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางจิตใจใหแก
ในคนชุมชน
3. เพื่อสรางเครือขาย
การปองกันยาเสพติดใน
ชุมชน
1. เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
หนอนพยาธิ
หมูบาน หมูที่ 11
2. เพื่อใหคนในชุมชน มี
ความรูการบริโภคอาหาร
อยางถูกวิธี
3. เพื่อลดอัตราความ
เสี่ยงของการเกิด
หนอนพยาธิ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.ชุมชนมีจิตสํานึกและ
กองสาธารณสุข
รวมกันปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
2.ชุมชนมีความรูเรื่องยา
เสพติดและมีภูมิคุมกัน
ทางจิตใจ
3.มีเครือขายการปองกันยา
เสพติดในชุมชน

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรค
หนอนพยาธิ
2. คนในชุมชน มีความรู
การบริโภคอาหารอยางถูก
วิธี
3. ลดการเกิดโรค
หนอนพยาธิในชุมชน

28

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

52 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อใหคนในชุมชนมี

-

-

-

-

6,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตน
2. คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
ตนเองเบื้องตน

53 โครงการพัฒนา

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

อุดหนุน
หมูบานในพระราช ความรูเกี่ยวกับการปฐม คณะกรรมการ
ประสงค
พยาบาลเบื้องตน
หมูบาน หมูที่ 11
2.เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพตนเองเบื้องตน
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบ าน หมูที่ 12
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

29

กองสาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

54 โครงการควบคุม

-

-

-

-

6,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรคมาลาเรีย
2.คนในชุมชน เกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.ไมมีโรคมาลาเรียเกิดขึ้น
ในชุมชน

55 โครงการสงเสริม

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

ประชาชนในชุมชนจะไดรับ กองสาธารณสุข
ความรู ความเขาใจในการ
ควบคุม ปองกันและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การ บริโภคอาหารที่ดี ถูก
หลักอนามัยและปลอดภัย
จากโรคทุกครอบครัว

1.เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
โรคมาลาเรีย ของ ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
สมเด็จพระเทพ
มาลาเรีย
หมูบ าน หมูที่ 12
รัตนราชสุดาฯ
2.เพื่อใหคนในชุมชน
สยามบรมราชกุมารี ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.เพื่อปองกันไมใหมีการ
ระบาดของโรคมาลาเรีย
เกิดขึ้นในพื้นที่
1.เพื่อใหแกนนําและ
อุดหนุน
โภชนาการและ
ประชาชนมีความรูความ คณะกรรมการ
สุขภาพอนามัยแม เขาใจเรื่องโภชนาการ
หมูบ าน หมูที่ 12
และเด็กของสมเด็จ 2.เพื่อใหประชาชน
พระเทพ
เลือกอาหารที่มี
รัตนราชสุดาฯ
ประโยชนตอรางกาย
สยามบรมราชกุมารี รับประทาน
3.เพื่อปองกันภาวะการ
ขาดสารอาหาร
โภชนาการในชุมชนและ
ดําเนินการแนว
พระราชดําริ

30

ที่

โครงการ

56 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

57 โครงการควบคุม

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
7,000

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบาน หมูที่ 13
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

1.เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
โรคมาลาเรีย ของ ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
สมเด็จพระเทพ
มาลาเรีย
หมูบ าน หมูที่ 13
รัตนราชสุดาฯ
2.เพื่อใหคนในชุมชน
สยามบรมราชกุมารี ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.เพื่อปองกันไมใหมีการ
ระบาดของโรคมาลาเรีย
เกิดขึ้นในพื้นที่

-

-

-

31

-

6,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรคมาลาเรีย
2.คนในชุมชน เกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.ไมมีโรคมาลาเรียเกิดขึ้น
ในชุมชน

