
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 150 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

291 โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

 

เพ่ือใหการดําเนินงาน

ในพระราชดําริเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ

และมีความคลองตัว 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีหมูท่ี 1-14 

   300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมีดาน

สนับสนุนการ

สาธารณสุข 

หมูบาน 

ผูปวยในพ้ืนท่ี

ปลอดภัยจาก

โรคภัยไขเจ็บตาง 

ๆ 

สํานักปลัดฯ 

292 โครงการสงเสริมดาน

สุขภาพ หมูท่ี 9 

ดําเนินกิจกรรม 

ทางดานสงเสริม

สุขภาพภายในชุมชน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

บานหนองนาง

ขวัญ หมูท่ี 9 

  100,000   รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมีดาน

สนับสนุนการ

สาธารณสุข 

หมูบาน 

ดําเนินกิจกรรม 

ทางดานสงเสริม

สุขภาพภายใน

ชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 151 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

293 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมโรคเชนโรค

ไขเลือดออก ,โรคพิษสุนัข

บา ,โรคไขหวัดนก,  โรค

เอดส, มะเร็งปากมดลูก ,

มะเร็งเตานม,โรคฉี่หนู 

ฯลฯ  

เพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรค 

พ้ืนท่ี หมูท่ี 1 – 14 โดย

รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

เชน รพ.สต.เมืองเพีย/

ละวา สํานักงานปศุสัตว 

อ.บานไผ เพ่ือ

ดําเนินการปองกันและ

ควบคุมโรค ฯลฯ 

   60,000.- 

 

60,000.- 

 

60,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมีดาน

ปองกันและ

ควบคุมโรค 

ประชาชนมี

สุขภาพดี ไมเปน

โรค 

สํานักปลัดฯ 

294 โครงการสนับสนนุ

กิจกรรม อสม.และการให

ขอมูลขาวสารดาน

สาธารณสุข  

เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของ อส

ม.เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและ

มีความคลองตัว 

เพ่ือดําเนินการปองกัน

และควบคุมโรค ฯลฯ

สนับสนุนการดําเนินงาน

ของ อสม. 14 หมูบาน 

ๆ ละ 10,000 บาท 

  140,000.- 140,000.- 140,000.- รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมีดาน

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของ 

อสม. 14 

หมูบาน 

งานดาน

สาธารณสุขบรรลุ

วัตถุประสงคและมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 152 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

295 โครงการทีมหมอ

ครอบครัว คุณหมอมา

ตรวจรักษาถึงบาน 

เพ่ือปองกันและ

รักษาโรคใหกับ

ผูปวยในพ้ืนท่ีได

ทันทวงที 

ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 

1-14 

   60,000.- 

 

60,000.- 

 

60,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมีดาน

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของ 

อสม. 14 

หมูบาน 

ผูปวยในพ้ืนท่ี

ปลอดภัยจาก

โรคภัยไขเจ็บตาง 

ๆ 

สํานักปลัดฯ 

296 สนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ อบต.

เมืองเพีย 

ดําเนินกิจกรรม 

ทางดานสงเสริม

สุขภาพภายใน

ชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เชน รพ.สต.เมืองเพีย/

ละวา 

กองทุนฯ หลักประกัน

สุขภาพ อบต.เมืองเพีย 

  350,000.- 

 

350,000.- 

 

350,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมีดาน

สนับสนุนการ

ดําเนินงาน 

กองทุนฯ มีระบบ

บริการจัดการที่ดี 

สามารถดําเนินการ

สงเสริมสุขภาพกายใน

ชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 153 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

297 อุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ 

เพ่ือดําเนินกิจกรรม

ทางดานสาธารณสุข  

เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุน องคกร

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

ทองถิ่นใหเขารวม

ในกิจกรรม 

สาธารณสุข ใน

รูปแบบการบูรณา

การงานรวมกัน 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชน

ของประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

อุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ 
เ พ่ื อ ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม
ทางดานสาธารณสุข 
พัฒนาระบบการ เฝ า
ร ะ วั ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
สุขภาพและการปรับตัว
จากความร อน   จาก
ม ล พิ ษ  แ ล ะ 
อุดหนุนสํานักงานปศุ
สั ต ว อํ า เ ภ อ บ า น ไ ผ 
จังหวัดขอนแกน ตาม
โครงการพัฒนารูปแบบ
การเลี้ยงและการจัดการ
ลดความเสี่ ย งตอ โรค
ไขหวัดนกและโรค 

 100,000 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการ

อุดหนุน

หนวยงานอ่ืน 

องคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

ทองถิ่นใดเขารวม

ในกิจกรรม 

สาธารณสุข 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 154 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

298 โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี 

เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุน องคกร

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

ทองถิ่นใหเขารวม

ในกิจกรรม 

สาธารณสุข ใน

รูปแบบการบูณ

การงานรวมกัน 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชน

ของประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

อุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ 

เพ่ือดําเนินกิจกรรม

ทางดานสาธารณสุขเชน      

- ปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา   

 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมีดาน

ปองกันและ

ควบคุมโรค 

ประชาชนมี

สุขภาพดี ไมเปน

โรค 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 155 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

299 โครงการพัฒนาตนแบบ

ชุมชนเขมแข็ง 

เพ่ือปองกัน เฝา

ระวังมลพิษ และ

จากการ

เปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

ศูนยอนามัย ท่ี7          

พัฒนาระบบการเฝา

ระวังผลกระทบตอ

สุขภาพและการปรับตัว

จากความรอน  จาก

มลพิษ และจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ศูนยอนามัย 

ท่ี7          

 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการ 

 

เพ่ือปองกัน เฝา

ระวังมลพิษ และ

จากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ศูนย

อนามัย ท่ี7          

สํานักปลัด 

รวม  450,000 1,460,000 1,360,000 1,360,000    

 


