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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 
 

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

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ 
8.1  แผนงาน  สาธารณสุข 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของ
พนักงานส่วน
ต าบล,ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

เพื่อเป็นการดูแลรักษา
สุขภาพของพนักงาน
ส่วนต าบล,ลูกจา้งและ
พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานส่วนต าบล,
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนพนักงาน
ส่วนต าบลที่ไดร้ับ
การตรวจสุขภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- สุขภาพอนามัยดี
ขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างไดร้ับการ
ดูแลสุขภาพเป็น
อย่างดี 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ 01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและป้อง 
กันโรคไขเ้ลือดออก 

ภายในต าบลโคกตูม 90,000 90,000 90,000 90,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
- จ านวนยุงลายลดลง 
เชิงคุณภาพ 
- มีสภาพแวดล้อมท่ีด ี
- ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี
เชิงประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกัน 
 
 

ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการป้องกัน
และแก้ไขโรคสัตว ์

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและคมุก าเนิด และ
โรคอื่นๆทางสตัว ์

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

60,000 60,000 60,000 60,000 เชิงปริมาณ 
- โรคสัตวล์ดลง 
- จ านวนผู้ป่วยลดลง 
คุมก าเนิด และโรคอื่นๆ
ทางสัตว ์
เชิงคุณภาพ 
- มีสภาพแวดล้อมท่ีด ี
- ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี
เชิงประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกัน 

ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและคมุก าเนิด 
และโรคอื่นๆทาง
สัตว ์

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม 
การออกก าลัง
กายภายในต าบล
โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ ์

จ านวน  10  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการอบรม
พัฒนาแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือก 

เพื่อสร้างเครือข่าย
แพทย์แผนไทยในชุมชน 

ประชาชนน าบลโคก
ตูมจ านวน 10 
หมู่บ้านๆ ละ 5 คน 
รวมทั้งสิ้น 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- พัฒนาความรู้แพทย์
ฉุกเฉินไทย 
เชิงประโยชน์ 
- มีเครือข่ายแพทย์แผน
ไทย 

1.มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในชุมชน 
2.มีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3.อนุรักษ์สมุนไพร
พื้นบ้าน 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการอบรม
ปรับเปลืย่น
พฤติกรรมผู้ป่วย
เบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง 

เพื่อให้ผู้ป่วยดูแล
สุขภาพตนเองได้ดยีิ่งข้ึน 

ประชาชนในต าบลโคก
ตูม จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้ป่วยดูแลตนเองได ้
เชิงประโยชน์ 
- สุขภาพดี คุณภาพชีวิต
ที่ด ี

1.มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้อง 
2.ชุมชนขับเคลื่อน
การด าเนินงาน
ปรับเปลีย่น 
 

กอง
สาธารณสุข 

รวม 6  โครงการ - - 280,000 280,000 280,000 280,000 - - - 
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8.2 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สังคม
หลักประกัน
สุขภาพ ต าบล
โคกตูม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 
ต าบลโคกตูม 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโคกตูม 

100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนเงินสมทบ 
เชิงคุณภาพ 
- หลักประกันสุขภาพ
ต าบลโคกตูม 

มีหลักประกัน
สุขภาพต าบลโคกตูม 

กอง
สาธารณสุข 

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 
 