ที่

โครงการ

58 โครงการสงเสริม

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
7,000

1.เพื่อใหแกนนําและ
โภชนาการและ
ประชาชนมีความรูความ คณะกรรมการ
สุขภาพอนามัยแม เขาใจเรื่องโภชนาการ
หมูบาน หมูที่ 13
และเด็กของสมเด็จ 2.เพื่อใหประชาชน
พระเทพ
เลือกอาหารที่มี
รัตนราชสุดาฯ
ประโยชนตอรางกาย
สยามบรมราชกุมารี รับประทาน
3.เพื่อปองกันภาวะการ
ขาดสารอาหาร
โภชนาการในชุมชนและ
ดําเนินการแนว
พระราชดําริ

59 โครงการรณรงค

1. การรณรงคปลุก
อุดหนุน
และแกไขปญหายา จิตสํานึกและสราง
คณะกรรมการ
เสพติด To be
กระแสนิยมที่เอื้อตอการ หมูบ าน หมูที่ 14
number one (ศูนย ปองกันและแกไขปญหา
เพื่อนใจวัยรุนใน
ยาเสพติด
ชุมชน/หมูบาน)
2. การเสริมสราง
ทูลกระหมอมหญิง ภูมิคุมกันทางจิตใจใหแก
อุบลรัตนราชกัญญา ในคนชุมชน
สิริวัฒนาพรรณวดี 3. เพื่อสรางเครือขาย
การปองกันยาเสพติดใน
ชุมชน

-

-

-

32

-

7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

ประชาชนในชุมชนจะไดรับ กองสาธารณสุข
ความรู ความเขาใจในการ
ควบคุม ปองกันและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การ บริโภคอาหารที่ดี ถูก
หลักอนามัยและปลอดภัย
จากโรคทุกครอบครัว

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.ชุมชนมีจิตสํานึกและ
รวมกันปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
2.ชุมชนมีความรูเรื่องยา
เสพติดและมีภูมิคุมกัน
ทางจิตใจ
3.มีเครือขายการปองกันยา
เสพติดในชุมชน

กอง
สาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

60 โครงการควบคุม

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรค
หนอนพยาธิ
2. คนในชุมชน มีความรู
การบริโภคอาหารอยางถูก
วิธี
3. ลดการเกิดโรค
หนอนพยาธิในชุมชน

61 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อใหคนในชุมชนมี

-

-

-

-

6,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตน
2. คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
ตนเองเบื้องตน

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
โรคหนอนพยาธิ
ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
ของสมเด็จพระเทพ หนอนพยาธิ
หมูบ าน หมูที่ 14
รัตนราชสุดาฯ
2. เพื่อใหคนในชุมชน มี
สยามบรมราชกุมารี ความรูการบริโภคอาหาร
อยางถูกวิธี
3. เพื่อลดอัตราความ
เสี่ยงของการเกิด
หนอนพยาธิ
อุดหนุน
หมูบานในพระราช ความรูเกี่ยวกับการปฐม คณะกรรมการ
ประสงค
พยาบาลเบื้องตน
หมูบาน หมูที่ 14
2.เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพตนเองเบื้องตน

33

กองสาธารณสุข

ที่

โครงการ

62 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

63 โครงการควบคุม

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
7,000

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบาน หมูที่ 15
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

1.เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
โรคมาลาเรีย ของ ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
สมเด็จพระเทพ
มาลาเรีย
หมูบ าน หมูที่ 15
รัตนราชสุดาฯ
2.เพื่อใหคนในชุมชน
สยามบรมราชกุมารี ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.เพื่อปองกันไมใหมีการ
ระบาดของโรคมาลาเรีย
เกิดขึ้นในพื้นที่

-

-

-

34

-

6,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรคมาลาเรีย
2.คนในชุมชน เกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.ไมมีโรคมาลาเรียเกิดขึ้น
ในชุมชน

