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แบบ ผ.01 

                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                        แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การสรา้งโอกาสให้กับประขาขนเพื่อลดการเหลื่อมล  า 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
     7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชน
ประจ าป ี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ตรวจคัดกรองสุขภาพ  

ประชาชนต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในต าบลมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด   

2 
 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์  
  

เพื่ออบรมให้ความรู้กบัเยาวชน 
นักเรียน ประชาชน 

ต าบลหนองหลวงทั้ง 20 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

เยาวชน นกัเรียน ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันโรคเอดส ์

ส านักงานปลัด 

 

3 โครงการอาชีวะ
ปลอดภัยอนามัย
ประกอบการ   

เพื่ออบรมให้ความรู้กบั
ประชาชนใช้เครื่องจักรกลที่
ปลอดภัย 

ต าบลหนองหลวงทั้ง 20 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

 ประชาชนมีความรู้ใช้เครื่องจักรกลที่
ปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 

 

4 ค่าใช้จ่ายส าหรับที่ทิ้ง
ขยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาฆ่า
แมลง น้ ายาดบักลิ่น 

อบต.หนองหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ต าบลหนองหลวงมีสภาพแวดล้อมที่ดี  ส านักงานปลัด 

5 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพื่อให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีที่
รองรับขยะ มีถังขยะใช ้

ต าบลหนองหลวงทั้ง 20 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีถังขยะรองรับขยะมูลฝอย  ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.01 

                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                        แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การสรา้งโอกาสให้กับประขาขนเพื่อลดการเหลื่อมล  า 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
     7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

6 โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชนต าบล
หนองหลวง 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชน  

ประชาชนต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในต าบลมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด   

7 โครงการพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกใน รพ.
สต.และชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการมี
การอบสมุนไพรไทย และนวด
แผนไทยโดยภูมปิัญญา
ชาวบ้าน 

โรงบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสองแห่ง
ในต าบล และชุมชน 

70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในต าบลมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

 

8 โครงการอาสาสมัคร
เยี่ยมผู้ป่วยเร้ือรัง  

เพื่อให้ อสม.ได้ดูแลแนะน า
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังอย่างใกล้ชิด
เสมือนญาติในเขตรับผิดชอบ 

ผู้ป่วยเร้ือรัง ต าบลหนองหลวงทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

 ผู้ป่วยเร้ือรังได้รับการดูแลแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด 

ส านักงานปลัด 

 

9 โครงการคนหนองหลวง
ไร้พุง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแล
สุขภาพ ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของรอบเอว 

ประชาชนต าบลหนองหลวงทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในต าบลมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.01 

                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                        แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การสรา้งโอกาสให้กับประขาขนเพื่อลดการเหลื่อมล  า 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
     7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
0 

โครงการจัดท าสื่อสุข
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ดา้น
สุขภาพ 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชน จัดท าแผ่น CD
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ผา่นหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น  

ต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 2,000 2,000 2,000 2,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในต าบลมีความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัย 

ส านักงานปลัด   

1
1 

โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพ  ผู้พิการ 
  

เพื่อให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟู 
สมรรถภาพ 

ผู้พิการในต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในต าบลมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

 

1
2 

โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) 

เพื่อให้บริการรับส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉิน/อุบัติเหต ุ

พื้นที่ ต าบลหนองหลวงและพื้นที่
ใกล้เคียง 

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับการดูแลในการเขา้ถึง
ระบบการแพทย์ฉกุเฉินอย่างทั่วถึง เท่า
เทียม    

ส านักงานปลัด 

1
3 

โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานของอาสา
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมู่บา้น (อสม.)  

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน และ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
ให้กับประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ ใหก้ับ อาสา
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บา้น 
ทั้ง 20 หมู่บ้าน  

150,00
0 

150,00
0 

150,00
0 

150,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

 ประชาชนในต าบลมีสุขภาพอนามยัที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.01 

                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                         แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การสรา้งโอกาสให้กับประขาขนเพื่อลดการเหลื่อมล  า 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
     7.2 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น ต าบล
หนองหลวง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

อบต.หนองหลวง 1,400,00
0 

1,400,00
0 

1,400,00
0 

1,400,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ  ส านักงานปลัด 

 


