
รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.2 แผนงานสาธารณสขุ 

 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  โครงการรณรงค์
ควบคุมและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อป้องกนัและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกภายใน
หมู่บ้าน 12 หมู ่

จ่ายค่าวัสดุ ค่าจา้งเหมา
ฉีดพ่นหมอกควัน น้ ามัน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

70,000 70,000 70,000 70,000 80,000 

จ านวนพื้นที่
ปราศจากโรค
ไข้เลือดออก 

ในพื้นที่
ปราศจากโรค
ไข้เลือดออก 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

2.  โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ฯ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ภายในหมู่บ้าน 
12 หมู่  

จ่ายค่าส ารวจข้อมลู 
จ านวนสัตย์และขึ้น
ทะเบียน ค่าวัคซีน
เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 

30,000 50,000 60,000 65,000 70,000 

จ านวนพื้นที่
ปราศจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า 

ในพื้นที่
ปราศจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

3.  ตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก 

เพื่อตรวจสุขภาพให้
ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต   

ประชาชนในเขต  
ทต.หนองหญ้าลาด 

- - 50,000 50,000 50,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ตรวจโรค 

ประชาชนไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 
อย่างทั่วถึง 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
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4.  อบรมและส่งเสริม 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้พิการ 

จัดอบรม/กิจกรรม 
ให้กับผู้พิการ 
ในเขต  
ทต.หนองหญ้าลาด 

- - 20,000 20,000 20,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เพิ่มขึ้น 

คนพิการไดร้ับ
การสนับสนุนให้
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

5.  อบรมและให้ความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 

เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์
รวมทั้งร่างกาย 
จิตใจให้กับผูสู้งอาย ุ

จัดอบรม/กิจกรรม 
ให้กับผู้สูงอายุในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด - - 30,000 30,000 30,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพดีทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจ 

ท าให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดีทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจ 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

6.  สนับสนุนกิจกรรม 
ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้มี
โอกาสพบปะและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

สนับสนุน/จัดกิจกรรม
ให้กับชมรมผู้พิการ - - 10,000 10,000 10,000 

ผู้พิการมี
กิจกรรมท า
ร่วมกันมากขึ้น 

ผู้พิการมรี่างกาย 
และสุขภาพจิต 
ที่ด ี

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7.  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
12 หมู่บ้านๆละ 
20,000 บาท 

เพื่อให้แต่ละ
หมู่บ้านมี
งบประมาณได้
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ละ 
3 โครงการ 

12 หมู่บ้าน ด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ละ 3 โครงการ 
อุดหนุนกองทุนกลาง
พัฒนาหมู่บ้านโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
ดีขึ้นสามารถ
ดูแลบุคคลอื่นได ้

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

รวม จ านวน 7 โครงการ 340,000 360,000 480,000 485,000 500,000 - - - 


