
แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ  - ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 30 ของ  - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

และพัฒนาคุณภาพชีวิต กายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ผู้สูงอายุเข้าร่วม ต าบลพิมาย มีสุขาภาพ
ผู้สูงอายุ  - เพ่ือเป็นการรรวมกลุ่ม  - ผู้สูอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน กิจกรรม เช่น กายและสุขภาพจิตท่ีดี

ของผู้สูงอายุท ากิจกรรม เกิดความรักความสามัคคีและได้ การอบรมความรู้  - ผู้สูงอายุสามารถท า
ร่วมกัน เพ่ือสร้างความรัก แลกเปล่ียนความคิดกัน ศึกษาดูงาน กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม
สามัคคีต่อกัน  - ผู้สูงอายุได้ศึกษาดูงานนอก การตรวจสุขภาพ และมีความรักความ
 - เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ สถานท่ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ อย่างน้อย สามัคคีต่อกัน
ชีวิตผู้สูงอายุให้มีความสุข ๑ คร้ัง/ปี  - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ในบ้ันปลายชีวิต ท่ีดีข้ึนและมีความสุขใน
 - เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ บ้ันปลายชีวิต
ประสบการณ์ในการศึกษา  - ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่าง
ดูงานการบริหารจัดการ เป็นประโยชน์และคลาย
ชมรมผู้สูงอายุท่ีต่างๆ มา ความเครียด
ปรับใช้ในการบริหารชมรม  - ผู้สูงอายุน าความรู้ไป
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน บริหารจัดการชมรมได้

2 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ๑. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ  - ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - ร้อยละ 80 ของ  ๑. ผู้สูงอายุห่วงใย กองสาธารณสุข
ท่ีดีของผู้สูงอายุท้ัง ได้ร่วมกิจกรรมการเรียน นักเรียนผู้สูงอายุท่ี ไม่ทอดท้ิงกันมี
ด้านร่างกายและจิตใจ การสอน/กิจกรรมกลุ่ม เข้าร่วมโครงการ การรวมกลุ่มช่วยเหลือ
๒. เพ่ือส่งเสริมให้  - ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ กันและกัน 
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ในการดูแลตนเอง ในระดับดีและดีมาก ๒. สูงอายุสุขภาพ

ได้ท ากิจกรรมท่ีเป็น ทางด้านร่างกายและจิตใจ แข็งแรงอยู่ในสังคม
การสร้างสรรค์ประโยชน์ ได้อย่างมีความสุข 
แก่ชุมชนและสังคม ๓. สูงอายุมีความสุข

๓. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ มีรอยย้ิม มีก าลังใจ
 คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า 
ให้เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับ และสุขภาพดี มีรายได้เพ่ิม

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสาธารณสุข
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๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือยกระดับศักยภาพ ด าเนินกิจกรรมดังน้ี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - จัดอบรม  - อสม.สามารถน า กองสาธารณสุข
เคร่ือข่ายสุขภาพภาค ด้านการดูแลสุขภาพแก่เคร่ือ ๑) จัดอบรมและดูงาน ๑ คร้ัง ดูงาน ความรู้และประสบ-
ประชาชน เคร่ือข่ายภาคประชาชน ด้านสุขภาพ ของ อสม.ประมาณ ๑ คร้ัง การณ์ไปใช้พัฒนางาน

 - เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง ๑๖๔ คน  - ให้ความรู้ สร้างเสริมสุขภาพภาค
ของกลุ่มะเคร่ือข่ายด้าน ๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม./ นิเทศงาน ประชาชนของเทศบาล
สุขภาพอย่างต่อเน่ือง แกนน าสุขภาพ จ านวน ๕ คร้ัง ต าบลพิมาย
 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน  - ให้ความรู้ต่อเน่ือง ๕ คร้ัง/ปี ต่อปี  - เครือข่ายด้านสุขภาพ
มีส่วนร่วมในการดูแล มีความเข้มแข็ง
สุขภาพของตนเอง  - ประชาชนมีส่วนร่วม
ครอบครัว และชุมชน ในการดูแลสุขภาพของ
 - เพ่ือพัฒนาความสามารถ ตนเอง ครอบครัว
อย่างเต็มศักยภาพ และชุมชน

