
แบบ ผ.๐๒ ๙๑
๒.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

กลยุทธท์ี่ ๓ การพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนการให้บรกิารสุขภาพอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และสังคม

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข
ที่ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก
๑ โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ

บริหารจดัการระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน
ของอบต.เจริญศิลป์

เพือ่ส่งเสริมการ
ด าเนินงานและ
บริหารจดัการระบบ
การแพทยฉ์ุกเฉิน

ตลอดปี 20,000          20,000           20,000       20,000       20,000       ประชาชนร้อยละ
๑๐๐ได้รับความ

ช่วยเหลือ

ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของ อบต.มี

การพัฒนาการ
บริหารจดัการมาก

ยิง่ขึ้น

ส านักปลัด

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมู่ที่ 
๓-๑๑

เพือ่กระตุ้นจติส านึก
ในการบริหารด้าน
สาธารณสุข

๔ คร้ัง/ปี อสม.ในเข
ตอบต.เจริญศิลป์

20,000          20,000           20,000       20,000       20,000       ๘๐ % ของอสม.มี
ความรู้ด้านการดูแล
รักษาสุขภาพมาก
ยิง่ขึ้น

มีศักยภาพในการ
ดูแลชุมชนมากขึ้น

กองสวสัดิการ
สังคม

40,000         40,000          40,000      40,000       40,000      

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารสว่นต าบลเจริญศิลป์ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๙๒

ที่ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก
๓ โครงการป้องกันโรคเบาหวาน ลดอัตราการป่วยด้วย

โรคเบาหวาน
ประชาชนในเขตอบต.

เจริญศิลป์
20,000          20,000           20,000       20,000       20,000       โรคเบาหวานลดลง

เป็น ๐
อัตราการป่วยด้วย
โรคเบาหวานลดลง
สามารถควบคุมการ
ป่วยของ
โรคเบาหวาน
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองสวสัดิการ
สังคม

๔ โครงการอาหารปลอดภัย ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ประชาชนในเขตอบต.
เจริญศิลป์

20,000          20,000           20,000       20,000       20,000       ประชาชนร้อยละ 
๕๐มีสุขภาพที่แข็งแรง

ประชาชนได้รับการ
ดูแลสุขภาพที่

เหมาะสม

กองสวสัดิการ
สังคม

๕ โครงการป้องกันโรคความดันสูง ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ประชาชนในเขตอบต.
เจริญศิลป์

20,000          20,000           20,000       20,000       20,000       ประชาชนร้อยละ 
๕๐มีสุขภาพที่แข็งแรง

ประชาชนได้รับการ
ดูแลสุขภาพที่

เหมาะสม

กองสวสัดิการ
สังคม

๖ โครงการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ประชาชนในเขตอบต.
เจริญศิลป์

20,000          20,000           20,000       20,000       20,000       ประชาชนร้อยละ 
๕๐มีสุขภาพที่แข็งแรง

ประชาชนได้รับการ
ดูแลสุขภาพที่

เหมาะสม

กองสวสัดิการ
สังคม

๗ อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 
๓-๑๑

เพือ่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร
สาธารณะสุขประจ า
หมู่บ้าน(อสม.)ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

๑ คร้ัง/ปี อสม.ในเข
ตอบตเจริญศิลป์

135,000        135,000         135,000     135,000     135,000     ประชาชนร้อยละ 
๖๐มีสุขภาพที่แข็งแรง

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านในเขตอบต. 
ปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุขมูลฐานมี
ประสิทธภิาพ

กองสวสัดิการ
สังคม

215,000       215,000        215,000    215,000     215,000    

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๙๓

ที่ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก
๘ โครงสนับสนุนกิจกรรมกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
เพือ่สนับสนุน
โครงการกิจกรรม
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.เจริญ
ศิลป์

กองทุนฯ 103,000        103,000         103,000     103,000     103,000     อุดหนุนงบประมาณ
เป็นไปตามร้อยละ
ของสนง.กองทุน
หลักประกันสุขภาพ

สปสช.อบต.เจริญ
ศิลป์ ได้จดัโครงการ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อต าบล

กองสวสัดิการ
สังคม

๙ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ต่างๆเช่นโรคเอดส์ โรคไข้หวดันก โรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคมือ
เท้าปาก เท้าเปือ่ยฯลฯ