ที่

โครงการ

64 โครงการสงเสริม

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
7,000

1.เพื่อใหแกนนําและ
โภชนาการและ
ประชาชนมีความรูความ คณะกรรมการ
สุขภาพอนามัยแม เขาใจเรื่องโภชนาการ
หมูบาน หมูที่ 15
และเด็กของสมเด็จ 2.เพื่อใหประชาชน
พระเทพ
เลือกอาหารที่มี
รัตนราชสุดาฯ
ประโยชนตอรางกาย
สยามบรมราชกุมารี รับประทาน
3.เพื่อปองกันภาวะการ
ขาดสารอาหาร
โภชนาการในชุมชนและ
ดําเนินการแนว
พระราชดําริ

65 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อประชาชนสามารถ อุดหนุน

-

-

-

หมูบานในพระราช ใชยาไดอยางปลอดภัย คณะกรรมการ
ประสงค
2.เพือ่ ใหประชาชนไดรับ หมูบาน หมูที่ 16
ความรูเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องตนที่ถูกตอง
3.เพื่อใหเกิดการขยาย
ถายทอดองคความรู
ใหกับประชาชนในชุมชน

35

-

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

ประชาชนในชุมชนจะไดรับ กองสาธารณสุข
ความรู ความเขาใจในการ
ควบคุม ปองกันและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การ บริโภคอาหารที่ดี ถูก
หลักอนามัยและปลอดภัย
จากโรคทุกครอบครัว

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 85

1.ประชาชนสามารถใชยา กองสาธารณสุข
ไดอยางปลอดภัย
2. ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตนที่ถูกตอง
3.เกิดเครือขายถายทอด
องคความรูใหกับประชาชน
ในชุมชน

ที่

โครงการ

66 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

67 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
10,000

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบาน หมูที่ 16
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง
1. เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบ าน หมูที่ 17
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

-

-

-
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-

7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

68 โครงการควบคุม

-

-

-

-

6,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรคมาลาเรีย
2.คนในชุมชน เกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.ไมมีโรคมาลาเรียเกิดขึ้น
ในชุมชน

69 โครงการสงเสริม

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

ประชาชนในชุมชนจะไดรับ กองสาธารณสุข
ความรู ความเขาใจในการ
ควบคุม ปองกันและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การ บริโภคอาหารที่ดี ถูก
หลักอนามัยและปลอดภัย
จากโรคทุกครอบครัว

1.เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
โรคมาลาเรีย ของ ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
สมเด็จพระเทพ
มาลาเรีย
หมูบ าน หมูที่ 17
รัตนราชสุดาฯ
2.เพื่อใหคนในชุมชน
สยามบรมราชกุมารี ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคและรูจักปองกันตัว
3.เพื่อปองกันไมใหมีการ
ระบาดของโรคมาลาเรีย
เกิดขึ้นในพื้นที่
1.เพื่อใหแกนนําและ
อุดหนุน
โภชนาการและ
ประชาชนมีความรูความ คณะกรรมการ
สุขภาพอนามัยแม เขาใจเรื่องโภชนาการ
หมูบ าน หมูที่ 17
และเด็กของสมเด็จ 2.เพื่อใหประชาชน
พระเทพ
เลือกอาหารที่มี
รัตนราชสุดาฯ
ประโยชนตอรางกาย
สยามบรมราชกุมารี รับประทาน
3.เพื่อปองกันภาวะการ
ขาดสารอาหาร
โภชนาการในชุมชนและ
ดําเนินการแนว
พระราชดําริ

37

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อประชาชนสามารถ อุดหนุน

2565
(บาท)

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบ าน หมูที่ 18
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-

10,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 85

1.ประชาชนสามารถใชยา กองสาธารณสุข
ไดอยางปลอดภัย
2. ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตนที่ถูกตอง
3.เกิดเครือขายถายทอด
องคความรูใหกับประชาชน
ในชุมชน

