
แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัโรค เพื่อควบคุมและปอ้งกนัโรค ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ สามารถควบคุมปอ้งกนั กอง

ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิด ต าบลบา้นเหล่า  ไม่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อตัราผู้ปว่ย โรคไข้เลือดออกไมใ่ห้ สาธารณสุข

ชอบของ อบต.บา้นเหล่า เจ็บปว่ยด้วยโรค โรคไข้เลือด ระบาดในพื้นที่

ไข้เลือดออก ออกมจี านวน ต าบลบา้นเหล่า

ลดลง

2 โครงการควบคุมปอ้งกนัโรคติดต่อ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ประชาชนในพื้นที่ต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ สามารถควบคุมปอ้งกนั กอง

และโรคระบาดต่าง ๆ ในพื้นที่ ของประชาชนในพื้นที่ บา้นเหล่าไมม่ผู้ีเจ็บปว่ย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อตัราผู้ปว่ย โรคติดต่อและโรค สาธารณสุข

ต าบลบา้นเหล่า ต าบลบา้นเหล่าใหม้คุีณภาพ ในพื้นที่ โรคระบาด ระบาดต่าง ๆ ไมใ่ห้

ชีวิตที่ดี  ลดการเจ็บปว่ยลง มจี านวน มจี านวนที่เพิ่มขึ้นได้

ลดลง

3 โครงการอบรมรณรงค์เพื่อปอ้งกนั เพื่ออบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั กลุ่มเส่ียง/เยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กอง

โรคเอดส์ การปอ้งกนัและรณรงค์ใน ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ต าบลบา้นเหล่ามี สาธารณสุข

การปอ้งกนัโรคเอดส์ จ านวน  100  คน ของผู้เข้าร่วม ความรู้ความเข้าใจ

อบรม เกยีวกบัการปอ้งกนั

โรคเอดส์

    6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
         6.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนายกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 (เลือกท า) การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการจัดซ้ือทรายอะเบทเพื่อ เพื่อปอ้งกนัและก าจัด จัดซ้ือทรายอะเบท 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ สามารถควบคุมปอ้งกนั กอง

ควบคุมโรคไข้เลือดออก ลูกน้ ายุงลายไมใ่ห้ ใหก้บัประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อตัราผู้ปว่ย โรคไข้เลือดออกไมใ่ห้ สาธารณสุข

แพร่ระบาด ในพื้นที่ โรคไข้เลือด ระบาดในพื้นที่

ต าบลบา้นเหล่า ออกมจี านวน ต าบลบา้นเหล่า

ลดลง

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุน้ ายาหวัเชื้อ เพื่อควบคุมและปอ้งกนั จัดซ้ือวัสดุน้ ายาหวัเชื้อ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ สามารถควบคุมปอ้งกนั กอง

ก าจัดยุงลาย โรคไข้เลือดออกที่แพร่ ก าจัดยุงลายใหก้บั (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อตัราผู้ปว่ย โรคไข้เลือดออกไมใ่ห้ สาธารณสุข

ระบาดในพื้นที่ต าบล ประชาชนในพื้นที่ ไข้เลือดออก ระบาดในพื้นที่

บา้นเหล่า ต าบลบา้นเหล่า ลดลง ต าบลบา้นเหล่า

6 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัโรคพษิ เพื่อเปน็การรณรงค์ให้ สุนขัและแมวในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้ ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า กอง
สุนขับา้ (ใหเ้ปน็ไปตาม พรบ. วัคซีนแกส่นขัและแมว พื้นที่ต าบลบา้นเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปว่ยโรคพษิ ไมพ่บผู้ปว่ยโรคพษิ สาธารณสุข
โรคพษิสุนขับา้ พ.ศ.๒๕๓๔) ของประชาชนในพื้นที่ สุนขับา้ลดลง สุนขับา้

ต าบลบา้นเหล่า

    6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนายกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 (เลือกท า) การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

         6.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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๗ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อเปน็การส่งเสริมการ ประชาชนในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ ประชาชนได้ออก กอง

ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ออกก าลังกายที่ถูกต้อง บา้นเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ก าลังกายเพื่อรักษา สาธารณสุข

ของผู้เข้าร่วม สุขภาพใหแ้ข็งแรง

โครงการ

8 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน เพื่อใหป้ระชาชนของ อดุหนนุอาสาสมคัร 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนคร้ังที่ ประชาชนในพื้นที่ กอง

