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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม
2.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ป้องกันและควบคุมโรค
เพื่อให้มีการป้องกันและควบคุม จานวน 11
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 มีการป้องกันและ
สานักปลัด
ไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก
หมู่บ้าน
ประชาชน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ได้รับ
ผลประโยชน์
2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีงบประมาณ จานวน 11
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ได้ดาเนินงานตามแนวทางโคราง หมูบ่ ้าน
การพระราชดาริด้านสนาธารณสุข
(หมูที่ 1 - 11 หมู่บ้านละ 20,000
บาท ดาเนินกิจกรรมโครงการหมู่
ละ 3 โครงการ 1.การควบคุม
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 2.
หมอพื้นบ้าน 3. ส่งเสริมชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม)

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์

หมู่บ้านมีงบประมาณ
ได้ดาเนินการตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ละ 3
โครงการ

สานักปลัด

3 รณรงค์และป้องกันโรคระบาด เพื่อให้มีการป้องกันและควบคุม
สายพันธุ์ใหม่
โรคระบาดสายพันธุ์ใหม่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์

มีการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดสาย
พันธุ์ใหม่

สานักปลัด

จานวน 11
หมู่บ้าน
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เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
4 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด จานวน 11
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข หมู่บ้าน
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พล
บ้า ตามพระปณิธาน
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สมเด็จพระเจ้า
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
กรมพระศรีสวางควัฒน
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
วรขัตติยราชนาวี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี

แบบ ผ.01

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 ในพื้นที่ตาบลปงน้อย
ประชาชน
ปลอดจากโรคพิษสุนัข
ได้รับ
บ้า
ผลประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

5 อบรมให้ความรู้ อสม. ผู้นา
และประชาชน

เพื่อให้มีการจัดอบรมให้ความรู้
อาสาสมัคร
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100
อสม. ผู้นาและประชาชนตาบลปง สาธารณสุข11
ประชาชน
น้อย
หมู่บ้าน
ได้รับ
ผลประโยชน์

อสม.มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลชุมชน

สานักปลัด

6 การอบรมความรู้แก่อาสาปศุ
สัตว์เพื่อดาเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนาวี

เพื่อให้มีการจัดการอบรมความรู้ อาสาปศุสัตว์
แก่อาสาปศุสัตว์เพื่อดาเนิน
ตาบลปงน้อย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
110 คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี

อาสาปศุสัตว์ และ อส
ม. มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ลดปริมาณการ
เป็นโรคของสุนัข

สานักปลัด

20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 การสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาวี

เพื่อให้มีการสารวจข้อมูลจานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี

8 การอบรมผู้ประกอบการ
กิจการและสัมผัสอาหาร

เพื่อให้มีการอบรมผู้ประกอบการ
กิจการและสัมผัสอาหาร

9 เพื่อสนับสนุนค่าป่วยการ
สาหรับนักบริบาลท้องถิ่น

10 การชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรง
ออกกาลังกาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จานวน 11
หมู่บ้าน

จานวน 50 คน

แบบ ผ.01

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบข้อมูลจานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
รับรู้ ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

-

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์

ร้านค้าผู้ประกอบ
อาหารถูกสุขอนามัย
ปอดภัย คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น

สานักปลัด

เพื่อให้มีค่าตอบแทนนักบริบาล จานวน 2 คน
ท้องถิ่น ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และ ผู้ไร้
สมรรถภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

-

-

242,000 242,000 242,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์

ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ยากไร้ และประชาชน
ทั่วไป

สานักปลัด

เพื่อให้มีการจัดโครงการการชุมชน อบต.ปงน้อย
เข้มแข็ง ร่วมแรงออกกาลังกาย
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

-

-

22,000 22,000 22,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัย

สานักปลัด

56

ที่

โครงการ

11 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
และการจัดทาหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

รวม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และการจัดทาหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง ให้กับ
ประชาชนตาบลปงน้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อบต.ปงน้อย

2561
(บาท)
-

แบบ ผ.01

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000
-

2565 ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
- ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์

380,000 380,000 694,000 664,000 664,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ป้องกันโรคไวรัสโคโร
นา ลดความเสี่ยงของ
โรค มีหน้ากากไว้ใส่
ป้องกันตนเองและผู้อื่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

