
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๔ แผนงาน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕.๑. เพือ่เพิม่สมรรถนะ
และพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน
 ต าบลตันหยงลิมอ

- จดัอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครกู้ชีพต าบล
ตันหยงลิมอ

๗๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละ ๘๐ ของ ๑.การสูญเสียชีวติ 
พิการทุพพลภาพและ
ภาวะ แทรกซ้อน
ระหวา่งน าส่งของ
ผู้ปุวยฉุกเฉินลดลง

๕.๒. เพือ่จดับริการ
การแพทยฉ์ุกเฉิน 
บริการประชาชนใน
ต าบลตันหยงลิมอ

- จดัให้มีบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน บริการประชาชน
ในต าบลตันหยงลิมอ

(งบ อบต.) อาสาสมัครกู้ชีพต าบล
ตันหยงลิมอที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้สามารถ
บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน ได้
อยา่งถูกต้อง และมี
ประสิทธภิาพ

๒.ประชาชน
ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจบริการ
การแพทยฉ์ุกเฉิน

๒.ร้อยละ๘๐ ประชาชนซ่ึง
ปุวยฉุกเฉินได้รับบริการ
จากหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๖.๑.เพือ่ให้เด็กและ
เยาวชนได้รับรู้และ
รับทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยของยาเสพติด

- จดัอบรม ให้ความรู้เร่ือง
ปัญหาและพิษภัยของ   ยา
เสพติด ร่วมกับกิจกรรม
ค่ายอาสาพัฒนาทักษะ
ทางความคิด   สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย
และจติใจ ปฏิเสธการใช้ยา
เสพติด แก่เด็กและเยาวชน
ในพืน้ที่ต าบลตันหยงลิมอ

๑.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของยา
เสพติด

๑. เด็กและเยาวชน มี
ทักษะทางความคิด 

๖.๒.เพือ่พัฒนา ทักษะ
ทางความคิด  สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้าน
ร่างกายและจติใจให้กับ
เด็กและเยาวชนไม่ตก
เป็นทาสของยาเสพติด

- จดัท าส่ือ ปูาย/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์

๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับการฝึกทักษะทาง
ความคิด 

สร้างภูมิคุ้มกันตนเอง
ทางด้านร่างกายและ
จติใจสามารถปฏิเสธ
การใช้ยาเสพติด

๒ โครงการเด็กและเยาวชน ค่ายอาสาพัฒนา
ทักษะต้านภัยยาเสพติด ต าบลตันหยงลิมอ

- - ๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๕๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๖.๓ เพือ่สร้างกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ในการ
ปูองกัน และต่อต้าน
เสพติดในพืน้ที่ต าบล
ตันหยงลิมอ

ปฏิเสธการใช้ยาเสพติด

๓.ร้อยละ ๘๐  ของเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
รวมกลุ่มปูองกัน และ
ต่อต้านยาเสพติดในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ

๒. เด็กและเยาวชนมี 
 ส่วนร่วมในการต้าน
ภัย  ยาเสพติดในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ

๗.๑ เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ และเข้าใจทักษะ
 วธิกีารปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในพืน้ที่ต าบล
ตันหยงลิมอ

- จดัอบรมให้ความรู้ และ
ฝึกทักษะ วธิกีารปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาในพืน้ที่ต าบล
ตันหยงลิมอ แก่ประชาชน

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ และ
เข้าใจทักษะ วธิกีารปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในพืน้ที่ต าบลตันหยง
ลิมอเพิม่ขึ้น

๑.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ

๒ โครงการเด็กและเยาวชน ค่ายอาสาพัฒนา
ทักษะต้านภัยยาเสพติด ต าบลตันหยงลิมอ

- - ๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๕๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๒๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๓ โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในพืน้ที่ต าบลตันหยงลิมอ

- - ๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.)
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๘.๒ เพือ่ลดอุบัติการณ์
ของการเกิดโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ

- จดัท าส่ือ ปูาย/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์

๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการน าทักษะวธิกีาร
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใน
พืน้ที่ต าบลตันหยงลิมอไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