-

-

-

-

10,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

หมูบานในพระราช ใชยาไดอยางปลอดภัย คณะกรรมการ
ประสงค
2.เพือ่ ใหประชาชนไดรับ หมูบาน หมูที่ 18
ความรูเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องตนที่ถูกตอง
3.เพื่อใหเกิดการขยาย
ถายทอดองคความรู
ใหกับประชาชนในชุมชน
71 โครงการพัฒนา

ตัวชี้วัด
(KPI)

38

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

72 โครงการรณรงคและ 1. การรณรงคปลุก

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.ชุมชนมีจิตสํานึกและ
กองสาธารณสุข
รวมกันปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
2.ชุมชนมีความรูเรื่องยา
เสพติดและมีภูมิคุมกัน
ทางจิตใจ
3.มีเครือขายการปองกันยา
เสพติดในชุมชน

73 โครงการควบคุม

-

-

-

-

7,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการเกิดโรค
หนอนพยาธิ
2. คนในชุมชน มีความรู
การบริโภคอาหารอยางถูก
วิธี
3. ลดการเกิดโรค
หนอนพยาธิในชุมชน

อุดหนุน
แกไขปญหายาเสพติด จิตสํานึกและสราง
คณะกรรมการ
To be number
กระแสนิยมที่เอื้อตอการ หมูบาน หมูที่ 19
one (ศูนยเพื่อนใจ
ปองกันและแกไขปญหา
วัยรุนในชุมชน/
ยาเสพติด
หมูบาน)
2. การเสริมสราง
ทูลกระหมอมหญิง ภูมิคุมกันทางจิตใจใหแก
อุบลรัตนราชกัญญา
ในคนชุมชน
สิริวัฒนาพรรณวดี
3. เพื่อสรางเครือขาย
การปองกันยาเสพติดใน
ชุมชน
1. เพื่อใหคนในชุมชนมี อุดหนุน
โรคหนอนพยาธิ
ความรูเกี่ยวกับโรค
คณะกรรมการ
ของสมเด็จพระเทพ หนอนพยาธิ
หมูบ าน หมูที่ 19
รัตนราชสุดาฯ
2. เพื่อใหคนในชุมชน มี
สยามบรมราชกุมารี ความรูการบริโภคอาหาร
อยางถูกวิธี
3. เพื่อลดอัตราความ
เสี่ยงของการเกิด
หนอนพยาธิ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

74 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อใหคนในชุมชนมี

-

-

-

-

6,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตน
2. คนในชุมชนมีความรู
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
ตนเองเบื้องตน

75 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อประชาชนสามารถ อุดหนุน

-

-

-

-

10,000

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 85

1.ประชาชนสามารถใชยา กองสาธารณสุข
ไดอยางปลอดภัย
2. ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตนที่ถูกตอง
3.เกิดเครือขายถายทอด
องคความรูใหกับประชาชน
ในชุมชน

อุดหนุน
หมูบานในพระราช ความรูเกี่ยวกับการปฐม คณะกรรมการ
ประสงค
พยาบาลเบื้องตน
หมูบาน หมูที่ 19
2.เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพตนเองเบื้องตน

หมูบานในพระราช ใชยาไดอยางปลอดภัย คณะกรรมการ
ประสงค
2.เพือ่ ใหประชาชนไดรับ หมูบาน หมูที่ 20
ความรูเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องตนที่ถูกตอง
3.เพื่อใหเกิดการขยาย
ถายทอดองคความรู
ใหกับประชาชนในชุมชน
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กองสาธารณสุข

ที่

โครงการ

76 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
10,000

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบาน หมูที่ 20
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

77 โครงการอบรมหมอ 1.เพื่อประชาชนสามารถ อุดหนุน

-

-

-

หมูบานในพระราช ใชยาไดอยางปลอดภัย คณะกรรมการ
ประสงค
2.เพือ่ ใหประชาชนไดรับ หมูบาน หมูที่ 21
ความรูเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องตนที่ถูกตอง
3.เพื่อใหเกิดการขยาย
ถายทอดองคความรู
ใหกับประชาชนในชุมชน
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-

