
แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (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 วิทยาลัยวัยหวาน ๑. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ  - ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - ร้อยละ 80 ของ  ๑. ผู้สูงอายุห่วงใย กองสาธารณสุข
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและท่ีมา
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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 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์  - เพ่ือสร้างก าลังใจและ  - จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - ร้อยละ 20 ของ ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย กองสาธารณสุข

ผู้สูงอายุแห่งชาติ 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 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)        

6 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 
มีการพัฒนาตามมาตรฐาน 3.ร้อยละ 95 ของโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
3. เพ่ือประสานความร่วมมือ ส่งเสริมสุขภาพ 
ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และชุมชน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและท่ีมา

๗ 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 และร่วมกิจกรรมโครงการ และสาธารณสุขอ่ืน

ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ภัยพิบัติต่าง ๆ ท่ีเทศบาล 2.ร้อยละ 95 อย่างท่ัวถึง

ทุกเพศทุกวัยในเขต จะต้องดูแลประชาชนตามความจ าเป็น ของประชาชนท่ี ๒.ประชาชนได้รับ

เทศบาลต าบลพิมาย มาร่วมกิจกรรม ค าแนะน าเก่ียวกับการ

๒.เพ่ือให้ประชาชนเกิด และพบความผิด ดูแลสุขภาพเกิดความ

ความต่ืนตัว  ตระหนัก ปกติได้รับการดูแล ตระหนักในการดูแล

และเห็นความส าคัญ เบ้ืองต้นและส่งต่อ ภาวะสุขภาพของตนเอง

และสนใจในสุขภาพ เพ่ือรับการรักษาท่ี และครอบครัวมากย่ิงข้ึน

ตนเองและครอบครัว เหมาะสม ๓.ประชาชนมีความพึงพอใจ

๓. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ในกิจกรรมท่ีจัดข้ึนและมีทัศนคติ

ระหว่างเทศบาลและ ท่ีดีต่อหน่วยงานเทศบาลต าบลพิมาย

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
8 โครงการป้องกันควบคุม 1.เพ่ือป้องกันการเสียชีวิต 1.ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  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



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและท่ีมา

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

เสียชีวิต
9 โครงการป้องกันและแก้ไข 1.เพ่ือจัดท าแผนแก้ไข  -ครัวเรือน 30,000 30,000 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 (20-40 ppm) ไอโอดีน

3.ร้อยละ 95
ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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10 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนรักสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ
การออก าลังกาย ให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไป การออกก าลังกาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

11 โครงการฟิตเนสชุมชน เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกาย 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 อุปกรณ์ออกก าลังกาย ชุมชนมีอุปกรณ์ออกก าลังกาย กองสาธารณสุขฯ
ให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ส าหรับชุมชนทุกชุมชนในเขต

เทศบาลต าบลพิมาย

12 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย ก่อสร้างสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน สนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสถานท่ีออกก าลังกาย กองสาธารณสุขฯ
มาตรฐาน ให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไป

13 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรู้ในเร่ือง กองสาธารณสุขฯ
เร่ือง covid ไข้เลือดออก ในเร่ือง covid ไข้เลือดออก ในเร่ือง covid ไข้เลือดออก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โรคภัยใกล้ตัว
ความดัน เส้นเลือดตีบ โรคหัวใจ ความดัน เส้นเลือดตีบ โรคหัวใจ ความดัน เส้นเลือดตีบ โรคหัวใจ
โรคสมองเส่ือม โรคสมองเส่ือม โรคสมองเส่ือม

2,630,000 2,630,000 2,630,000 2,630,000 2,630,000 














