
ผ 02 

 

๑๕๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน 

กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน 

และ อสม. 

 

เพื่อให้การสนับสนุน           

กลุ่มสตรีและแม่บ้าน     

อสม. 

 

100  คน  100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จ านวน 

อสม.ที่ 

เข้าร่วม

กิจกรรม

ร้อยละ 80 

กลุ่มสตรี แม่บ้าน      

อสม. เข้าร่วม

กิจกรรม  

 

กอง 

สาธารณสุข 

2 พัฒนาศักยภาพและ              

คุณภาพชีวิต

อาสาสมัคร         

สาธารณสุขประจ า 

หมู่บ้าน (อสม.) 

1. เพื่อให้ อสม. ต าบล      

ได้รับบริการตรวจ

สุขภาพประจ าปี 

2. เพื่อให้ อสม. มี

ความรู้ ทักษะและการ

ปฏบิัติ เพื่อตัวอย่างที่ดี

ด้านสุขภาพ 

 

1.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

ประจ าปีแก่ อสม. 

2. อบรมให้ความรู้เร่ือง การ

ดูแลสุขภาพตนเอง ด้าน

อาหารการออกก าลังกาย  

3. กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน

การส่งเสริมอาชีพ อสม. 

ต าบลไชยมงคล  

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

จ านวน 

อสม.ที่ 

เข้าร่วม

กิจกรรม

ร้อยละ 

80 

1. อสม.ต าบลไชย

มงคล ไดร้ับบริการ

ตรวจสุขภาประจ าปี         

2. อสม. มีความรู้ทักษะ

และการปฏิบัติเพื่อ

ตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 

 

ทต.ไชยมงคล/ 

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 

ไชยมงคล 



ผ 02 

 

๑๕๑ 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 การพัฒนาระบบ 

บริการสุขภาพ 

ต าบลไชยมงคล          

1.  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ 

ด้านการรักษาพยาบาล/การ

ส่งเสริมสุขภาพ/การป้องกันโรค

และการฟื้นฟูสุขภาพและบริการ

ด้านทันตกรรมอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐาน 

2.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ 

สุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ 

แพทย์/เภสัชกรและกายภาพบ าบัด 

ให้บริการตรวจรักษาที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ไชยมงคล ก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ทั้งผู้รับ 

บริการและผู้ให้บริการ 

 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลไชยมงคล ประเมินตนเอง

ตามมาตรฐาน HCA เพื่อหาส่วน

ขาดในการพัฒนาและพัฒนา

ปรับปรุงระบบริการสาธารณสุข 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน HCA โดย

ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ/ 

การป้องกันโรค/การ

รักษาพยาบาล 

และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการ

บริการ ด้านทันตกรรม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ไชยมงคล ตามมาตรฐานหน่วย

บริการปฐมภูมิอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 70 

1. ผู้ปว่ยทั่วไปและ

ผู้ปว่ยโรคเรือ้รัง 

ที่มีปัญหาซับซ้อนและ

มีภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนจน   

ไม่สามารถควบคุม

ระดับน้ าตาลและ

ความดันโลหิตสูงได้

และผู้ปว่ยที่ต้องได้รับ

การฟื้นฟูทาง

กายภาพ ได้รับ

บริการสุขภาพที่มี

มาตรฐาน  

 

ทต.ไชยมงคล/ 

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบล 

ไชยมงคล 
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๑๕๒ 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 การพัฒนา

ระบบ

บรกิาร         

สาธารณสุข

มูลฐาน 

หมู่บ้าน  

(เงิน

อุดหนุน) 

เพื่อให้ประชาชนมีระบบ

บรกิารสาธารณสุขมูลฐาน

หมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณและแนว

ทางการด าเนินการจัดท าแผน

สุขภาพชุมชน 

ในหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน ๆ  

7,500 บาท 
 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 70 

ประชาชนมีสุขภาพ

ที่ดีขึน้ จ านวน 

1,000 ครัวเรือน 

 

 

กอง 

สาธารณสุข 

5 เงิ น อุ ด ห นุ น

เหล่ ากาชาด

จั ง ห วั ด     

นครราชสีมา 

1.เพื่อสนับสนุนกิจการของ

เห ล่ า ก า ช า ด จั ง ห วั ด

นครราชสีมา 

2 .เพื่ อ รับบริจาคเงินและ

สิ่ งของ ช่วยเหลือบรรเทา

ทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย 

3.เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์

เด็ก, คนชรา และคนพิการที่

ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง

ได้  

อุดหนุนกาชาด  อ าเภอเมืองฯ 

จังหวัดนครราชสีมา 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ความ

ช่วยเหลือ

สงเคราะห์เด็ก

, คนชรา และ

คนพิการที่ไม่

สามารถ

ช่วยเหลือ

ตนเองได้ 

1. สนับสนุน

กิจการของเหล่า

กาชาดจังหวัด

นครราชสีมา 

2.ช่วยเหลือ

สงเคราะห์เด็ก, 

คนชรา และคน

พิการ  

เหล่ากาชาด

จังหวัด

นครราชสีมา /

ทต.ไชยมงคล 



ผ 02 

 