    
4 โครงการจัดกิจกรรม  - เพ่ือสร้างก าลังใจและ  - จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - ร้อยละ 20 ของ ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย กองสาธารณสุข

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ของสถาบันครอบครัว เช่น รดน้ า ผู้สูงอายุ ใน 15 และท ากิจกรรมร่วมกัน
ให้กับผู้สูงอายุ ขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ ชุมชน ได้ร่วม ผู้สูงอายุมีก าลังใจ
 - เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีการ ตรวจสุขภาพ ฯลฯ กิจกรรม
พบปะพูดคุยกัน ท ากิจกรรม  - ร้อยละ 70 ของ

ร่วมกันในวันผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีร่วม
แห่งชาติ กิจกรรมมีความ

พอใจในกิจกรรม
ในระดับดี
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5 โครงการส่งเสริมการออก  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  - ประชาชนท่ัวไป นักเรียน 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 20  - ประชาชนมีสถานท่ี กองสาธารณสุข
ก าลังกายด้วยเคร่ือง ของประชาชนในการ นักศึกษา นักท่องเท่ียว ของประชาชนชุมชน และอุปกรณ์ออกก าลังกาย
ออกก าลังกาย บริเวณ ออกก าลังกาย และ สระโบสถ์ ไทรแก้ว เพ่ิมข้ึน
ฟุตบาทถนนชายชล การใช้เวลาว่าง ตะวันตกวัดเดิม  - ประชาชนมีสุขภาพ
เลียบล าน้ าจักราช ให้เกิดประโยชน์ ได้ออกก าลังกาย ร่างกายท่ีแข็งแรง 

 - เพ่ือส่งเสริม และใช้เวลาว่าง ห่างไกลจากโรคภัย
การท่องเท่ียวและ ให้เกิดประโยชน์
การออกก าลังกาย

6 โครงการอุดหนุน  -เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ   -อุดหนุนงบประมาณให้แก่ 112,500 112,500 112,500 112,500  - ร้อยละ 100 ของ งานสาธารณสุขมูลฐาน กองสาธารณสุข
งบประมาณเพ่ือการพัฒนา ส าหรับการสนับสนุนการ อสม.ท้ัง15 ชุมชน ชุมชน  มีการจัดท า ชุมชนได้รับการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน จัดกิจกรรมของ อสม. ชุมชนละ 7,500 บาท   แผนสุขภาพ และ และประชาชนได้รับ
ชุมชน ในการพัฒนางาน ได้รับการสนับสนุน การดูแลสุขภาพ

สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน งบประมาณ อย่างท่ัวถึง
เช่น การจัดให้ศูนย์สาธารณสุข  - ร้อยละ 100 
มูลฐานชุมชนมีอุปกรณ์ครบครัน ของชุมชนท่ีได้รับ
 งานส่งเสริมสุขภาพ  การสนับสนุนงบประมาณ
การควบคุมป้องกัน  มีการด าเนินงานตาม
โรคติดต่อและ แผนและรายงาน
ไม่ติดต่อ และ ผลการด าเนินงาน
กิจกรรม อสม.ด้านอ่ืนๆ
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7 โครงการอุดหนุนส าหรับ  -เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ  -อุดหนุนงบประมาณแก่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ชุมชนได้รับ ประชาชนมีสุขภาพดี กองสาธารณสุข
การด าเนินงานตามแนวทาง ในการด าเนินโครงการ ชุมชนท้ัง ๑๕ ชุมชน ชุมชนละ เงินอุดหนุน และประชาชนในชุมชน
โครงการพระราชด าริด้าน พระราชด าริด้านสาธารณสุข 20,000 บาท สามารถดูแลตนเอง
สาธารณสุข  (ชุมชนจัดท าโครงการ  บุคคลรอบข้างได้
(หมายเหตุ : จ านวน 15 ชุมชน พระราชดด าริอย่างน้อย อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุมชนละ  20,000 บาท) ชุมชนละ 3 โครงการ)        

8 โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน 15 ชุมชนในเขตเทศบาล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  1. 100% ลดอัตราการป่วย/ กองสาธารณสุข
โรคติดต่อน าโดยแมลง การเกิดโรคไข้เลือดออก ครอบคลุม15ชุมชน อัตราการตายของ