เพือ่ป้องกันและระงับ
โรคต่างๆ

๙  หมู่บ้าน           30,000            30,000        30,000        30,000        30,000 จ านวนประชาขนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนปราศจาก
โรคติดต่อและมี
สุขภาพอนามัยที่

แข็งแรง

ส านักปลัด

๑๐ โครงการจดัซ้ือวสัดุเคมีภัณฑ์ต่างๆเช่น
น้ ายาพ่นหมอกควนั ทรายอะเบท 
วคัซีนป้องกันโรคต่างๆและน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค

เพือ่ป้องกันโรค
ระบาดและโรคติดต่อ

๙ หมู่บ้าน 50,000          50,000           50,000       50,000       50,000       จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการจดัซ้ือ

ประชาชนปราศจาก
โรคติดต่อและมี
สุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

๑๑ โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั
ประจ าส านักงาน

เพือ่ก าจดัยงุลายไม่ให้
ไปแพร่เชื้อหรือ
ท าลายการ
ขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก

จ านวน ๒ เคร่ือง 120,000        120,000         120,000     120,000     120,000     ประชาชน๙ หมู่บ้าน ยงุลายในพืน้ที่ที่ถูก
ก าจดัการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก
ในพืน้ที่หมดไป

ส านักปลัด

๑๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายแุละ
ผู้พิการเด็กแรกเกิด และหญิงต้ังครรภ์

เพือ่ให้ผู้สูงอายแุละ
ผู้พิการ าด้รับการ
ดูแลด้านการบริการ
สาธารณสุขตาม
ความจ าเป็น

ผู้สูงอายแุละผู้พิการ 16,500          16,500           16,500       16,500       16,500       ผู้สูงอายแุละตาม
ความจ าเป็นร้อยละ 
๕๐ มีสุขภาพที่
แข็งแรงขึ้น

ผู้สูงอายแุละผู้พิการ
ได้รับการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสม

กองสวสัดิการ
สังคม

319,500       319,500        319,500    319,500     319,500    

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๙๔

ที่ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก
๑๓ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนหมู่ที่ ๓ เพือ่ควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของชุมชน

ประชาชนทั่วไป ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ร้อยละ80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เร่ืองการ
ควบคุมป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
เพิม่ขึ้น

1. ประชาชนมีความรู้ร่ื
องการควบคุมปอ้งกนั
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิม่ขึ้น   2. ประชาชน
มีการบริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน

กองสวสัดิการ
สังคม

๑๔ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา

เสพติด หมู่ที่ ๓

เพือ่แก้ปัญหาของยา

เสพติด

ประชาชนทั่วไป 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้เพิม่ขึ้นในการ
ป้องกันยาเสพติด

ประชาชนทั่วไปได้รับ
รู้และรับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด

กองสวสัดิการ
สังคม

๑๕ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิหมู่ที่

 ๓

การควบคุมโรคต่างๆ

และดูแลรักษา

สุขภาพชีวติของชุมชน

ประชาชนทั่วไป 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของประชาชนที่

มีการด าเนนิกจิกรรม

การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ

โรคหนอนพยาธิ และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในการ

ปรับเปล่ียนการ

บริโภคให้ถูกสุขอนามัย

กองสวสัดิการ
สังคม

๑๖ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ ๔

เงินอุดหนุนส าหรับ

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

22 คน 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 

100 ตาม

กลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด

โรงเรียนและชุมชนมี

ความรู้ความเข้าใจใน

ระบบสุขาภิบาล 

ส่งผลให้มีสุขภาพ

แข็งแรงและ

ปราศจากโรคภัย

กองสวสัดิการ
สังคม

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๙๕

ที่ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก
๑๗ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา

เสพติด(ศูนยเ์พือ่นใจวยัรุ่นในชุมชน/

หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์

ราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี หรือ 

โครงการตามพระราชด าริด้าน

สาธารณะสุขอื่นๆ หมู่ที่ ๔

เงินอุดหนุนส าหรับ

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

22 คน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนทั่วไปมี

ความรู้เพิม่ขึ้นในการ

ป้องกันยาเสพติด

มีผู้น าในการต่อต้าน

และป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติด

กองสวสัดิการ
สังคม

๑๘ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ

ราชประสงค์ หมู่ที่ ๔

เงินอุดหนุนส าหรับ

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

22 คน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 มีความรู้ในการดูแล 

ฟืน้ฟูบุคคลและ

ชุมชนที่ได้รับ

ผลกระทบทาง

สุขภาพเพิม่ขึ้น

กลุ่ม อสม. ทีผ่่านการ

อบรมมีความรู้และ

ทกัษะทีจ่ าเปน็ในการ

ดูแล ฟืน้ฟูบคุคล 

ครอบครัวและชุมชนที่

ได้รับผลกระทบทาง

สุขภาพ

กองสวสัดิการ
สังคม

๑๙ โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เพือ่ให้ประชาชนรู้จกั

รักษาสุขภาพ

สุขอนามัย

ประชาชนในหมู่บ้าน 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 มีความรู้ในการดูแล 
ฟืน้ฟูบุคคลและ
ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบทาง
สุขภาพเพิม่ขึ้น

กลุ่ม อสม. ทีผ่่านการ

อบรมมีความรู้และ

ทกัษะทีจ่ าเปน็ในการ

ดูแล ฟืน้ฟูบคุคล 

ครอบครัวและชุมชนที่

ได้รับผลกระทบทาง

สุขภาพ

กองสวสัดิการ
สังคม

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๒๐ โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก

 หมู่ที่ ๕

เพือ่ให้ประชาชนรู้จกั

รักษาสุขภาพ

สุขอนามัย

ประชาชนในหมู่บ้าน 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์คร้ังแรก
ภายใน 12 สัปดาห์

หญิงต้ังครรภ์ 

มารดา/ทารกหลัง

คลอด และเด็ก

ปฐมวยัมีสุขภาพดีลูก

เกิดรอดแม่ปลอดภัย

กองสวสัดิการ
สังคม

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

๙๖

ที่ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก
๒๑ โครงการตรวจสุขภาพ      เคล่ือนที่ 

หมู่ที่ ๕
ประชาชนหมู่ 5 ประชาชนในหมู่บ้าน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนที่ได้รับ

การคัดกรองแล้ว

รับทราบสถานะ

สุขภาพของตนเอง

ร้อยละ 90

ประชาชนให้

ความส าคัญกับการ

ดูแลสุขภาพของ

ตนเอง ตระหนักถึง

ความส าคัญของการ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ

กองสวสัดิการ
สังคม

๒๒ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ

ราชประสงค์ หมู่ที่ ๖
ประชาชนหมู่ ๖ ประชาชนในหมู่บ้าน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 มีความรู้ในการดูแล 

ฟืน้ฟูบุคคลและ

ชุมชนที่ได้รับ

ผลกระทบทาง

สุขภาพเพิม่ขึ้น

กลุ่ม อสม. ทีผ่่านการ

อบรมมีความรู้และ

ทกัษะทีจ่ าเปน็ในการ

ดูแล ฟืน้ฟูบคุคล 

ครอบครัวและชุมชนที่

ได้รับผลกระทบทาง

สุขภาพ

กองสวสัดิการ
สังคม

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๒๓ โครงการควบคุมขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี หมู่ที่ ๖

เพือ่เพิม่ศักยภาพ

ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน

ให้มีความรู้และความ

เชี่ยวชาญ

อาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เร่ืองการ
ควบคุมป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
เพิม่ขึ้น

1. ประชาชนมีความรู้ร่ื
องการควบคุมปอ้งกนั
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิม่ขึ้น                    
  2. ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน

กองสวสัดิการ
สังคม

๒๔ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธขิอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี หมู่ที่ ๖

เพือ่ให้ชุมชนเข้าใจ

สารไอโอดีนและมี

การบริโภคที่ถูกต้อง

กรรมการหมู่บ้าน 

อาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน พร้อมชาวบ้าน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของประชาชนที่
มีการด าเนนิกจิกรรม
การตรวจค้นหาผู้ติด
เชื้อโรคหนอนพยาธิ 
และปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในการ

ปรับเปล่ียนการ

บริโภคให้ถูกสุขอนามัย

กองสวสัดิการ
สังคม

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

๙๗

ที่ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก
๒๕ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา

เสพติด หมู่ที่ ๗

เพือ่ให้ชาวบ้านเข้าใจ

 การบริโภคถูก

สุขอนามัย

กรรมการหมู่บ้าน 

อาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน พร้อมชาวบ้าน

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนทั่วไปมี

ความรู้เพิม่ขึ้นในการ

ป้องกันยาเสพติด

ประชาชนทั่วไปได้รับ

รู้และรับทราบถึง

ปัญหาและพิษภัยของ

ยาเสพติด

กองสวสัดิการ
สังคม

๒๖ โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพือ่แก้ไขปัญหายา

เสพติดในชุมชน

หมู่บ้าน

ผู้ปกครองและเยาวชน 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 มีความรู้ในการดูแล 

ฟืน้ฟูบุคคลและ

ชุมชนที่ได้รับ

ผลกระทบทาง

สุขภาพเพิม่ขึ้น

กลุ่ม อสม. ทีผ่่านการ

อบรมมีความรู้และ

ทกัษะทีจ่ าเปน็ในการ

ดูแล ฟืน้ฟูบคุคล 

ครอบครัวและชุมชนที่

ได้รับผลกระทบทาง

สุขภาพ

กองสวสัดิการ
สังคม

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๒๗ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๗

เสริมสร้างภูมิปัญญา

ให้กับชาวบ้าน

กลุ่มแม่บ้าน 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 ร้อยละของหญิง

ต้ังครรภไ์ด้รับ

การฝากครรภ์

คร้ังแรกภายใน 

12 สัปดาห์

หญิงต้ังครรภ ์

มารดา/ทารกหลัง

คลอด และเด็ก

ปฐมวัยมสุีขภาพดี

ลูกเกดิรอดแม่

ปลอดภยั

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๒๘ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา

เสพติด หมู่ที่ ๘

เพือ่ให้สตรีและเด็กมี

สุขภาพพลานามัยที่

แข็งแรงและสมบูรณ์

สตรีวยัเจริญพันธุ์ และ

เด็ก
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนทั่วไปมี

ความรู้เพิม่ขึ้นในการ

ป้องกันยาเสพติด

ประชาชนทัว่ไปได้รับรู้

และรับทราบถึงปญัหา

และพิษภยัของยาเสพติด

กองสวสัดิการ
สังคม

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

๙๘

ที่ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก
๒๙ โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘ เพือ่ลดปัญหายาเสพ

ติดในชุมชน

เยาวชน        

ประชาชนทั่วไป
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 สตรีกลุ่มเป้าหมาย

เกิดความตระหนัก

และเห็นความส าคัญ

ของการตรวจมะเร็ง

เต้านมเพิม่มากขึ้น

สตรีกลุ่มเปา้หมายได้รับ

การตรวจคัดกรองมะเร็ง

เต้านมทีพ่บว่ามีภาวะ

ผิดปกติได้รับการส่งต่อ

และรักษาทกุราย

กองสวสัดิการ
สังคม

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๓๐ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

หมู่ที่ ๘

เพือ่ป้องกันโรคมะเร็ง

เต้านม     ในสตรี

สตรีในชุมชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เร่ืองการ
ควบคุมป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
เพิม่ขึ้น

1. ประชาชนมี

ความรู้ร่ืองการ

ควบคุมป้องกันโรค

ขาดสารไอโอดีน

เพิม่ขึ้น   2. 

ประชาชนมีการ

บริโภคเกลือเสริม

ไอโอดีน

กองสวสัดิการ
สังคม

๓๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา

เสพติด หมู่ที่ ๙

ป้องกันโรคคอพอก ประชาชนทั่วไป 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนทั่วไปมี

ความรู้เพิม่ขึ้นในการ

ป้องกันยาเสพติด

ประชาชนทั่วไปได้รับ

รู้และรับทราบถึง

ปัญหาและพิษภัยของ

ยาเสพติด

กองสวสัดิการ
สังคม

๓๒ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ ๙

เพือ่ลดปัญหายาเสพ

ติดในชุมชน

ประชาชนทั่วไป 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 

100 ตาม

กลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด

โรงเรียนและชุมชนมี

ความรู้ความเข้าใจใน

ระบบสุขาภบิาล ส่งผล

ใหม้ีสุขภาพแข็งแรง

และปราศจากโรคภยั

กองสวสัดิการ
สังคม

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

๙๙

ที่ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก
๓๓ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๙

เพือ่ให้โรงเรียนและ

ชุมชนสะอาด

ปราศจากโรคต่างๆ

ประชาชนทั่วไป         

ครู นักเรียน
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละของหญิง

ต้ังครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์คร้ังแรก
ภายใน 12 สัปดาห์