๓.อัตราปุวยโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาในพืน้ที่ต าบล
ตันหยงลิมอลดลง

๒.ประชาชนมีทักษะ
ในการปูองกันตนเอง
จากโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในพืน้ที่ต าบล
ตันหยงลิมอ

๓.อุบัติการณ์การเกิด
โรคติดต่อที่เป็นปัญหา
ในพืน้ที่ต าบลตันหยง
ลิมอ

ลดลง

๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๒๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๓ โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในพืน้ที่ต าบลตันหยงลิมอ

- - ๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.)
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

 - จดัอบรมให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจเทคนิค
การปูองกันโรคเอดส์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

- จดัท าส่ือ ปูาย/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

๙.๑ เพือ่ให้
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถ
ดูแลและปูองกันตนเอง
จากโรคติดเชื้อ 
ภายหลังการขลิบหนัง
หุม้ปลายอวยัวะเพศชาย

- จดัอบรมให้ความรู้ ด้าน
การดูแลสุขภาพ การ
ปูองกันโรค และขลิบหนัง
หุม้ปลายอวยัวะเพศชายแก่
เด็กมุสลิมต าบลตันหยงลิมอ

๔๒,๐๗๐ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถดูแลและ
ปูองกันตนเองจากโรคติด
เชื้อ ภายหลังการขลิบหนัง
หุม้ปลายอวยัวะเพศชาย

๙.๒ เพือ่ให้
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
บริการขลิบหนังหุม้
ปลายอวยัวะเพศชาย 
และปูองกันภาวะ
เลือดออกมาก
(Bleeding)

- ให้บริการขลิบหนังหุม้
ปลายอวยัวะเพศชายแก่
เด็กมุสลิมต าบลตันหยงลิมอ

(งบ สปสช.) ๒. ร้อยละ ๘๐ ของการ
ให้บริการขลิบหนังหุม้ปลาย
อวยัวะเพศชายแก่
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
โครงการไม่พบการติดเชื้อ 
และเลือดออกมาก
(Bleeding)

๔ โครงการห่างไกลโรคเอดส์ ๘.๑ เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้  และเข้าใจ 
เทคนิควธิกีารปูองกัน
โรคเอดส์

- - ๑.ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ สามารถ
น าเทคนิควธิกีารปูองกันโรค
เอดส์ไปใช้ปูองกันตนเองได้

๑.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกันโรคเอดส์

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๔๕,๐๐๐(งบ 
สปสช.)

๑.เด็กมุสลิมต าบล
ตันหยงลิมอ  มีความรู้
 ความเข้าใจ สามารถ
ดูแลและปูองกัน
ตนเองจากโรคติดเชื้อ
ภายหลังการขลิบหนัง
หุม้ปลายอวยัวะเพศ
ชาย   ไม่มีภาวะติด
เชื้อหรือเลือดออกมาก
(Bleeding) หลังจาก
ขลิบหนังหุม้ปลาย
อวยัวะเพศชาย

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๕ โครงการขลิบหนังหุม้ปลายอวยัวะเพศชายใน
เด็กมุสลิมต าบลตันหยงลิมอ

- ๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)

๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๔ แผนงาน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๙.๓ เพือ่ให้
กลุ่มเปูาหมายสามารถ
เข้าถึงบริการด้าน
ส่งเสริมและการปูองกัน
โรค

๓.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
โครงการต้องการขลิบหนัง
หุม้ปลายอวยัวะเพศชาย
สามารถเข้าถึงบริการด้าน
ส่งเสริมและปูองกันโรค

๑๐.๑. เพือ่ให้ความรู้
และส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้านแบบองค์รวม

- กลุ่มผู้สูงอายติุดบ้าน
จ านวน  คน

๑.ร้อยละ  ๘๐ ของ
ผู้สูงอายมุีความรู้ด้านสุข
ภาวะแบบองค์รวมสามารถ
ดูแลตนเองได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

๑. ผู้สูงอายไุด้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสุข
ภาวะแบบองค์รวม
สามารถพึง่พาตนเอง
และใช้ชีวติประจ าวนั
ได้อยา่งมีความสุข

๔๕,๐๐๐(งบ 
สปสช.)