ในชุมชน 2. 100% โรคไข้เลือดออก
บ้านท่ีพบผู้ป่วย
ไข้เลือดออกได้

ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ ายุงลาย

3.อัตราการป่วย

ไม่เกิน 50ต่อแสน
ประชากร

9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1. เพ่ือสร้างอาสาสมัคร 1. ร้อยละ 80 ของ อสร. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนได้รับ โรงเรียนผ่านเกณฑ์ กองสาธารณสุข
สาธารณสุขประจ าเหมาะสม มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ ความรู้ในการดูแล มาตรฐานโรงเรียน
โรงเรียนให้มีความรู้ อนามัยของตนเองและ ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ
สามารถช่วยปฏิบัติงาน เพ่ือนนักเรียน ผ่านเกณฑ์ ตนเองและเพ่ือน ทุกโรงเรียน
ในการดูแลสุขภาพ คะแนน  80  % นักเรียน
ของตนเองและ 2. โรงเรียนท้ัง 3 แห่ง มีการจัดต้ัง

เพ่ือนนักเรียนได้อย่างถูกต้อง แกนน า อสร. และมีการจัดท า
2. เพ่ือกระตุ้นส่งเสริม โครงการและด าเนินงานเก่ียวกับ
และสนับสนุนให้โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน/ชุมชน 



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสาธารณสุข

มีการพัฒนาตามมาตรฐาน 3.ร้อยละ 95 ของโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
3. เพ่ือประสานความร่วมมือ ส่งเสริมสุขภาพ 
ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และชุมชน

๑๐ โครงการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี 1.เพ่ือจัดให้บริการตรวจ ออกหน่วยตรวจสุขภาพบริการแก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละ100  ๑.ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข

สุขภาพท่ัวไปตรวจรักษาโรค  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล ของชุมชนได้รับ เทศบาลต าบลพิมาย  

บริการสาธารณสุขอ่ืน  ต าบลพิมาย  บูรณาการกิจกรรม บริการตรวจสุขภาพ ได้รับบริการตรวจสุขภาพ

และให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมกับงานอ่ืนๆหรือเม่ือมีภาวะ และร่วมกิจกรรม และสาธารณสุขอ่ืน

ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ภัยพิบัติต่าง ๆ ท่ีเทศบาล โครงการ อย่างท่ัวถึง

ทุกเพศทุกวัยในเขต จะต้องดูแลประชาชนตามความจ าเป็น 2.ร้อยละ 95 ๒.ประชาชนได้รับ

เทศบาลต าบลพิมาย ของประชาชนท่ี ค าแนะน าเก่ียวกับการ

๒.เพ่ือให้ประชาชนเกิด มาร่วมกิจกรรม ดูแลสุขภาพเกิดความ

ความต่ืนตัว  ตระหนัก และพบความผิด ตระหนักในการดูแล

และเห็นความส าคัญ ปกติได้รับการดูแล ภาวะสุขภาพของตนเอง

และสนใจในสุขภาพ เบ้ืองต้นและส่งต่อ และครอบครัวมากย่ิงข้ึน

ตนเองและครอบครัว เพ่ือรับการรักษาท่ี ๓.ประชาชนมีความพึง

๓. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดี เหมาะสม พอใจในกิจกรรมท่ีจัด

ระหว่างเทศบาลและ ข้ึนและมีทัศนคติท่ีดี

ประชาชนในพ้ืนท่ี ต่อหน่วยงานเ

เทศบาลต าบลพิมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสาธารณสุข

๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ  1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิการเกิด  - ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้พิการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   1.จัดต้ัง  1.ผู้พิการมีความรู้ความ กองสาธารณสุข
คนพิการ ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ อาสาสมัคร และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ เครือข่ายผู้พิการ เข้าใจในสิทธิประโยชน์

ประโยชน์ท่ีตนพึงได้รับและ รับการพัฒนาศักยภาพทักษะ ๑ เครือ-ข่าย ท่ีตนพึงได้รับ สามารถ
สนับสนุนให้ผู้พิการได้เกิด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้พิการ  2.เกิดแผนความ เข้าถึงบริการด้านการ
การพัฒนาศักยภาพของตน ให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง ร่วมมือระหว่าง ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและมี
เพ่ือลดภาระต่อการดูแลช่วย ได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เครือข่ายของผู้ ทางเลือกในการรับบริการ
เหลือของครอบครัวและ พิการในพ้ืนท่ี เพ่ิมมากข้ึน และผุ้พิการ
สังคม  3.เกิดความ ได้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
 2.เพ่ือส่งเสริม/สนับสนุนให้ พึงพอใจของผู้ ของตนเองเพ่ือลดภาระ
คนพิการ อาสาสมัคร และผู้ พิการต่อครอบ การดูแลช่วยเหลือของ
ท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการมีการ ครัวและชุมชน ครอบครัวและสังคม
รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพ่ือ 2.เกิดเครือข่ายผู้พิการ
ให้เกิดความเข้มแข็งในการ 3.เกิดการประสานงาน
ช่วยเหลือดูแลสุขภาพและมี กันระหว่างหน่วยบริการ
การบริหารจัดการเพ่ือเข้าถึง และกลุ่มผู้พิการ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และกว้างขวาง

๑๒ โครงการหลอดเลือดดี  - เพ่ือตรวจคัดกรองโรค ประชาชนกลุ่มเส่ียง อายุ 15 ปีข้ึนไป 50,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ๑. ๘o% ของกลุ่ม ประชาชนได้รับการดูแล กองสาธารณสุข
ชีวีสดใส เบาหวาน โรคความดัน  เขตเทศบาลต าบลพิมาย  เส่ียงโรคเบาหวาน สุขภาพอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม  
(บูรณาการร่วมกับรพ.พิมาย) โลหิต  โรคหลอดเลือดสมอง   โรคความดันโลหิตสูง กันและลดอัตราการเกิดภาวะ  

ภาวะอ้วน ในประชาชน   และกลุ่มผู้ป่วย แทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
 อายุ 15 ปีข้ึนไป  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  ความดันโลหิตสูง
และบันทึกลงโปรแกรม PPIS  การปรับเปล่ียนพฤติกรรม โรคหลอดเลือดสมอง 
  ๒. ๙o%  ของ ภาวะอ้วน ในประชาชน
  ประชาชนอายุ ๑๕  ปี กลุ่มเส่ียง
  ข้ึนไปได้รับการบันทึก
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    แผนงานสาธารณสุข

  ข้อมูลคัดกรองสุขภาพ
  โดย อสม.
   

13 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง เพ่ือตรวจหามะเร็งปากมดลูก ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิมาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.20% ผู้ท่ีไม่เคย ลดอัตราการเกิดโรค กองสาธารณสุข

ปากมดลูก (บูรณาการ ให้กับประชาชน กลุ่มอายุ 30 - 70  ปี ตรวจภายใน 5ปี มะเร็งปากมดลูก

ร่วมกับ รพ.พิมาย)  มารับบริการ ในประชาชนกลุ่มอายุ 

2. 100%ผู้รับ 30 – 70  ปี

บริการตรวจพบ

ความผิดปกติ

ได้รับการส่งรักษา
        ต่อตามสิทธิ   

      
 

๑๔ โครงการตรวจคัดกรอง  -เพ่ือตรวจหามะเร็ง ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. 100%ผู้รับ ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุข
โรคมะเร็งเต้านม เต้านมให้กับประชาชน ต าบลพิมาย กลุ่มอายุ  บริการตรวจพบ ดูแลสุขภาพ  อย่างท่ัวถึง  

 (ร่วมกับ รพ.พิมาย)  30 - 70  ปี ความผิดปกติ และลดอัตราการเกิด
  ได้รับการส่งรักษา โรคมะเร็งและสามารถ
 ต่อตามสิทธิ ตรวจมะเร็งเต้านม
 ได้ด้วยตนเอง
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15 โครงการคัดกรอง  -เพ่ือตรวจคัดกรอง ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิมาย 13,000 13,000 10,000 10,000 10,000 1.80%ประชาชน ประชาชนท่ีมีข้อบ่งช้ี กองสาธารณสุข
โรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้า  ลดการ กลุ่มอายุ 15  ปี  ข้ึนไป ได้ตอบค าถาม2Q โรคซึมเศร้า  ได้รับการ