หญิงต้ังครรภ ์มารดา/

ทารกหลังคลอด และ

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพดี

ลูกเกดิรอดแม่ปลอดภยั

กองสวสัดิการ
สังคม

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๓๔ โครงการตรวจสุขภาพ      เคล่ือนที่ 

หมู่ที่ ๑๐

เพือ่ให้สตรีและเด็กมี

สุขภาพพลานามัยที่

แข็งแรงและสมบูรณ์

สตรีวยัเจริญพันธุ์ และ

เด็ก
6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 ประชาชนที่ได้รับ

การคัดกรองแล้ว
รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง
ร้อยละ 90

ประชาชนให้

ความส าคัญกับการ

ดูแลสุขภาพของ

ตนเอง ตระหนักถึง

ความส าคัญของการ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ

กองสวสัดิการ
สังคม

๓๕ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๑๐
ประชาชนหมู่ 10 ประชาชนในหมู่บ้าน 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 ร้อยละของหญิง

ต้ังครรภไ์ด้รับการฝาก

ครรภค์ร้ังแรกภายใน 

12 สัปดาห์

หญิงต้ังครรภ ์มารดา/

ทารกหลังคลอด และ

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพดี

ลูกเกดิรอดแม่ปลอดภยั

กองสวสัดิการ
สังคม

๓๖ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา

เสพติด หมู่ที่ ๑๐

เพือ่ให้สตรีและเด็กมี

สุขภาพพลานามัยที่

แข็งแรงและสมบูรณ์

สตรีวยัเจริญพันธุ์ และ

เด็ก
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนทั่วไปมี

ความรู้เพิม่ขึ้นในการ

ป้องกันยาเสพติด

ประชาชนทัว่ไปได้รับรู้

และรับทราบถงึปัญหา

และพษิภัยของยาเสพติด

กองสวสัดิการ
สังคม

๓๗ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๑

เพือ่แก้ไขปัญหายา

เสพติดในชุมชน

หมู่บ้าน

ประชาชนทั่วไป 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละของหญิง

ต้ังครรภ์ได้รับการ

ฝากครรภ์คร้ังแรก

ภายใน 12 สัปดาห์

หญิงต้ังครรภ ์มารดา/

ทารกหลังคลอด และ

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพดี

ลูกเกดิรอดแม่ปลอดภยั

กองสวสัดิการ
สังคม

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

๑๐๐

ที่ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๓๘ โครงการช่วยควบคุมโรคหนอนพยาธ ิ

ม.๑๑

เพือ่ให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ประชาชนในหมู่บ้าน 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 ร้อยละของ

ประชาชนที่มีการ

ด าเนินกิจกรรมการ

ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ

โรคหนอนพยาธ ิ

และปรับเปล่ียน

พฤติกรรม

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในการ

ปรับเปล่ียนการ

บริโภคให้ถูกสุขอนามัย

กองสวสัดิการ
สังคม

๓๙ โครงการช่วยลดการติดเชื้อเอดส์แม่สู่

ลูก หมู่ที่ ๑๑

เพือ่ให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ประชาชนในหมู่บ้าน 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี

ทักษะ ข้อมูล ความรู้ 

เความเข้าใจเร่ืองเอช

ไอวทีี่ถูกต้องเพิม่มาก

ขึ้น

ร้อยละ 80 ของกลุ่ม

ผู้ติดเชื้อเอชไอว ี

สามารถด ารงชีวติอยู่

ร่วมกับชุมชนได้อยา่ง

ปกติสุข ดดยค านึงถึง

หลักสิทธมินุษยชน 

สิทธด้ิานเอดส์ร่วมกัน

กองสวสัดิการ
สังคม

๔๐ โครงการถมบ่อขยะ หมู่ที่ ๙ เพือ่ให้มีพืน้ที่ในการ
จดักรรมและใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่

จ านวน ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ให้มี
การทิ้งขยะห่างไกล
จากชุมชน

ประชาชนมีพืน่ที่ใน
การจดักิจกรรมใน
ชุมชนและป้องกันไม่
มีการทิ้งขยะใน
บริเวณเดิม ป้องกัน
โรคระบาดต่างๆ

กองสวสัดิการ
สังคม

113,000 113,000 113,000 113,000 113,000