ตามโครงการพฒันางานสาธารณสุข ต าบลบา้นเหล่าได้เข้าถึง สาธารณสุขประจ า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมู่บา้นได้รับ ต าบลบา้นเหล่าสามารถ สาธารณสุข

มลูฐานในเขตองค์การบริหารส่วน บริหารสาธ่ารณสุขขั้นพื้นฐาน หมู่บา้น (อสม.) การสนบัสนนุ เข้าถึงบริหารสาธารณสุข

ต าบลบา้นเหล่า  หมู่ที่ 1 - 9 ได้ง่ายและรวดเร็ว จ านวน 9 หมู่บา้น การด าเนนิงาน ขั้นพื้นฐานได้งาย

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

9 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มเปา้หมาย การฉีดวัคซีนและการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไมม่โีรคพษิ ประชาชนได้รับความรู้ กอง

ภยัจากโรคพษิสุนขับา้ เกดิการรับรู้โครงการสัตว์ รณรงค์โรคพษิสุนขับา้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุนขับา้นเกดิขึ้น เกี่ยวกบัภยัอนัตราย สาธารณสุข

ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก การปอ้งกนั การเฝ้าระวัง ในพื้นที่ การปอ้งกนัและการ

โรคพษิสุนขับา้ และการควบคุมการแพร่ ควบคุมการแพร่ระบาด

ระบาดของโรคพษิสุนขับา้ ของโรคพษิสุนขับา้

    6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนายกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 (เลือกท า) การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

         6.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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10 โครงการพระราชด าริด้าน เพื่อใหป้ระชาชนของ อดุหนนุคณะกรรมการ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนโครงการ ประชาชนในพื้นที่ กอง

สาธารณสุข  ใหแ้กค่ณะกรรมการ ต าบลบา้นเหล่าได้เข้าถึง หมู่บา้น  (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) ที่หมู่บา้นได้รับ ต าบลบา้นเหล่าสามารถ สาธารณสุข

หมู่บา้น หมู่ที่ 1 - 9 ต.บา้นเหล่า บริหารสาธา่รณสุขขัน้พืน้ฐาน จ านวน 9 หมู่บา้น การสนบัสนนุ เข้าถึงบริหารสาธารณสุข

ได้ง่ายและรวดเร็ว งบประมาณ ขั้นพื้นฐานได้งาย

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

11 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อใหป้ระชาชนของ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพงึพอใจ ปริมาณขยะในพื้นที่ กอง

ในชุมชนต าบลบา้นเหล่า ต าบลบา้นเหล่าได้มส่ีวนร่วม ต.บา้นเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ต าบลบา้นเหล่า สาธารณสุข

ในการคัดแยกขยะในชุมชน ของผู้เข้าร่วม มจี านวนลดลง

โครงการ

12 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าส ารวจข้อมลู หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 จ านวนสัตว์ จ านวนสัตว์เล้ียงในพื้น กอง

และขึ้นทะเบยีนสัตว์ ตามโครงการ จ านวนสัตว์ และขึ้นทะเบยีน ต.บา้นเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ได้รับการ ที่ได้รับการส ารวจครบ สาธารณสุข

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั สัตว์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 ขึ้นทะเบยีน ตามจ านวนที่ก าหนดไว้

จากพษิสุนขับา้ในพื้นที่ต าบล ต าบลบา้นเหล่า คิดเปน็

บา้นเหล่า ร้อยละ  80

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 (เลือกท า) การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
         6.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนายกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

13 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาว เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุใหม้ี ผู้สูงอายุติดบา้น ติดเตียง - 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพงึพอใจ ผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พิง กอง

ส าหรับผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ การดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะ จ านวน  30  คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนและ สาธารณสุข

(Long Term Care) พึ่งพงิของต าบลบา้นเหล่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care ของผู้เข้าร่วม มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

เพื่อสรต้างการมส่ีวนร่วม Giver)  จ านวน  8  คน โครงการ มีการดูแลผู้สูงอายทุีม่ี

และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ ผู้จัดการดูแล (Care ประสิทธิภาพ เหมาะสม

ที่มศัีกยภาพและสนบัสนนุ Maneger) จ านวน 1 คน กบัผู้สูงอายุแบง่เบา

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภาระของครอบครัว

ของต าบลบา้นเหล่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนายกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 (เลือกท า) การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
         6.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา


