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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมใหความรูการ

จัดการขยะชุมชน

เพื่อสงเสริม ตระหนัก 

ใหทุกคนเห็น

ความสําคัญในการลด

ขยะ

ตําบลนาไมไผ     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จํานวนผู

รวมโครงการ

ลดขยะมูลฝอย สํานักปลัด

2 โครงการคายสรางสุขเพิ่ม

ทักษะชีวิตกลุมแกนนํายุวชน

เยาวชน

เพื่อใหเยาวชนรูจัก

ปองกันตนเองจากการ

มีเพศสัมพันธกอนไว

อันควร

เยาวชนจํานวน

 30 คน

       20,000  จํานวนผู

รวมโครงการ

เยาวชนมี

ความเขาใจ

และสามารถ

นําไปปฏิบัติได

กลุม

เยาวชน/

สํานักปลัด/

อบจ.

3 โครงการจัดระบบการแพทย

ฉุกเฉินประจําตําบล

เพื่อเตรียมความพรอม

ในงานสาธารณสุข

ตําบลนาไมไผ     100,000 จํานวน

กิจกรรม

ประชาชน

ไดรับการ

ชวยเหลือ

เบื้องตน

สํานักปลัด

4 โครงการตรวจสารเคมีตกคางใน

เลือดของเกษตรกร

เพื่อตรวจหาระดับ

สารเคมีตกคางใน

กระแสเลือดของ

เกษตรกร

กลุมเกษตรกร

 จํานวน 50 

คน

       20,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

ประชาชน

ตระหนักและ

ปลอดจาก

การมีสารเคมี

ตกคาง

โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพ

ตําบลบาน

ทงสาน

 5.1 แนวทางการพัฒนา การบริการสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการทําลายแหลงเพาะ

พันธลูกน้ํายุงลายในหมูบาน

จํานวน 14 หมูบาน

เพื่อลดอัตราการเกิด

ไขเลือดออก

ที่พักอาศัย 

จํานวน 14  

หมูบาน

    150,000 จํานวนสติถิ

การลดโรค

ประชาชน

ปลอดโรค

โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพ

ตําบลบาน

ทงสาน
6 โครงการปนลดโรค เพื่อรณรงคให

ประชาชนหันมาใช

จักรยานเปนการลด

โลกรอน

ผูเขารวม

โครงการ  

100คน

       40,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

ประชาชน

ออกกําลังกาย

โดยการใช

จักรยานมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการเยี่ยมบานผูปวยติด

เตียง, ผูพิการฯ

เพื่อการดูแลสุขภาพ

ของผูปวย,ผูพิการและ

เสริมกําลังใจ

เดือนละ 1 ครั้ง        20,000 จํานวนครั้ง ผูพิการผูปวย

ติดเตียง มี

สุขภาพดีขึ้น

โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพ

ตําบลบาน

ทงสาน
8 โครงการรณรงคปองกันแกไข

ปญหาเอดสและเพศสัมพันธใน

กลุมเยาวชน

เพื่อปองกันการติดเชื้อ

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและโรค

เอดสในแกนนํา

เยาวชนตําบลนาไมไผ

นักเรียน

จํานวน  100

 คน

       34,850 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

เกิดแกนนํา

เยาวชน

ขับเคลื่อน

ทางดานเอดส

ในชมชน

โรงพยาบาล

ทุงสง

9 โครงการลดพุงในโรงเรียน เพื่อใหเด็กในโรงเรียน

ลดพุง ลดโรคอวน

โรงเรียนใน

ตําบล

       30,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

เด็กมีสุขภาพ

ที่ดี ลดการ

เกิดโรคอวน

โรงเรียนใน

ตําบลนาไมไผ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการสงเสริมการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม

เพื่อสุขภาพที่ดี ตําบลนาไมไผ     100,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

สุขภาพ

แข็งแรง

สํานักปลัด

11 โครงการสงเสริมการออกกําลัง

กายสงเสริมสุขภาพในผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุมีการ

ออกกําลังกายอยาง

เหมาะสมและตอเนื่อง

กลุมผูสูงอายุ 

จํานวน 30 คน

       30,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

ผูสูงอายุมี

สุขภาพที่ดีขึ้น

โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพ

ตําบลบาน

ทงสาน
12 โครงการสนับสนุนกลุมชมรม

ออกกําลังกาย และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมแกกลุมเสี่ยง

เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ตําบล

ตําบลนาไมไผ     100,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

มีทุนในการ

ดูแลสุขภาพ

สํานักปลัด

13 โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ตําบล

ตําบลนาไมไผ     100,000 จํานวนครั้ง มีทุนในการ

ดูแลสุขภาพ

สํานักปลัด

14 โครงการสนับสนุนการดูแล

ชุมชนปองกันโรคเอดส

เพื่อใหประชาชนชน

ตระหนักถึงความเสี่ยง

การการติดเชื้อเอดส

กลุม

ประชาชน

ตําบลนาไมไผ

       20,000 จํานวนครั้ง

ที่บริการ

เกิดแกนนํา

ประชาชน

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการสนับสนุนจัดทําสื่อ

รูปแบบตางๆ รณรงคดาน

สุขภาพในชุมชน

เพื่อการมีสื่อทางดาน

สาธารณสุขอยาง

แพรหลาย

ตําบลนาไมไผ        30,000 จํานวนสื่อ

ประชาสัมพัน

ธ

ประชาชน

ไดรับความรู

จากสื่อ

สํานักปลัด

16 โครงการสนับสนุนสงเสริม

กิจกรรมการออกกําลังกาย แอ

โรบิก เลนกีฬา  ในชุมชน

เพื่อใหประชาชนใน

ชุมชนมีพฤติกรรมการ

ออกกําลังกายอยาง

สม่ําเสมอ

ประชาชนหมู

1-14

       40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

ประชาชนมี

สุขภาพดีขึ้น

สํานักปลัด

17 โครงการสายใยรักถักทอ

คุณธรรม

เพื่อเสริมสราง

พัฒนาการการเรียนรู

ใหกับเด็ก

เด็กทั้งหมดใน

โรงเรียน

       20,000 จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

เกิด

ความสัมพันธ

อันดีระหวาง

เด็กปฐม

ผปกครอง 

โรงเรียน

บานบอมอง,

สํานักปลัด

18 โครงการเสริมสรางความรัก

ความอบอุนในครอบครัวเพื่อ

ปองกันปญหาโรคเอดส และ

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

เพื่อปองกันโรคเอดส

และการตั้งครรภกอน

วัยอันควร

ตําบลนาไมไผ     100,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

เยาวชนและ

ประชาชน

กลุมเสี่ยง

ไดรับความรู

และถุงยาง

อนามัยปองกัน

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

19 สนับสนุนงบประมาณสมทบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.)

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม

ตามแผนงาน สปสช.

ตําบลนาไมไผ     200,000     200,000     200,000     200,000     200,000 จํานวน

โครงการ/

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมี

สุขภาพดี

ถวนหนา

สปสช.

องคการ

บริหารสวน

ตําบลนาไมไผ

20 โครงการดูแลสุขภาพชองปาก

เด็กเล็ก

เพื่อสุขภาพชองปากที่ดี ตําบลนาไมไผ     100,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

สุขภาพ

แข็งแรง

สํานักปลัด

21 โครงการจัดหาถังขยะ เพื่อเพิ่มความพรอมใน

การใหบริการดาน

สาธารณสุขพรอมจัด

ระเบียบชุมชน

พื้นที่ตําบลนา

ไมไผ

    100,000 จํานวนถังขยะ ประชาชนมี

ถังขยะ พรอม

ใชงาน

สํานักปลัด

22 โครงการปองกันไขเลือดออก

กําจัดยุงลายและการแพร

ระบาดของโรคไขเลือดออก

เพื่อลดปริมาณพาหะ

นําโรคไขเลือดออก

กลุม

ประชาชน

ตําบลนาไมไผ

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 จํานวนสถิติ

ไขเลือดออก

ประชาชน

ปลอดโรค

สํานักปลัด

23 โครงการสรางระบบเตาเผาขยะ เพื่อจัดระบบการเผา

ขยะในสํานักงาน

องคการบริหารสวน

ตําบล และชุมชน

สํานักงาน 

อบต. และ

พื้นที่ตําบลนา

ไมไผ

    100,000 จํานวน

เตาเผา

ประชาชน

ไมไดรับ

มลพิษจาก

การเผาขยะ

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

24 โครงการอบรม/สงเสริมการใช

ปุยชีวภาพ  รณรงคลดการใช

ปุยเคมี

เพื่อใหประชาชนมี

วัตถุดิบปลอดสารพิษ

ตําบลนาไมไผ     100,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

ประชาชน

ปลอดโรค

จากสารเคมี

ตกคาง

สํานักปลัด

25 โครงการอบรมใหความรูการใช

สมุนไพรในการกําจัดแมลงและ

โรคพืช

เพื่อใหผูใหเขารับการ

อบรมมีความรูดาน

สมุนไพร

กลุม

ประชาชน

ตําบลนาไมไผ

    100,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

ผูเขารับการ

อบรมมี

ความรูปลอด

สารพิษ

สํานักปลัด

26 โครงการปองกันโรคพื้นบาน/

โรคประจําถิ่น

เพื่อปองกันโรคที่

เกิดขึ้นในพื้นที่

กลุม

ประชาชน

ตําบลนาไมไผ

    100,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

ประชาชนใน

พื้นที่ปลอดโรค

สํานักปลัด

27 โครงการควบคุมและปองกัน

โรคพิษสุนัขบา (ตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา)