๑.เด็กมุสลิมต าบล
ตันหยงลิมอ  มีความรู้
 ความเข้าใจ สามารถ
ดูแลและปูองกัน
ตนเองจากโรคติดเชื้อ
ภายหลังการขลิบหนัง
หุม้ปลายอวยัวะเพศ
ชาย   ไม่มีภาวะติด
เชื้อหรือเลือดออกมาก
(Bleeding) หลังจาก
ขลิบหนังหุม้ปลาย
อวยัวะเพศชาย

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๖ โครงการบริการ ด้วยใจ ผู้สูงวยัสุขภาพดี - - ๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)

๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)

๔๕,๐๐๐(งบ 
สปสช.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๕ โครงการขลิบหนังหุม้ปลายอวยัวะเพศชายใน
เด็กมุสลิมต าบลตันหยงลิมอ

- ๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)

๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๑๐.๒. เพือ่ให้ความรู้
และส่งเสริม
สมรรถภาพทางสมอง
ผู้สูงอายุ

- ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุญาติ หรือ
เพือ่นบ้าน จ านวน

๒. ร้อยละ  ๘๐ ของ
ผู้สูงอายมุีความรู้ด้านการ
ฝึกสมอง ส่งเสริมความจ า 
ปูองกันสมองเส่ือม

๒. ผู้สูงอายไุด้รับ
ความรู้ในการฝีก
สมรรถภาพสมองและ
พัฒนาความคิด 
ความจ า และการรับรู้
 ปูองกันภาวะสมอง
เส่ือม

๑๐.๓. เพือ่ให้ความรู้
ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุญาติ 
หรือเพือ่นบ้าน ให้มี
ความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

๓. ร้อยละ ๘๐ ของญาติ 
หรือเพือ่นบ้านมีความรู้  มี
ความมั่นใจ ในการดูแล 
แนะน าและช่วยเหลือ
ผู้สูงอายไุด้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

๓. ญาติ หรือเพือ่น
บ้านมีความรู้  มีความ
มั่นใจ ในการดูแล 
แนะน าและช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุสามารถ
แก้ไขปัญหาได้

๖ โครงการบริการ ด้วยใจ ผู้สูงวยัสุขภาพดี - - ๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)

๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)

๔๕,๐๐๐(งบ 
สปสช.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๑๐.๔. เพือ่ประสาน
ความร่วมมือให้เกิดการ
ดูแลต่อเนื่องระหวา่ง
เครือข่ายสุขภาพใน
ชุมชน

๔. มีเครือข่ายในการดูแล 
ส่งต่อ หรือประสานงาน
ช่วยเหลือผู้สูงอายใุนชุมชน
อยา่งน้อย ๑ เครือข่าย

๔. ชุมชนและ
เครือข่ายสุขภาพใน
ชุมชนร่วมมือกันเกิด
การดูแลโดยชุมชน
เพือ่ชุมชน มีการรับ
ปรึกษาส่งต่อ และ
ประสานงานเพือ่การ
ดูแลอยา่งต่อเนื่อง

๗.๑ เพือ่ให้มีวสัดุ
วทิยาศาสตร์การแพทย์
 ที่ใช้ส าหรับควบคุม
และปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคเพียงพอ
 และพร้อมด าเนินงาน

๑. มีวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย ์ที่ใช้ส าหรับ
ควบคุมและปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคเพียงพอ 
และพร้อมด าเนินงาน 
ครอบคลุมร้อยละ ๘๐

๘.๒ เพือ่ควบคุมและ
ปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรค

๒. สามารถควบคุมและ
ปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๘๐

 

๖ โครงการบริการ ด้วยใจ ผู้สูงวยัสุขภาพดี - - ๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)

๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)

๔๕,๐๐๐(งบ 
สปสช.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๗ โครงการจดัซ้ือวสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทยเ์พือ่
ควบคุมโรคระบาดต าบลตันหยงลิมอ

- จดัซ้ือวสัดุ วทิยาศาสตร์
การแพทยเ์พือ่ควบคุมโรค
ระบาด

- - ๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)

๔๕,๐๐๐
(งบ สปสช.)