ฆ่าตัวตายในประชาชน 2. 100 % ส่งพบแพทย์เพ่ือ
กลุ่มอายุ 15  ปี  ข้ึนไป ประชาชนท่ีมี วินิจฉัยและรับการ

ข้อบ่งช้ีโรคซึมเศร้า รักษาท่ีเหมาะสม
ได้ตอบค าถาม 9Q
มีคะแนนมากกว่า 7
ให้ตอบค าถาม 8Q
 ได้ 1 คะแนน
ได้ส่งพบแพทย์ทันที

16 โครงการรณรงค์ต้านโรคเอดส์ เพ่ือรณรงค์ต่อต้าน ประชาชนท่ัวไปนักเรียน นักศึกษา 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 1.ประชาชนให้ ประชาชนได้ความรู้จาก กองสาธารณสุข
โรคเอดส์  เน่ืองในวัน เข้าร่วมชมนิทรรศการและ ความสนใจร่วม การจัดนิทรรศการ 
ต้านเอดส์โลก กิจกรรมว่ิงรณรงค์ต้าน กิจกรรมงานวัน การประชาสัมพันธ์ในงาน

โรคเอดส์ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ต้านเอดส์โลก และสามารถปฏิบัติตน
2.ประชาชนได้ ในการป้องกันโรคเอดส์
ความรู้จากการ ได้ถูกต้อง
จักนิทรรศการและ
สามารถปฏิบัติตน
ในการป้องกัน
โรคเอดส์ได้ถูกต้อง
3.ประชาชนได้

ออกก าลังกาย
เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพตนเอง
ให้แข็งแรง 
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17 โครงการมหัศจรรย์ 1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ หญิงต้ังครรภ์ในเขตเทศบาล 64,500 64,500 64,500 ๑.ร้อยละ  ๑00 ๑.หญิงต้ังครรภ์ทุกราย กองสาธารณสุข
1,000วันแรกแห่งชีวิต ทุกราย ได้รับอาหาร  ต าบลพิมายจ านวน ๕0 ราย ของหญิงต้ังครรภ์  ได้รับอาหารเสริมขณะ

เสริมขณะต้ังครรภ์ทุกราย ได้รับการสนับสนุน ต้ังครรภ์ทุกราย
๒เพ่ือให้ทารกแรกเกิดมี อาหารเสริม ๒.เพ่ือให้ทารก

น้ าหนักปกติ (น้ าหนัก ๒.ร้อยละ  ๙0 แรกเกิดมีน้ าหนักปกติ
แรกเกิดไม่ต่ ากว่า  ทารกแรกเกิด  ท่ีคลอด  (น้ าหนักแรกเกิดไม่ต่ ากว่า  
2,500  กรัม) ครบตามก าหนด  2,500  กรัม)

มีน้ าหนักไม่น้อย
กว่า ๒,๕ooกรัม
ข้ึนไป

18 โครงการ องค์กรรักษ์ ๑เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหารพนักงานลูกจ้างเทศบาลต าบล 10,000 10,000 4,500 4,500 4,500 ๑.ร้อยละ  ๖o  ๑. พนักงานเทศบาลต าบล กองสาธารณสุข
สุขภาพเทศบาลต าบลพิมาย เป็นแกนน าสุขภาพด้าน พิมายจ านวนไม่น้อยกว่า 20คนต่อคร้ัง ของพนักงาน พิมายสนใจเข้าร่วม

ส่งเสริมสุขภาพและเป็น เทศบาลต าบล กิจกรรมสม่ าเสมอมีภาวะ

แบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน พิมายสนใจ สุขภาพดีข้ึนตามเกณฑ์
๒.  เพ่ือเก็บข้อมูลด้าน เข้าร่วมกิจกรรม และแก้ไขปัญหาท่ีพบ
พฤติกรรมสุขภาพ ๒.ร้อยละ  ๘o ได้อย่างเหมาะสม
ท่ีเป็นปัญหามาแก้ไข  ของพนักงาน ๒.สามารถปลุกกระแส

๓เพ่ือปลุกกระแสให้ผู้บริหาร  เทศบาลเข้า ให้ผู้บริหาร  พนักงาน  
พนักงาน  เห็นความ ร่วมกิจกรรม เห็นความส าคัญของ
ส าคัญและประโยชน์ สม่ าเสมอมีภาวะ การออกก าลังกาย
ของการออกก าลังกาย สุขภาพดีข้ึนตามเกณฑ์
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19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 1.ประชาชนท่ัวไป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละ  80  ของ 1.ผู้เข้ารับการอบรมมี กองสาธารณสุข
รู้เท่าทันโรคหลอดเลือด และและเข้าใจอาการ 2.กลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง / ผู้เข้ารับการอบรม ความรู้ความสามารถ  ให้
สมองหัวใจ  ของโรคหลอดเลือดสมอง หรือผู้ดูแลท่ีสมัครใจร่วม มีความรู้ความ ความช่วยเหลือกันเอง

และหัวใจได้ถูกต้อง 3.อสม.หรือแกนน าอาสาสมัครอ่ืนๆ สามารถให้ความ ในกรณีฉุกเฉิน   มี
2.  เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะ 4.ผู้น าชุมชน ช่วยเหลือกันเอง ผู้ป่วยท่ีสงสัยจะเกิด
การช่วยเหลือปฐมพยาบาล รวมท้ังหมด  100 คน ในกรณีมีอุบัติเหตุ อาการของโรคหลอดเลือด
เบ้ืองต้น  การช่วยฟ้ืน ฉุกเฉินภายใน สมองและหัวใจ  ได้ถูกต้อง
คืนชีพและการประสาน ชุมชนได้ 2.ชุมชนมีแกนน า

ระบบส่งต่อ 1669 หรือ 2.ร้อยละ 100 มี อาสาสมัครฉุกเฉิน 
 ระบบท่ีเหมาะสม ได้ถูกต้อง แกนน าอาสาสมัคร ชุมชนละ  3  คน

ฉุกเฉินในชุมชน
ละ 3  คน

20 โครงการปรับปรุงและยกร่าง 1.เพ่ือให้ได้เทศบัญญัติ เพ่ือปรับปรุง ทบทวน และยกร่าง 50,000 เทศบาลต าบล ได้เทศบัญญัติเทศบาล กองสาธารณสุข
เทศบัญญัติเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลพิมาย ท่ีมี เทศบัญญัติท่ีออกตาม พรบ. พิมาย มีการ ต าบลพิมาย ท่ีมีบท
พิมาย บทบัญญัติ และบทลงโทษ สาธารณสุข ประกอบด้วย ปรับปรุง ทบทวน บัญญัติถูกต้อง

ถูกต้องและครอบคลุมให้ 1.สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ และยกร่าง ครอบคลุมสอดคล้อง
สอดคล้องและเหมาะสม สะสมอาหาร เทศบัญญัติท่ี และเหมาะสมกับ
กับสภาวการณ์   ในปัจจุบัน 2.การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ ออกตาม พรบ. สภาวการณ์ในปัจจุบัน
2.เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ ทางสาธารณะ สาธารณสุข
เจ้าหน้าท่ีมีแนวทางในการ 3.การควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือ จ านวน 6 เร่ือง
ปฏิบัติงานและสามารถ ปล่อยสัตว์
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย 4.การควบคุมตลาด
ความเท่ียงธรรมและถูก 5.การจัดการมูลฝอยท่ัวไป
ต้องตามกฎหมาย 6.การจัดการส่ิงปฏิกูล
3.เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ประชาชน ในเขตเทศบาล
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งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ต าบลพิมาย ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้อย่าง
ถูกต้อง 

21 โครงการ วัด ประชา รัฐ 1.เพ่ือให้บรรยากาศและ น าร่องวัด 2 วัด (วัดเดิมและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1.ประชาชนทุก 1.เพ่ือให้ทุกภาคส่วน กองสาธารณสุข
สร้างสุข ด้วยวิถี 5 ส. ส่ิงแวดล้อมในวัดดีข้ึน วัดบูรพาพิมล) และประชาชน ภาคส่วนให้ความ บ้าน วัด โรงเรียน มีส่วน