๑๕๓ 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 เยาวชนไทยร่วม

ใจสร้าง สุขภาพ

ต าบล ไชยมงคล 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้เร่ือง

การดูแลสุขภาพ 

และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคให้แก่เด็กนักเรียน

มัธยมในต าบลไชยมงคล 

2. เพื่อสร้างเวทีให้ 

กลุ่มเด็กได้แสดงความ

คดิเห็นของตนเองเกี่ยวกับ

พฤติกรรมสุขภาพ  ภายใน

ครอบครัวและชุมชน 

3. เพื่อสร้างเด็กดีให้ 

เป็นแกนน าในการดูแล

สุขภาพในชุมชน 

 

 

เยาวชน ในเขตพืน้ที่ต าบล

ไชยมงคล 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จ านวนเยาวชน     

ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 70 

1. นักเรียนมัธยม

ชั้นปีที่ 1-3มี

ความรู้ 

ความสามารถ 

ในการดูแลสุขภาพ

ของตนเองและ

ครอบครัว 

2. มีเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของกลุ่มเด็ก

ในชุมชน 

3. ปลูกจิตส านึก

กลุ่มเด็ก ให้

ตระหนักเห็น

ความส าคัญเร่ือง

การดูแลสุขภาพ

ของตนเอง 

ทต.ไชยมงคล/ 

โรงพยาบาล

ส่งเสริม

สุขภาพ 

ต าบล 

ไชยมงคล 
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๑๕๔ 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 คุม้ครองผู้บริโภค  

และเฝ้าระวัง

อนามัย

สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการคุม้ครอง              

ผู้บริโภคและเฝ้าระวัง

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ในชุมชน 

ออกตรวจ และเฝ้าระวังปรมิาณ

สารปนเปื้อนที่อยู่ในอาหาร ใน

ร้านคา้  ร้านอาหาร และตลาด 

ปีละ 2 คร้ัง 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 70 

ชุมชนมีการรักษา 

อนามัยแวดล้อมดี

ขึน้ ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึน้ 

กอง 

สาธารณสุข 

8 ส่งเสริมและสร้าง

จิตส านึกใหแ้ก่

ผู้ประกอบการ                 

ในด้านการควบคุม

มลพิษจากการ

ประกอบกจิการ 

เพื่อประชาชน                    

ผู้ประกอบการมีจติส านึกใน

การรักษา สิ่งแวดล้อม และ

ช่วยกันลดมลพิษ 

 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ 

การ จ านวน 30 ราย 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

จิตส านึก ในการ

รักษาสิ่งแวดล้อม    

และเป็นชุมชน

ปลอดมลพิษ 

กอง 

สาธารณสุข 

9 สุขาภิบาลอาหาร

(Clean Food 

Good Taste) 

1. เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้

แก่ผู้ประกอบ การร้านค้า  

ปฏบิัติให้ถูกสุขลักษณะ 

2. ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวได้บรโิภค

อาหารที่มีความสะอาด

ปลอดภัย 
 

1. จัดอบรมผู้ประกอบการ

ร้านอาหารในต าบลออกตรวจ

เชือ้โรคปนเปื้อนในอาหาร 

2. มอบป้าย อาหารสะอาด

รสชาติอร่อย(Clean Food Good 

Taste) แก่ร้านคา้ร้านอาหารที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 

80 

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร ได้รับ

ความรู้ 

และปฏิบัติได้ถูก

สุขลักษณะ 

 

กอง 

สาธารณสุข 
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๑๕๕ 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

10 เพิ่มประสิทธิภาพ

การป้องกันโรค

ระบาดสัตว์

ล่วงหน้า 

 

1.  เพื่อให้มีอาสาปศุสัตว์

ประจ าหมู่บ้านช่วยงาน

ด้านปศุสัตว์ประจ า

หมู่บ้าน 

2.  เพื่อให้ความรู้และ

ทักษะในการป้องกันโรค

สัตว์ระบาดสัตว์ล่วงหน้า   

(โรคสัตว์ติดสู่คน)  ให้

ทั่วถึงในทุกพืน้ที่ต าบล 

3.  เพื่อเป็นขวัญและ 

ก าลังใจแก่อาสาปศุสัตว์               

ประจ าหมู่บ้าน 

1. มีอาสาปศุสัตว์ประจ า

หมู่บ้านๆ ละ 2 คน ช่วย

ท างานในพืน้ที่ปศุสัตว์ได้

ครบถ้วน 

2. ให้มีความรู้และทักษะที่

สามารถท าการป้องกันโรค

ระบาดสัตว์ล่วงหน้าทั้งสัตว์

ใหญ่ สัตว์เล็กและสัตว์ปีก  

(โรคสัตว์ติดสู่คน) ได้

ครบถ้วนทุกพืน้ที่ 

3. มีเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ใน 

การปฏบิัติงานทั้งการฉีด

วัคซีนและการพ่นยาฆ่า

เชือ้โรคสัตว์ ครบทุกคน 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 100,000 100,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 70 

 1.  มีอาสาปศุสัตว์

ประจ าหมู่บ้านที่

สามารถท างานใน

พืน้ที่ได้ครบถ้วน 

2.  มีเคร่ืองมือฉีด

วัคซีน การพ่นยาฆ่า

เชือ้โรคที่สะดวกและ

ปลอดภัย  ในการ

ปฏบิัติงาน 

3.  การป้องกันโรค

ระบาดสัตว์ล่วงหน้า  

(โรคสัตว์ติดสู่คน)                  

ได้รวดเร็วทันที่และ

ทั่วถึง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

 



ผ 02 

 

๑๕๖ 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 เร่งรัดป้องกันและ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

เพื่อให้ควบคุมป้องกัน

จากโรคไข้เลือดออก 

และลดอัตราการป่วย

ด้วยโรคไข้เลือกออก 

1. จัดซ้ือทรายอะเบท   

2. จัดซ้ือน้ ายาเคมีพ่น

หมอกควัน จ านวน 7 

ขวด  

3. จัดซ้ือน้ ามันดีเซล  

 ยาพ่นหมอกควัน 350 

ลิตร   

4. คา่จ้างเหมาพ่นหมอก

ควัน    

 

 
 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 70 

- อัตราการป่วยด้วย 

โรคไข้เลือดออก

ลดลง  

- คา่ BI CI ใน

ชุมชน/โรงเรียน/วัด  

ไม่เกินค่าปกติ BI  

ไม่เกิน 100 ค่า 

-ชุมชนสะอาดปราศ 

โรคไข้เลือดออก 

กอง 

สาธารณสุข 

12 สัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรค 

พิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 

เพื่อด าเนินการจัดซื้อวัคซีน

และอุปกรณ์ในการฉีด  

เพื่อป้องกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้า  

จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์

ใน การฉี ด ตามจ านวน

ประชากรสุนัขและแมว 

ทั้ งที่ มี เจ้ าของและไม่ มี

เจ้าของ 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 100,000 100,000 จ านวนสุนัขและ

แมวที่ ได้รับการ

ฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า 

ไม่มีการแพร่ระบาด

ของโรคพิษสุนัขบ้า

ใ น เ ข ต เท ศ บ า ล

ต าบลไชยมงคล 

กอง

สาธารณสุข 



ผ 02 

 

๑๕๗ 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

13 เงินอุดหนุนส าหรับ

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้ าน

สาธารณสุข 

เพื่ อสนับสนุน ให้

ชุมชน/หมู่บ้านแห่ง

ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

จัดท าโครงการตาม

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขอย่างน้อย              

๓ โครงการ 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

จ านวนหมู่บ้าน

ที่ด าเนินการ

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชด าริ 

ด้าน

สาธารณสุข 

ประชาชนในพืน้ที่

ต าบลไชยมงคลมี

สุขภาพอนามัยที่

แข็งแรง สมบูรณ์ 

 

กอง 

สาธารณสุข 

14 เงินอุดหนุนส าหรับ

ขับเคลื่อนโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้า 

เพื่ อด า เนิ น ก าร

จัดซื้อวัควีนและ

อุปกรณ์ในการฉีด 

เพื่ อป้องกันและ

ค วบ คุ ม โรค พิ ษ

สุนัขบ้า 

จัดซือ้วัคซีนและอุปกรณ์

ในการฉีด 

ตามจ านวนประชากรสุนัข

และแมวทั้งที่มีเจ้าของ

และไม่มีเจ้าของ 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 100,000 100,000 จ านวนสุนัข

และแมวที่

ได้รับการฉีด

วัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า 

ไม่มีการแพร่ระบาด

ของโรคพิษสุนัขบ้า

ในเขตเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

 

กอง

สาธารณสุข 

รวม   14 โครงการ - - 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 - - - 

 


