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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  สังคม  สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม  ให้เข้มแข็งปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งย น 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
4.1  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว    

-  เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต 
เทศบาล มีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี
 
 

-  ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล  
 

7,500,000 
(งบท้องถิน่) 

7,500,000 
(งบท้องถิ่น) 

7,500,000 
(งบท้องถิ่น) 

7,500,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

-  สามารถช่วยเหลือ 
ให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

 งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
 

2  โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

-  เพื่อให้ผู้พิการในเขต 
เทศบาล มีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี
 
 

-  ผู้พิการในเขตเทศบาล  
 

420,000 
(งบท้องถิ่น) 

420,000 
(งบท้องถิ่น) 

420,000 
(งบท้องถิ่น) 

420,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

-  สามารถช่วยเหลือ
ให้ผู้พิการในเขต
เทศบาล มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

 งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

รวม 2  โครงการ - - 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000    
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการในการปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาติ   
เพื่อความสมานฉันท์  ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 

-  เพื่อให้ประชาชนได้ม ี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ในการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ  ศาสนา
พระมหากษตัริย ์

-ประชาชนในเขต            
เทศบาล 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ประชาชนร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักจงรักภักดตี่อ
สถาบันชาติ  ศาสนา
พระมหากษตัริย ์

-   ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  และ
เทิดทูนพระเกยีรติคณุ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
-  ประชาชนมีความรัก  
และสมานสามัคคีกัน 
 
 

งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000    
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
ช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในช่วง
เทศกาลปีใหม่  และ
สงกรานต ์

-  เพื่อช่วยเหลือ  
อ านวยความสะดวก
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาลและเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

-  เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  และช่วง
สงกรานต์  ให้ลดน้อยลง               

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนน 

-  ลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนให้ลดน้อยลง      

ฝ่ายป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

2 โครงการอุดหนุนป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด  
อ าเภอศรสีัชนาลัย 

-  เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชน ห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

-  เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชน ห่างไกลจาก 
ยาเสพตดิ 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

เยาวชนประชาชนไม่
ไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิ 

-  เยาวชน ประชาชน           
ห่างไกลจากยาเสพติด 

ฝ่ายป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ/ 
อ.ศรีสัชนาลยั 

 
3 โครงการรณรงค์ให้ความรู ้

ด้านยาเสพติด 
-  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาล 

70,000 
(งบท้องถิ่น) 

70,000 
(งบท้องถิ่น) 

70,000 
(งบท้องถิ่น) 

70,000 
(งบท้องถิ่น) 

เยาวชนประชาชนไม่
ไปเกี่ยวข้อกับ 
ยาเสพตดิ 

-  ท าให้ปัญหา 
ยาเสพตดิลดน้อยลง
หรือหมดไป 

ฝ่ายป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

4 โครงการสนับสนุน
โครงการต ารวจบ้าน 

- เพื่อสนับสนุนโครงการ
ต ารวจบ้าน 
 

-  ฝึกอบรมต ารวจบ้าน                    20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

เป็นก าลังเสริมของ
เจ้าหน้าท่ี 

-  ประชาชนมีความ        
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

ฝ่ายป้องกันฯ 
ส านักปลดั/ 
สภ.ศรีสัชฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติเพื่อ
แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจาก 
สาธารณภัยต่าง ๆ 

-  เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
เพือ่แก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัย 

-  ประชาชนท่ีประสบ 
ภัยธรรมชาติในเขต
เทศบาล 

 100,000 
(งบท้องถิ่น) 

 100,000 
(งบท้องถิ่น) 

 100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือทันที
ที่เกิดสาธารณภัย 

-  ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ  

ฝ่ายป้องกัน
ฯ 

ส านักปลดัฯ 

6 โครงการอุดหนุนการ
ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
และความสงบเรยีบร้อย 

-  เพื่ออุดหนุนการ
ปฏิบัติงานด้านความ
มั่นคงและ ความสงบ
เรียบร้อย 

-  การปฏิบตัิงานด้าน       
ความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 30,000 
(งบท้องถิ่น) 

 30,000 
(งบท้องถิ่น) 

 30,000 
(งบท้องถิ่น) 

 30,000 
(งบท้องถิ่น) 

ชุมชนมีความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

-  การปฏิบตัิงานด้าน
ความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ฝ่ายป้องกัน
ฯ 