เพื่อรักษา โรคภัยแก 

คนและสัตว

ตําบลนาไมไผ     160,000     200,000     200,000     200,000     200,000 จํานวนสัตวที่

ไดรับ

มีวัคซีน

ปองกัน 

อยางทั่วถึง

สํานักปลัด

28 โครงการนาไมไผสะอาด

ปราศจากมลพิษ

เพื่อปองสิ่งอันตรายที่

จะเกิดแกสิ่งแวดลอม

และประชาชนในชุมชน

กลุม

ประชาชน

ตําบลนาไมไผ

 14 หมูบาน

    900,000     900,000     900,000     900,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

ประชาชนใน

พื้นที่ปลอดโรค

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

29 โครงการสงเสริมสนับสนุน

ชมรมใหดวยใจ

เพื่อสงเสริมบทบาท

ของสมาชิกในชมรมให

สามารถชวยเหลือ

สังคมไดเต็มศักยภาพ

ตําบลนาไมไผ จํานวนผู

รวมกิจกรรม

สมาชิกชมรม

สามารถ

ชวยเหลือ

สังคมไดเต็ม

ศักยภาพ

สํานักปลัด

30 โครงการเยาวชนวัยใสตานภัย

ยาเสพติด

เพื่อสงเสริมเยาวชนใน

การใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน และใหรูจัก

พิษภัยยาเสพติด

ตําบลนาไมไผ จํานวนผู

รวมกิจกรรม

เยาวชนมี

บทบาทใน

การตอตานยา

เสพติด

สํานักปลัด/

ปปส.

31 โครงการขยะสรางการออม เพื่อใหเยาวชนรูคุณคา

ของขยะ และสงเสริม

การออม

ตําบลนาไมไผ จํานวนผู

รวมกิจกรรม

เด็กๆมีเงิน

ออมและรูจัก

ความพอเพียง

สํานักปลัด



แบบ ผ.02

หนา| 125

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

32 โครงการไมตายรัดคอ เพื่อใหเยาวชนใชเวลา

วางใหเปนประโยชน 

และสงเสริม

กระบวนการเรียนรู

ทักษะชีวิต

ตําบลนาไมไผ จํานวนผู

รวมกิจกรรม

เยาวชนใช

เวลาวางให

เปนประโยชน

 และสงเสริม

กระบวนการ

เรียนรูทักษะ

ชีวิต

สํานักปลัด

33 โครงการชวยลดการติดเอดส

จากแมสูลูก

เพื่อใหประชาชนชนมี

ความรูและตระหนัก

ถึงความเสี่ยงการการ

ติดเชื้อเอดส

ประชาชน

ตําบลนาไมไผ

       20,000 ปริมาณ

ผูปวยเอดส

ลดลง

ประชาชนชน

มีความรูและ

ตระหนักถึง

ความเสี่ยง

การการติด

เชื้อเอดส

สํานักปลัด

34 โครงการแกไขปญหาขยะชุมชน เพื่อสงเสริม ตระหนัก 

ใหทุกคนเห็น

ความสําคัญในการลด

ขยะ

ประชาชน

ตําบลนาไมไผ

       50,000  จํานวนผู

รวมโครงการ

ลดขยะมูลฝอย สํานักปลัด



แบบ ผ.02

หนา| 126

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

35 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับผูดูแลผูพิการเชิงรุกที่

บาน

เพื่อใหมีโอกาสไดรับ

บริการอยางทั่วถึง

กลุมผูดูแลผู

พิการ

       20,000 จํานวนผู

รวมกิจกรรม

ไดรับบริการ

จากรัฐอยาง

ทั่วถึง

สํานักปลัด

36 โครงการควบคุมและปองกัน

โรคมือเทา ปาก ในโรงเรียน 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหควบคุมและ

ปองกันโรคมือเทาปาก

ในสถานศึกษา

นักเรียนใน

ตําบลนาไมไผ

       20,000 จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

ลดปญหาโรค

มือเทาปาก

ในสถานศึกษา

สํานักปลัด

37 โครงการอนามัยเจริญพันธ เพื่อสงเสริมอนามัย

เจริญพันธ

สตรีตําบลนา

ไมไผ

       20,000 จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

ลดปญหาที่

เกิดจาก

อนามัยเจริญ

พันธในวัยรุน

สํานักปลัด

38 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

ตําบลนาไมไผ     280,000     280,000     280,000     280,000     280,000 จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

ปองกันและ

ลดปญหา

สุขภาพ

ชุมชนตาม

แนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ดาน

สาธารณสุข

สํานักปลัด
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