๔๕,๐๐๐(งบ 
สปสช.)

๑.อุบัติการณ์การเกิด
โรคติดต่อ และการ
แพร่ระบาดของโรค
ลดลง

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๑.๑ เพือ่น้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธคุิณ
ในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธเิบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร

๑.ร้อยละ ๘๐  ของ ๑. ประชาชน
ผู้รับบริการการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น การ
ประเมินและช่วยเหลือ
เบือ้งต้นผู้มีภาวะ
หลอดเลือดสมอง การ
เคล่ือนยา้ยผู้ปุวย และ
การช่วยฟืน้คืนชีพ 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง 
ปลอดภัย

๑.๒ เพือ่ให้ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้เร่ือง
การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น การประเมิน
และช่วยเหลือเบือ้งต้น
ผู้มีภาวะหลอดเลือด
สมอง  การเคล่ือนยา้ย
ผู้ปุวย และการช่วยฟืน้
คืนชีพ

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
เร่ืองการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น การประเมินและ
ช่วยเหลือเบือ้งต้นผู้มีภาวะ
หลอดเลือดสมอง การ
เคล่ือนยา้ยผู้ปุวย และการ
ช่วยฟืน้คืนชีพ

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๘ โครงการตามพระราชด าริ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
  หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

- จดัอบรมให้ความรู้และ
ฝึกทักษะเร่ืองการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น การ
ประเมินและช่วยเหลือ
เบือ้งต้นผู้มีภาวะหลอด
เลือดสมอง  การ
เคล่ือนยา้ยผู้ปุวย และการ
ช่วยฟืน้คืนชีพ

- ๙๕,๐๐๐



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๔ แผนงาน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๑.๓ เพือ่ให้ผู้ปุวยฉุกเฉิน
ได้รับการดูแลและการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และ
เหมาะสม ก่อน/ขณะ 
น าส่งสถานพยาบาล

๒. การสูญเสียชีวติ 
พิการทุพพลภาพและ
ภาวะ แทรกซ้อน
ระหวา่งน าส่งของ
ผู้ปุวยฉุกเฉินลดลง

๒.ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ปุวย
ฉุกเฉินได้รับการดูแลและ
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และ
เหมาะสมก่อน/ขณะ น าส่ง
สถานพยาบาล

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๘ โครงการตามพระราชด าริ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
  หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

- จดัอบรมให้ความรู้และ
ฝึกทักษะเร่ืองการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น การ
ประเมินและช่วยเหลือ
เบือ้งต้นผู้มีภาวะหลอด
เลือดสมอง  การ
เคล่ือนยา้ยผู้ปุวย และการ
ช่วยฟืน้คืนชีพ

- ๙๕,๐๐๐



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๔ แผนงาน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๑. เพือ่น้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธคุิณ   
ในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธเิบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร
และสนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐา  ธิ
ราชเจา้   กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา   
เจา้ฟูามหาจกัรีสิรินธร  
 วชิราลงกรณวรราช
ภักดี  สิริกิจการิณีมหา
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี

- จดัอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีน

๑.ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ ที่
เข้าร่วมโครงการ
สามารถตรวจสอบ
คุณภาพสารไอโอดีน 
และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
 ตลอดจนอาหารเสริม
ไอโอดีน ช่วยควบคุม 
และปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีน

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑.ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้เร่ืองโรค
ขาดสารไอโอดีน  และ
สามารถตรวจสอบคุณภาพ
สารไอโอดีน และเลือก
บริโภคผลิตภัณฑ์และอาหาร
เสริมไอโอดีนได้ถูกต้อง

๙ โครงการตามพระราชด าริ การควบคุม ปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน

- ๒๔,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๔ แผนงาน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๒. เพือ่เสริมสร้าง 
ความรู้เร่ืองโรคขาดสาร
ไอโอดีน ตลอดจน การ
ตรวจสอบคุณภาพสาร
ไอโอดีน ในผลิตภัณฑ์
และอาหารส าหรับ
บริโภคเสริมไอโอดีน

- จดัท าส่ือประชาสัมพันธ ์
การควบคุม และปูองกัน
โรคโรคขาดสารไอโอดีน

๒. อัตราปุวยด้วยโร
ขาดสารไอโอดีนของ
ประชากรต าบล
ตันหยงลิมอลดลง

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑.ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้เร่ืองโรค
ขาดสารไอโอดีน  และ
สามารถตรวจสอบคุณภาพ
สารไอโอดีน และเลือก
บริโภคผลิตภัณฑ์และอาหาร
เสริมไอโอดีนได้ถูกต้อง

๙ โครงการตามพระราชด าริ การควบคุม ปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน

- ๒๔,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๔ แผนงาน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๔.๑. เพือ่สนองพระ
ปณิธาน และพระ
วสัิยทัศน์ศาสตราจารย ์
ดร. สมเด็จพระเจา้น้อง
นางเธอ  เจา้ฟูาจฬุา
ภรณวลัยลักษณ์   อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติย
ราชนารี

- ส ารวจสัตวเ์ล้ียงและสัตว์
จรจดัเพือ่ขึ้นทะเบียน 
๑,๔๐๐ ตัว

๑. สัตวเ์ล้ียง  สัตวจ์ร
จดั และสัตวพ์าหะน า
โรคมีภูมิคุ้มกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

๔.๒.  เพือ่ฉีดวคัซีน
ควบคุมและปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์

- ฉีดวคัซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จ านวน ๑,๔๐๐  
ตัว

๔.๓ เพือ่การควบคุม
จ านวนสัตวพ์าหะน า
โรคและเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ด้วยการท า
หมันสัตวเ์ล้ียง

๒. ประชาชนต าบล
ตันหยงลิมอปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

๑๐ โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร. 
สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ  เจา้ฟูาจฬุาภรณ
วลัยลักษณ์   อัครราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติยราชนารี

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑, สัตวเ์ล้ียง  สัตวจ์รจดั 
และสัตวพ์าหะน าโรค ได้รับ
วคัซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ๘๐

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๔ แผนงาน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๗.๑ เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ และเข้าใจทักษะ
 วธิกีารปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในพืน้ที่ต าบล
ตันหยงลิมอ

- จดัอบรมให้ความรู้ และ
ฝึกทักษะ วธิกีารปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาในพืน้ที่ต าบล
ตันหยงลิมอ แก่ประชาชน

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ และ
เข้าใจทักษะ วธิกีารปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในพืน้ที่ต าบลตันหยง
ลิมอเพิม่ขึ้น

๑.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ

๘.๒ เพือ่ลดอุบัติการณ์
ของการเกิดโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ

- จดัท าส่ือ ปูาย/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์

๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการน าทักษะวธิกีาร
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใน
พืน้ที่ต าบลตันหยงลิมอไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

๓.อัตราปุวยโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาในพืน้ที่ต าบล
ตันหยงลิมอลดลง

๒.ประชาชนมีทักษะ
ในการปูองกันตนเอง
จากโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในพืน้ที่ต าบล
ตันหยงลิมอ

๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๒๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ การเฝูาระวงัและ
ควบคุม ปูองกันโรคระบาดหรือภัยพิบัติต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.)



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๔ แผนงาน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑ โครงการบริหารจดัการการแพทยฉ์ุกเฉินต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๗๐,๐๐๐
(งบ อบต.) ๓.อุบัติการณ์การเกิด

โรคติดต่อที่เป็นปัญหา
ในพืน้ที่ต าบลตันหยง
ลิมอ

ลดลง

๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๒๐,๐๐๐(งบ 
อบต.)

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ การเฝูาระวงัและ
ควบคุม ปูองกันโรคระบาดหรือภัยพิบัติต าบล
ตันหยงลิมอ

- - ๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.)