ส านักปลดัฯ 

7 โครงการจดัตั้งอาสาสมัคร
ชุมชนป้องกันตนเองและ
ให้การสนับสนุนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
ชุมชน 
 

-  เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

-  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน
ป้องกันตนเอง 
-  เพื่อเสริมสร้างความ        
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

มีความปลอดภัยใน
การด ารงชีวิต
ประจ าวันของ
ประชาชน 

-  ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว   มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

ฝ่ายป้องกัน
ฯ 

ส านักปลดัฯ 

8 โครงการจดักิจกรรม
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 

- เพื่อใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 
 

-   จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
ประชาชน  เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

ประชาชน เด็กและ
เยาวชน เอาเวลา
ว่างมาเล่นกีฬาและ
ไม่ตดิยาเสพติด 

-  ประชาชน  เด็กและ
เยาวชน ให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่อต้าน 
ยาเสพตดิ 

ฝ่ายป้องกัน
ฯ 

ส านักปลดัฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการจดัตั้งด่านตรวจ
ตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ 

จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจใน
ระดับต าบล  เพื่อตั้งดา่น
ตรวจตราและเฝ้าระวัง
ในพื้นที่ 

-  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน   
และผู้น าชุมชน  ในเขต
เทศบาล 

 30,000 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

  30,000 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

  30,000 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

  30,000 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

มีความปลอดภัยใน
การด ารงชีวิต
ประจ าวันของ
ประชาชน 
 

สอดส่องดูแลเยาวชน
และประชาชนไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

10 โครงการจดักิจกรรมบ าบดั
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตดิ 
และกลุม่เสี่ยง 

-เพื่อน าเอาผู้เสพ / ผูต้ิด
ยาเสพตดิ หรือ  กลุม่
เสี่ยงท่ีสมัครในหรือก่ึง
สมัครใจเข้ารับการอบรม
บ าบัดรักษา 

- จ านวน  1  รุ่น  50,000 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

ประชา ชนต้องไม่มี
ผู้ติดยาเสพติด 

ได้รับทราบข้อมูล 
กลุ่มผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพ
ติดหรือกลุ่มเสี่ยงส่ง
เข้ารับการบ าบัดรักษา 

ฝ่ายป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

รวม 10  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000    
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตในชุมชน 
 

-เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต
ให้แก่ชุมชนและ
ครอบครัว 
 

-ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 
 
 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 
 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 
 

20,000 
(งบท้องถิ่น)  

 
 

20,000 
(งบท้องถิ่น)  

 
 

จ านวนครอบครัวที่
เข้าร่วมโครงการ 

-ครอบครัวและชุมชน
มีสุขภาพจติที่ดีและ
สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้  ทักษะในการ
ป้องกันตนเองเรื่อง
เพศสัมพันธ์ 
-เพื่อสร้างความรักและ
ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครอบครัว 

-กลุ่มวัยรุ่นและ
ผู้ปกครองในเขต
เทศบาล 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น)  

50,000 
(งบท้องถิ่น)  

จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการที่มีความรู้
ความเข้าใจ ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

-ครอบครัวและชุมชน
มีความเข้มแข็งและ
สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ  

3 โครงการพัฒนางาน
ศักยภาพ อสม.  และ
ศึกษาดูงาน   
 

-  เพิ่มพูนและ
แลกเปลีย่นความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัย        
แก่กลุ่มผู้น าชุมชน   
อสม.ฯลฯ 

-  ศึกษาอบรม
แลกเปลีย่นดูงาน  
จ านวน  1  ครั้ง 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

- จ านวน อสม. ที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานสุขภาพ
อนามัย 

- กลุ่ม อสม.  มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานสุขภาพอนามัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์และ 
หลังคลอด   

- ส่งเสริมสุขภาพแม ่
และเด็ก 
- ให้ความรู้การดูแล
สุขภาพแม่และเด็ก 

- หญิงตั้งครรภ์ในเขต
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

- หญิงมีครรภ์ หญิง
หลังคลอดในเขต
เทศบาลมคีวามรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ เด็ก
อายุ 0 –5 ปี 
สุขภาพดีขึ้น 

- หญิงมีครรภ์ , หญิง
หลังคลอดในเขต
เทศบาลมคีวามรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพ 
- เด็กอายุ 0-5 ปีมี
สุขภาพท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน 
โรคไขห้วัดนกและ 
ไข้หวัดใหญ ่

-  เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของ 
โรคไขห้วัดนก 

-  ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรคจ านวน 4 ครั้ง 

     50,000 
(งบท้องถิ่น) 

   50,000 
(งบท้องถิ่น) 

   50,000 
(งบท้องถิ่น) 

   50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ไม่มีการระบาด
ของโรคไข้หวัดนก
และไขห้วัดใหญ ่
 

- การแพร่ระบาดของ
โรคไขห้วัดนกลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และ
จ าหน่ายเนื้อสัตว ์
 

-  เพื่อให้ผู้ประกอบการ 
ฆ่าสัตวม์ีความรู้ความ
ช านาญเกี่ยวกับการฆ่า
สัตว์และการจ าหน่าย
เนื้อสัตว ์

-  อบรม / ดูงาน 
ผู้ประกอบการ  
จ านวน  1 ครั้ง 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

- จ านวน
ผู้ประกอบการ 
ฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจในการ
ฆ่าและจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ท่ีถูก
สุขลักษณะ 
 

-  ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับวิธีการฆ่าสัตว์ 
/ การจัดการฆ่าสัตว/์ 
จ าหน่ายที่เนื้อสตัว์ที่
ถูกวิธี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

-เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และโรคระบาดต่างๆ
อันมีสัตว์เป็นพาหะ 
น าโรค 
-เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

-  ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงและสตัว์น าโรค 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ไม่มีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก 

- ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงและสตัว์น าโรค 
- อัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ลดความเสีย่งจากการ 
ถูกสุนัขกัด 

-  เพื่อลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าใน
เขตเทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 

- ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
ในเขตรับผดิชอบของ
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า 

-  สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าได้
ครอบคลมุทั่วพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 ส่งเสริมสนับสนุนบริการ
จัดการสุนัขจรจดั 
 

- เพื่อให้สุนัขจรจัดมีที่
อยู่อาศัย ไดร้ับการดูแล
ด้านสุขภาพและอาหาร
อย่างถูกต้อง 

-  สุนัขในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ไม่มีสุนัขจรจัดใน
เขตเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว 

- สุนัขจรจัดมีที่อยู่
อาศัยไดร้ับการดูแล
ด้านสุขภาพและ
อาหารอย่างถูกต้อง 
-ลดอุบัติการณ์ของโรค 
พิษสุนัขบ้าในพื้นที่
เทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เรื่องโรคติดต่อและไม่
โรคตดิต่อ 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และป้องกันโรค
ได้ด้วยตนเอง 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรค 

- ประชาชนสามารถ
เข้าใจและป้องกันโรค
ได้ด้วยตนเอง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

11 โครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับโรคสัตวส์ู่คน 
ในโรงเรียน 

- เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และป้องกัน
โรคตดิต่อจากสัตว ์
สู่คน 

-  นักเรียนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

- จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับโรค
สัตว์สูค่น 

- นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจและ
ป้องกันตนเองจากโรค
สัตว์สูค่นได ้
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการถุงยางอนามัย 
ต้านภัยเอดส ์
 
 

-เพื่อควบคุมป้องกัน 
โรคเอดส ์

-ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ไม่มีผู้ป่วยโรค
เอดสร์ายใหม ่

- ลดจ านวนผู้ป่วย
เอดส์ใหม ่
-ลดการติดต่อของโรค
เอดส์ในชุมชน 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและ
เยาวชน 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้ ความเขา้ใจและ
มีทักษะในการป้องกัน
ตนเองและมพีฤตกิรรมที่
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ ตลอดจนการสร้าง
ค่านิยมในการมี
เพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
-  เพื่อส่งเสริมการม ี
ส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนในกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และ 
โรคเอดส ์
- เพื่อส่งเสริมการเขา้ถึง
บริการ การป้องกันการ
ติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
ในเด็กและเยาวชน 

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ไม่มีผู้ป่วย
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์และ 
โรคเอดส์รายใหม ่
 ในเด็กและ
เยาวชน 

- เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการป้องกัน
ตนเองและมีพฤติกรรมที่
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ ตลอดจนการสร้าง
ค่านิยมในการมี
เพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
- ร้อยละ 80 ของเด็ก
และเยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะ
ในการป้องกันโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส ์
- ลดการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ในเด็กและเยาวชน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการส้วมสาธารณะ 
น่าใช้ 

-  เพื่อปรับปรุงส้วม
สาธารณะใหส้ะอาด  
ปลอดภัยและนา่ใช้   
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
 

-  ปรับปรุงส้วม
สาธารณะ  จ านวน   
2  แห่ง 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

- มีส้วมสาธารณะที่
สะอาดไม่มีข้อ
ร้องเรียนจาก
ผู้ใช้บริการ 

-  มีส้วมสาธารณะที่
สะอาดน่าใช้ไวต้้อนรับ
นักท่องเที่ยว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

15 โครงการตลาดสดดี   
มีมาตรฐาน 

- เพื่อปรับปรุงตลาดสด
ให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ  
และสถานท่ีผลติอาหาร 
 
 
 

-ปรับปรุงตลาดสด 
จ านวน  2  แห่ง  

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ผ่านเกณฑ์ประเมิน
จากคณะกรรมการ
ระดับจังหวดั 
 

-   ให้ตลาดสดเป็น
ตลาดสดน่าซื้อ  
สถานท่ีสะอาด  และ
อาหารปลอดภัย 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

16 โครงจัดหาอุปกรณ์
ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส,   
ผู้พิการ  และผูสู้งอายุ 

-  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส,   
ผู้พิการ และผูสู้งอาย ุ
 

-  ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ผู้ด้อยโอกาสผู้
พิการและผู้สูงอายมุี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

-  สามารถช่วยเหลือ
ให้ผู้ด้อยโอกาส,   
ผู้พิการ และผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาลมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

- เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ใน
เยาวชน 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมชมรม  TO BE 
NUMBER  ONE 

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล 
- ประชาชนท่ัวไป 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ไม่มีผูเ้สพรายใหม่
ในเขตเทศบาล 
- ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยมีกิจกรรม TO 
BE NUMBER  ONE 

-  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  
-สร้างภูมิคุม้กันยาเสพ
ติดในเยาวชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

 

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
อย. น้อย ในโรงเรียน 
 

-  ประชาชนเลือกซื้อ
อาหารที่ปลอดภัย 

-  ประชาชนมีคณุภาพ
อนามัยด ี

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- เด็กนักเรียน 
ประชาชนสามารถ
เลือกซื้ออาหารที่ถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัย 
 
 

-  เสริมสร้างให้
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดี  บริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

19 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก 

-  ส่งเสริมสุขภาพและ
ควบคุมป้องกันโครงกลุม่
เสี่ยง 

-  กลุ่มพัฒนาสตรีและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

15,000 
(งบท้องถิ่น) 

15,000 
(งบท้องถิ่น) 

15,000 
(งบท้องถิ่น) 

15,000 
(งบท้องถิ่น) 

กลุ่มสตรีและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได ้
 
 

-  กลุ่มสตรีและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพและ
เฝ้าระวังโรคมะเร็งได ้

กอง
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการด าเนินงาน
สุขาภิบาลร้านอาหารและ
แผงลอย 

-  เพื่อพัฒนาสุขาภิบาล
ร้านอาหารและแผงลอย 

-  ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย
ในเขตเทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ร้านอาหารและ
แผงลอยในเขต
เทศบาลด าเนินงาน
อย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล 

-  ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอยมีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนินงานสุขาภิบาล
ร้านอาหารและ 
แผงลอย 
-สามารถเสริมสร้างให้
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที ่
ดีขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

21 โครงการด าเนินงาน
หลักประกันสุขภาพ 

-  เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมงานหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 

-  ประชาชนมสีุขภาพ
อนามัยดีและเข้าถึง
บริการสุขภาพ 

140,000 
(งบท้องถิ่น) 

140,000 
(งบท้องถิ่น) 

140,000 
(งบท้องถิ่น) 

140,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ประชาชนสามารถ
เข้าถงึบริการสุขภาพ 

-  ประชาชนมสีุขภาพ
อนามัยดีเข้าถึงบริการ
สุขภาพ 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

22 โครงการควบคมุป้องกัน
แมลงและสัตว์น าโรค 
 

-  เพื่อป้องกันโรคตดิต่อ
ที่มีสัตว์เป็นพาหะน าโรค 
 

-  ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
และสตัว์พาหะน าโรค 
 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

- ไม่เกิดโรคที่น าโดย
แมลงในเขตเทศบาล 

-  ไมม่ีแหล่งเพาะพันธ์ุ
แมลงและสัตว์พาหะ
น าโรค 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

-เพื่อเป็นการสนับสนุน
การดูแลสุขภาพอนามัย
ของคนในชุมชน 
 
 

-กลุ่มออกก าลังกายใน
เขตเทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

40,000 
(งบท้องถิ่น 

 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

- มีกลุ่มออกก าลัง
กายในเขตเทศบาล 

- ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

24 โครงการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว 
 
 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตทีเ่หมาะสม 

-กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- จ านวนผู้สูงอายุมี
คุณภาพที่ดสีามารถ
ดูแลตนเองได ้
 
 

- ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน 
 
 

-  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านสุขภาพอนามัยและ
การด ารงชีวิตในชุมชน 
 

- ชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 
 
 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตนเองได้และ
สามารถด าเนินชีวิต
อยา่งมีความสุข 
 
 

-  ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลสามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อผส.และศึกษาดูงาน  

-  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
 
 

-  ชมรมอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 
 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

- อผส. สามารถดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุใน
ชุมชนได ้

-  อผส.มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูและ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

กอง
สาธารณสุขฯ 

27 โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอาย ุ
 
 

- เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ด าเนินกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
กิจกรรมอื่นๆ ผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

-  มีสถานท่ีด าเนิน
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และกิจกรรม
อื่นๆ ผู้สูงอาย ุ

-  มีศูนย์ส าหรับ
ด าเนินกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
กิจกรรมอื่นๆของ
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สาธารณสุขฯ 

28 โครงการสร้างความสุขผู้
สูงวัย  สังคมไทยอยูเ่ย็น
เป็นสุข (คส.สค.) 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีต้อง
พึ่งพิงและประสบปัญหา
ความทุกข์ยากเดือดร้อน
มีแนวทางช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตรงกบัความ
ต้องการ 

- อผส. 
- ผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพิง
และทุกข์ยากเดือดร้อน 
- จนท.ที่รับผิดชอบ 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

-มีรายชือ่อาสาสมัคร
ที่ต้องดูแลฯ 
- มีรายชื่อเจ้าหน้าท่ี
ที่เป็นผู้จัดการดูแล 
-  มีรายชือ่
นายกเทศมนตรีที่ท า
หน้าท่ีบริหารดูแล 
- มีรายชื่อประธาน
ศูนย์ย่อยในศูนย์
ดูแลผูสู้งอายุใน
ชุมชน 

- สามารถบ่งช้ีตัว
ผู้สูงอายุและประเด็น
ปัญหา 
- ได้จัดระบบและปรับ
วิธีด าเนินการการดูแล
ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ

กอง
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ
ในชุมชน (บ้านกลาง
ผู้สูงอายุ) 

-  เพื่อเสริมสร้างให้ 
อปท.และภาคส่วนต่างๆ
มีความรับผิดชอบและมี
บทบาทร่วมกันในการ
ดูแลผูสู้งอายุในชุมชน 

- ฝ่ายบริหาร สมาชิก
สภา 
เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน 
แกนน าผู้สูงอายุ 
อาสาสมัคร / จิตอาสา 
ครอบครัวผู้สูงอายุ 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ  
กรรมการศูนย์ย่อย 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

- มีค าสั่ง 3 ค าสั่ง 
- มีแบบส ารวจความ
ต้องการของผู้สูงอาย ุ
- มีรายชื่อ
อาสาสมัครและ
กิจกรรมประจ าวัน
ในรอบสัปดาห ์

- มีกลไกในการดูแล 
คุ้มครองและช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ
-ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลที่เหมาะสม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

30 โครงการมาตรฐานบ้านพัก
ผู้สูงอายุ (Residential  
Home) 

- เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของ
สถานบริการที่อยู่อาศัย  
ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

-เทศบาลฯ  ผู้น าชุมชน  
ตัวแทนผู้สูงอายุ  
ตัวแทนนักธุรกิจ 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

- มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐานบา้นพัก 
ผู้สูงอายุ 
(Residential  
Home) 
 
 

- ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู ้
ค าแนะน า  ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
-  มีและน ามาตรฐาน
ผู้สูงอายไุปใช้ในการ
ก่อสร้างบ้านส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 



151 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 โครงการเครือข่ายการ
คุ้มครองทางสังคม   
การสร้างภูมิคุม้กันภัย 
ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอาย ุ
 

- เพื่อให้ชุมชนมีแนวทาง
ในการป้องกัน  คุ้มครอง
ภัยทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

- ฝ่ายบริหาร  
สมาชิกสภา 
เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน 
แกนน าผู้สูงอายุ 
อาสาสมัคร / จิตอาสา 
ครอบครัวผู้สูงอายุ 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ   
 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

- มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
- มีรายชื่อ
อาสาสมัครที่ร่วม
ด าเนินงาน 

- เทศบาลมีแนวทาง
ในการด าเนินงาน 
- ผู้สูงอายุมี
หลักประกันท่ีมั่นคง
ถาวรในการด ารงชีวิต 

กอง
สาธารณสุขฯ 

32 โครงการคุม้ครองชีวิต
ผู้สูงอายุ  (และทุกคน) 
ล่วงหน้าในสถานการณ ์
ที่มีภัยพิบัต ิ

-  สรา้งหลักประกันการ
คุ้มครองชีวิตผูสู้งอายุ  
(และทุกคน) ล่วงหน้าใน
สถานการณ์ที่มีภยัพิบัต ิ

- ผู้สูงอายุ  ผู้น าชุมชน 
อผส. 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

25,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

- มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- มีรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- ผู้สูงอายุและผู้
เปราะบางมี
หลักประกันท่ีมั่นคง 
- มีแนวทางที่ชัดเจน
ให้เกิดผลในแนวทาง
ปฏิบัต ิ
- มีการป้องกันแบบ
ยั่งยืนและส่งผลให้
ความเสยีหายลดลง 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการ Bike and walk 
friendly city @  
หาดเสี้ยว  

-เพื่อเป็นการสนับสนุน
การดูแลสุขภาพอนามัย
ของคนในชุมชน 
- เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้คนในชุมชน
ใช้จักรยานและเดินใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อเป็น
การประหยัดพลังงาน 
และรายจ่ายคา่เดินทาง 
- ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในเขตเทศบาล 
 

-ประชาชนในชุมชนใน
เขตเทศบาล 
 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

-มีเส้นทางและ
เครื่องอ านวยความ
สะดวกในการใช้
จักรยานและเดินใน
ชุมชน 

-ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
- ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 โครงการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง 

- เพื่อคัดกรองภาวะ
สุขภาพผูสู้งอายุท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง และให้
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะ
พึ่งพิง ได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพถึงที่บ้าน  
จากทีมสหสาขาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ตามปัญหา
สุขภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน 
 
 

- ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง
ในเขตเทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 
 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 
 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

-ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงได้รับบริการ
ตามแผนการดูแลที่มี
คุณภาพและมรีะดับ
คะแนน ADLดีขึ้น 

-ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง ได้รับการดูแล
ครอบคลมุอย่าง
ต่อเนื่องและมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 โครงการหาดเสี้ยว 
รู้สู้ภยัพิบัต ิ

-  เพือ่จัดท าแผนป้องกัน
และเตรียมความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศและ 
ภัยพิบัต ิ
- เพื่อลดความเสี่ยง  
ความสญูเสยีด้านชีวิต
และทรัพยส์ินจากภัย
พิบัติและสามารถ
ปรับตัวฟ้ืนฟูกลับคืนสู่
สภาพปกตไิด้ใน
ระยะเวลาอันสั้น 
 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

 30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- มีแผนป้องกันและ
เตรียมความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ
และภยัพิบัต ิ

-ผลกระทบด้านชีวิต
และทรัพยส์ินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภยัพิบัติ
ลดลง 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 35  โครงการ - - 2,000,100 2,000,100 2,000,100 2,000,100    
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน  เช่น พัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อลด
รายจ่ายครัวเรือน 
 

-ครัวเรือนมีการท าบัญช ี
เบื้องต้น 

-  อบรมดา้นบัญชีและ
รายจ่ายเบื้องต้น 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ประชาชนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
รากฐานของชีวิต 

-  ครัวเรือนสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได ้

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสตรี
และครอบครัวในชุมชน
ต าบลหาดเสี้ยว 
 

-  เพื่อให้ชุมชน  สตรี  
และครอบครัวได้มี
กิจกรรมการร่วมกันและ
สร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

-ประชาชนในเขต
เทศบาล   

40,000 
(งบท้องถิ่น/
พมจ.สท) 

40,000 
(งบท้องถิ่น/
พมจ.สท) 

40,000 
(งบท้องถิ่น/
พมจ.สท) 

40,000 
(งบท้องถิ่น/
พมจ.สท) 

-สตรีและครอบครัว
ในชุมชนหาดเสี้ยวมี
สัมพันธ์ภาพที่ดีขึ้น
ในครอบครัว 

-  ครอบครัวและ
ชุมชนมีสุขภาพจิตดี
และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ/ 
 

3 โครงการเยี่ยมเยือน  
ห่วงใย  ใส่ใจถึงบ้าน  
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

- เพื่อเสริมสร้างก าลังใจ
ให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส  ใน
ชุมชน 

-  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาล 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

-รับทราบปัญหา
ความต้องการและ
ดูแลประชาชนใน
พื้นที่ได้อย่างทั่วถึง 
 

-  เสริมสร้างก าลังใจ
ให้กับผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการสงเคราะหผ์ู้มี
รายได้น้อย  เด็ก ผูสู้งอายุ  
และคนพิการ  ในเขต
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 -  เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย  
เด็ก  ผู้สูงอายุ  และคน
พิการมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

 -  ผู้มรีายได้น้อย  เด็ก   
ผู้สูงอายุ  และคนพิการ  
ในเขตเทศบาล 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ผู้มีรายได้น้อย  เด็ก 
ผู้สูงอายุ คนพิการมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

-  สามารถช่วยเหลือผู้
มีรายได้น้อย  เด็ก  
ผู้สูงอายุ  และคน
พิการให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
 

 งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
 

5 โครงการสงเคราะหผ์ู้ติด
เชื้อเอดส์  ผู้ป่วยเอดส์  
และครอบครัว 

-  เพื่อให้ผู้ตดิเช้ือเอดส์  
 ผู้ป่วยเอดส์  และ
ครอบครัว 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

-  ผู้ตดิเช้ือเอดส์   
ผู้ป่วยเอดส์  และ
ครอบครัวในเขต
เทศบาล 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ผู้ติดเชื้อมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

-  สามารถช่วยเหลือ
ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์  
ผู้ป่วยเอดส์  และ
ครอบครัวมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
  

6 โครงการจดัหาอุปกรณ์
ส าหรับกจิกรรมในชุมชน 
เช่น  โต๊ะ , เก้าอี,้ พัดลม 
ฯลฯ 
 

-  จัดหาอุปกรณส์ าหรับ
กิจกรรมในชุมชน เช่น  
โต๊ะ ,  เก้าอี้  พัดลม 
ฯลฯ 

-  อุปกรณส์ าหรับท า
กิจกรรมในชุมชน เช่น  
โต๊ะ ,  เก้าอี้   พัดลม
ฯลฯ 
 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - -มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ไว้ใช้ในชุมชน 

-  การด าเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 
 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจดัซื้อ
หนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน
และส านักงานเทศบาล 

- เพือ่ให้ชุมชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

- จัดซื้อหนังสือพิมพ์
ให้กับชุมชนและ
ส านักงานเทศบาล 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับรู้ข่าวสารเพิ่มมาก
ขึ้น 

-  ชุมชนมีความรู้  
และได้รับขอ้มูล
ข่าวสารทีท่ันต่อ
เหตุการณ์ตลอดเวลา 

 งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
 

8 โครงการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขต
เทศบาล 

- เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้มีที่อยู่
อาศัยที่ดขีึ้น แข็งแรง
มั่นคงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน
ทางด้านที่อยู่อาศัย 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิน่) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- ผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน
ทางด้านที่อยูอ่าศัย มี
ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น
และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
 

9 โครงการสงเคราะห์กาย
อุปกรณ์ส าหรับผู้พิการ 

-เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช ้
จ่ายของคนพกิารที่ยากไร ้
-เพื่อให้ผู้พิการได้รับ 
การสงเคราะห์กาย
อุปกรณ์ ส าหรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
-เกิดความเสมอภาค 
ระหว่างผู้พกิารกับบุคคล
ทั่วไป 

-ผู้พิการที่ยากไร้และ 
ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาลฯ 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 
- ครอบครัวลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
จัดซ้ือกายอุปกรณ์
ส่งผลให้มีเงินเก็บ
ออม 
- ผู้พกิารได้รับความ
เสมอภาคในสังคม 

- ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
 

รวม 9  โครงการ -   670,000 570,000 570,000 570,000    

 