2.ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน จิตอาสา หมู่ 1 และหมู่ 2 ร่วมมือกันปฏิบัติ ร่วมท าให้ชุมชนเข้มแข็ง
การปรับปรุงดูแลรักษา หรือผู้ท่ีมีจิตศรัทธา กิจกรรม 5 ส  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง
ความสะอาดภายในวัด ประมาณ 100 คน อย่างต่อเน่ือง 2.วัดสะอาดและเป็น
3.วัดสะอาดและเป็น 2.วัดน าร่องท้ัง ระเบียบเรียบร้อย
ระเบียบ เรียบร้อย สองวัดสะอาด
4.เป็นการจรรโลงและ และเป็นระเบียบ
ด ารงไว้ซ่ึงพระพุทธศาสนา เรียบร้อย

(ดูจากภาพถ่าย
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ)
 

22 โครงการป้องกันควบคุม 1.เพ่ือป้องกันการเสียชีวิต 1.ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนใน   30,000 30,000 300,000  1.ร้อยละ 100  1.เด็กก่อนวัยเรียนใน กองสาธารณสุข
โรคติดต่อเด็กก่อนวัยเรียน และการแพร่ระบาดของ สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง  ของสถานศึกษาท่ี สถานศึกษาปลอดภัย
ในสถานศึกษา โรคติดต่อเด็กก่อนวัยเรียน 2.ครูและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ดูแลเด็กก่อน จากโรคติดต่อท่ีพบมาก

ในสถานศึกษา ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนใน วัยเรียนได้ร่วม ในเด็กก่อนวัยเรียน
2.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองโรค สถานศึกษา ประมาณ 250 คน กิจกรรมโครงการฯ 2.ผู้ปกครอง นักเรียน
ติดต่อท่ีพบมากในเด็ก 2.ร้อยละ 80  ครู และผู้ปฏิบัติงาน
ก่อนวัยเรียนแก่ผู้ปกครอง ของผู้เข้าร่วม ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนมี
นักเรียนและคุณครูรวมท้ัง กิจกรรมมีความรู้ ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ
ส่งเสริมอนามัยท่ีช่วย ความเข้าใจเก่ียวกับ และส่งเสริมอนามัยท่ีช่วย
ป้องกันโรคติดต่อ โรคติดต่อเด็กก่อน ป้องกันโรคติดต่อได้



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสาธารณสุข

3.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ วัยเรียนและสามารถ ถูกต้อง
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าท่ี ป้องกันโรคได้ถูกต้อง
ท่ีปฏิบัติงานดูแลเด็กก่อน 3.ร้อยละ 100
วัยเรียนต่ืนตัวและตระหนัก ของเด็กท่ีต้อง
ในการดูแลบุตรหลานและ สงสัยเส่ียงต่อ
นักเรียนของตนเองให้ โรคติดต่อได้รับ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ การรักษาโดย

แพทย์แผน
ปัจจุบันและไม่
เสียชีวิต

23 โครงการป้องกันและแก้ไข 1.เพ่ือจัดท าแผนแก้ไข  -ครัวเรือน 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละ 80 1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กองสาธารณสุข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  -ผู้ประกอบการอาหารใน ของกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการควบคุมป้องกัน
ในชุมชน อย่างย่ังยืน สถานศึกษา มีความรู้เร่ืองการ โรคขาดสารไอโอดีน

2.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ  -อสม.รับผิดชอบครัวเรือน ป้องกันโรคขาด เพ่ิมข้ึน
ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร พ้ืนท่ีเขต เทศบาลต าบลพิมาย สารไอโอดีนเพ่ิมข้ึน 2.คุณภาพเกลือเสริม
ไอโอดีน 2.ร้อยละ 95 ไอโอดีนท่ีใช้อยู่ในครัวเรือน
3.เพ่ือรณรงค์การบริโภค ตรวจพบคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เกลือเสริมไอโอดีน เกลือเสริมไอโอดีน (20-40 ppm)
4.เพ่ือสุ่มตรวจคุณภาพ ท่ีใช้ในครัวเรือน 3.ประชาชนมีการ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน อยู่ในเกณฑ์ บริโภคเกลือเสริม
ชุมชน มาตรฐาน (20- ไอโอดีน

40 ppm)
3.ร้อยละ 95
ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน

1,763,000 1,895,500 2,206,500 2,156,500 2,426,500 



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสาธารณสุข




