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 85

1.ประชาชนสามารถใชยา กองสาธารณสุข
ไดอยางปลอดภัย
2. ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตนที่ถูกตอง
3.เกิดเครือขายถายทอด
องคความรูใหกับประชาชน
ในชุมชน

ที่

โครงการ

78 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุน
10,000

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับระบบ
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
หมูบาน หมูที่ 21
2.เพื่อใหคนในชุมชน มี
สวนรวมจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
3. เพื่อประชาชน
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

79 อุดหนุนโครงการ

เพื่อใหนักเรียน
อุดหนุนโรงเรียน
การบริหาร
มีความตระหนัก
ยางฮอมวิยาคม
จัดการขยะ
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ในโรงเรียนยางฮอม สิ่งแวดลอมและมี
วิทยาคม
ความสามารถดําเนินการ
จัดการขยะอยางครบวงจร
รวม 79 โครงการ

-

-

-

-

30,000

-

-

30,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)
มีผูเขารวมอบรม
รอยละ 80

30,000 ผูเขารวมอบรม
มีความพึงพอใจ
ในเกณฑดี
รอยละ 70

2,475,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.คนในชุมชนไดความรู
กองสาธารณสุข
เกี่ยวการระบบสุขาภิบาล
2.ชุมชนจัดระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
3.ประชาชนสามารถมี
พฤติกรรมอนามัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง

นักเรียนตระหนัก มี
จิตสํานึก การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมรูและ
สามารถดําเนินการ
จัดการขยะอยางครบ
วงจรพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

1.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการสืบสาน

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2561
2562
2563 2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

เพื่อสงเสริมอนุรักษ
อุดหนุนสํานักงาน
ประเพณีนมัสการ ประเพณีวัฒนธรรมดาน วัฒนธรรมจังหวัด
และสรงน้ําพระ
ศาสนาของ
เชียงราย
ธาตุดอยตุง
พุทธศาสนิกชนชาว
เชียงรายใหดํารงสืบตอไป
รวม 1 โครงการ

-

-

-

-

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ
มีการอนุรักษประเพณี
ประโยชน รอยละ 100 วัฒนธรรมดานศาสนา

ของพุทธศาสนิกชนชาว
เชียงรายใหดํารงสืบ
ตอไป
-

-

-
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-

10,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1
การพัฒนาระบบบริหารคมนาคม
โครงสรางพื้นฐานการบริหารจัด
การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
1.1 บริหารงานทั่วไป
1.2 การรักษาความสงบภายใน
1.3 การศึกษา
1.4 สาธารณสุข
1.5 เคหะและชุมชน
1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน
1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
1.8 การเกษตร
1.9 งบกลาง
รวม

ป 2565

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1
1

รวม 5 ป

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

10,000,000
-

10,000,000
10,000,000

1
1

10,000,000

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และGMS
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสันตับตอง ตนปลอง

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสันตับตอง-ตนปลอง
ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)

-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000,000 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสันตับตองตนปลอง
ไดมาตรฐานตาม
แบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด
จํานวน 1 สาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

รวม 1 โครงการ
10,000,000
หมายเหตุ : ทั้งนี้โครงการกอสรางซึ่งที่อยูในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือหนวยงานภาครัฐอื่น จะตองไดรับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจาของพื้นที่กอนเขาดําเนินการกอนเทานั้น
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

1 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
2561 2562 2563 2564
ประเภท
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ครุภัณฑ ใชพนหมอกควัน จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2
การเกษตร เพื่อปองกันยุงและ เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท โดยมี
โรคไขเลือดออก รายละเอียดดังนี้
1.ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา
40 ลิตรตอชั่วโมง
2.ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3.กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25
แรงมา จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
หนาที่ 43 ลําดับที่ 2.4

รวม 1 โครงการ

2565
(บาท)
118,000

118,000
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

