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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ 
8.1  แผนงานสาธารณสุข 

                               -  งานบริการหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ตรวจสุขภาพประจ าปี
ของพนักงานส่วนต าบล,
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ทั่วไป 

เพื่อเป็นการดูแล
รักษาสุขภาพของ
พนักงานส่วนต าบล,
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างท่ัวไป 

พนักงานส่วนต าบล,
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างท่ัวไป 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนพนักงาน
ส่วนต าบลที่
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง
ได้รับการดูแล
สุขภาพเป็นอย่างด ี

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและป้อง 
กันโรคไขเ้ลือดออก 

ภายในต าบลโคกตูม - - 90,000 90,000 90,000 จ านวนผู้ป่วย
โรคไขเ้ลือดออก
ลดลง 
 
 

ประชาชนไม่เป็น
โรคไขเ้ลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขโรคสัตว ์

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมก าเนดิ 
และโรคอื่นๆทางสตัว ์

ป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว์เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน 
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าจดัอบรม
ทบทวนอาสาปศุสัตว์
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น 

- - 60,000 60,000 60,000 สามารถป้องกัน
และควบคมุโรค
สัตว์ได ้
 

ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและ
คุมก าเนิด และโรค
อื่นๆทางสัตว ์

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการส่งเสริม 
การออกก าลังกาย
ภายในต าบลโคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ ์

จ านวน  10  หมู่บ้าน - - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมพัฒนา
แพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 

เพื่อสร้างเครือข่าย
แพทย์แผนไทยใน
ชุมชน 

ประชาชนต าบล 
โคกตูมจ านวน 10 
หมู่บ้านๆ ละ 5 คน 
รวมทั้งสิ้น 50 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
พัฒนาความรู้
แพทย์ฉุกเฉิน
ไทย 
 
 

1.มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในชุมชน 
2.มีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3.อนุรักษ์สมุนไพร
พื้นบ้าน 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการอบรม 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง 

เพื่อให้ผู้ป่วยดูแล
สุขภาพตนเองได้ดี
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนในต าบล 
โคกตูม จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
ผู้ป่วยดูแล
ตนเองได ้
 

1.มีการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง 
2.ชุมชนขับเคลื่อน
การด าเนินงาน
ปรับเปลีย่น 
 

กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการบ ารุงรักษา
เครื่องพ่นหมอกควัน  
เบื้องต้น 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบ ารุงรักษาเครื่อง
พ่นหมอกควัน
เบื้องต้นได ้

ประชาชน อสม ผู้น า
ชุมชน  
 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษา
เครื่องพ่นหมอก
ควันเบื้องต้นได้  
 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาเครื่อง
พ่นหมอกควัน
เบื้องต้นได ้

กอง
สาธารณสุข 
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ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน  10  
หมู่บ้านๆละ 
20,000.-  

- - 200,000 200,000 200,000 พัฒนา
สาธารณสุข
ต าบลโคกตูม 

พัฒนาสาธารณสุข
ต าบลโคกตูม 

กอง
สาธารณสุข 

จ านวน  8  โครง - - 530,000 530,000 530,000    
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8.2 แผนงานงบกลาง 
   -   งานงบกลาง 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบกองทุน
หลักประกันสังคม
หลักประกันสุขภาพ 
ต าบลโคกตูม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 
ต าบลโคกตูม 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโคกตูม 

- - 100,000 100,000 100,000 หลักประกัน
สุขภาพต าบล
โคกตูม 

มีหลักประกัน
สุขภาพต าบลโคก
ตูม 

กอง
สาธารณสุข 

จ านวน  1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000    
 
 
 
 
 


