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เพ่ิมเติม  ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด จึงเห็นควรเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

………………………………………….. 
 

1. หลักการและเหตุผล  

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 

 

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น   โดยได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เมื่อวันที่  28 ตุล่าคม ๒๕59 ไปแล้ว นั้น 

 

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 - 
2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ยังไม่ครอบคลุม และมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และที่ส าคัญกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการถือปฏิบัติ จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
โดยส่วนรวมตลอดจนสามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 



เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ต่อไป” 

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา ความจ าเป็น และทันต่อ 
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สถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้ง สามารถใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป และการเพ่ิมเติม
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้ จะ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และองค์กรเป็นส าคัญ 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 
 (1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข อาทิ 
โครงการหมอหมู่บ้าน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ 
 (2) เพ่ือก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาต าบล 
 

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 
 (1) การส ารวจข้อมูล/พ้ืนที่โครงการที่จะต้องด าเนินการฯ  โดยกองช่าง และส่วนราชการที่เสนอ
ขอเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการฯ ที่เกี่ยวข้องออกส ารวจเป้าหมาย/ข้อมูลการพัฒนา จัดท าโครงการเสนอผ่าน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  พร้อมชี้แจงและมีเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
  (1.1) ชื่อโครงการ 
  (1.2) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  (1.3) วัตถุประสงค์ 
  (1.4) เป้าหมาย 
  (1.5) พื้นที่ด าเนินการ 
  (1.6) วิธีด าเนินการ 
  (1.7) ระยะเวลาด าเนินการ 
  (1.8) งบประมาณด าเนินการ 
  (1.9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (1.10) ผลลัพธ์ หรือรายละเอียดตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย ก าหนด 
 



 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล รวบรวม
แนวทาง ข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พร้อมเหตุผล
และความจ าเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1  บทน า 
   ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติม 
 

 (3) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมที่ได้รับจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
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 (4) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพล เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 

 (6) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
 

 (7) แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้ประชาชนทราบต่อไป 
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  (ผ 01) 
       (เพ่ิมเติมแผนฯ) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย.3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเพ่ิมเติม 

1. 
 
 

- โครงการตรวจสุภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี บ้านชาด หมู่ที่ 1 

เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล แต่มีความ
จ าเป็นที่จะด าเนินการเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ท่ีดี 
เป็นไปตามแนวทางพระราชด ารฯิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

- โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ 
บ้านชาด หมู่ที่ 1 

3. 
 

- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน 
และชุมชน ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านชาด หมูท่ี่ 1  

4. - โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To 
be number one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
บ้านต าแย หมู่ที่ 2 

5. - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  



บ้านต าแย หมู่ที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. - โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
บ้านต าแย หมู่ที่ 2 

7. - โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To 
be number one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบล 
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี  
บ้านทับบา หมู่ที่ 3 

8. - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านทับบา หมู่ที่ 3 
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ล าดับ
ที ่

รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเพ่ิมเติม 

9. - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านทับบา หมู่ที่ 3 

เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล แต่มีความ
จ าเป็นที่จะด าเนินการเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ท่ีดี 
เป็นไปตามแนวทางพระราชด ารฯิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. - โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To 
be number one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบล 
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี  
บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 

11. - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 

12. - โครงการตรวจสุภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี บ้านท่าหลวง หมู่ที ่4 

13. - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 

14. - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5  

15. - โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านหญา้คา หมู่ที่ 5 

16. - โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To 
be number one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบล 
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี  
บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6   



17. - โครงการตรวจสุภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 

18. - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหันใหญ ่หมู่ที่ 6 

19. - โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To 
be number one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบล 
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี  
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 

20. - โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 
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ล าดับ
ที ่

รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเพ่ิมเติม 

21. - โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ บ้าน
โนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 

เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล แต่มีความ
จ าเป็นที่จะด าเนินการเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ท่ีดี 
เป็นไปตามแนวทางพระราชด ารฯิ 

22. - โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To 
be number one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบล 
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี  
บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8   

23. - โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 

24. - โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านหนองห้าง หมูท่ี่ 8    

25. - โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To 
be number one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบล 
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี  
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 

26. - โครงการตรวจสุภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี บ้านโนนเหม่น หมูท่ี่ 9 

27. - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 

28. - โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To 
be number one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    
บ้านหันใหญ่แม่เอยี หมู่ที่ 10 

29. - โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ 
บ้านหันใหญ่แม่เอยี หมู่ที่ 10 

30. - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ้านหันใหญ่แม่เอยี หมู่ที่ 10   

31. - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี บ้านชาดอ านวย หมู่ที่ 11 
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ล าดับ
ที ่

รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเพ่ิมเติม 

32. - โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ 
บ้านชาดอ านวย หมู่ที่ 11 

เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล แต่มีความ
จ าเป็นที่จะด าเนินการเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ท่ีดี 
เป็นไปตามแนวทางพระราชด ารฯิ 

33. - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเดจ็พระเทรพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านชาดอ านวย หมู่ที่ 11    
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๔) 

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1– ๒๕64) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลอ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
                ปี 25๖1 ปี 25๖2 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4 ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ 
    สังคมที่มีคุณภาพ 
      1.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

 
 

33 
 
 

 
 

220,000 
 
  

 
 

33 
 
 
 

 
 

220,000 
 
  

 
 

33 
 
 
 

 
 

220,000 
 
  
 

 
 

33 
 
 
 

 
 

220,000 
 
 

 
 

132 
 
 

 
 

880,000 
 
 
 

รวม 33 220,000 33 
 

220,000  33 
 

220,000  
 

33 220,000 132 880,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย.3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการตรวจสุภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชน บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

2. โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขอื่นๆ  
บ้านชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชน บ้านชาด  
หมู่ที่ 1 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

3. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน และ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บ้านชาด หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชน บ้านชาด  
หมู่ที่ 1 

6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใน
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
บ้านต าแย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนห่างไกล
ยากเสพตดิ และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนต าแย 
หมู่ที่ 2 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติดและมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

5. โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านต าแย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนต าแย 
หมู่ที่ 2 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

6. โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านต าแย  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนต าแย 
หมู่ที่ 2 

6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

7. โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใน
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนา
พรรณวดี บ้านทับบา หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนห่างไกล
ยากเสพตดิ และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านทับบา 
หมู่ที่ 3 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติดและมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านทับบา หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านทับบา 
หมู่ที่ 3 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

9. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านทับบา  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านทับบา 
หมู่ที่ 3 

6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

10. โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใน
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล 
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนห่างไกล
ยากเสพตดิ และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติดและมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

11. โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดขีึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12. โครงการตรวจสุภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราช
กุมารี บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 

6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพอนามยั 
และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

13. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านหญ้าคา  
หมู่ที่ 5 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิและมี
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

14. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม บ้านหญ้าคา  
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านหญ้าคา  
หมู่ที่ 5 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพอนามยั 
และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

15. โครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านหญา้คา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านหญ้าคา  
หมู่ที่ 5 

6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพอนามยั 
และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

16. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ To be number 
one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา สริิ
วัฒนาพรรณวดี บ้านหันใหญ่ 
หมู่ที่ 6   

เพื่อให้ประชาชนห่างไกล
ยากเสพตดิ และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนหันใหญ ่
หมู่ที่ 6 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิและมี
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17. โครงการตรวจสุภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจฬุา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนหันใหญ ่
หมู่ที่ 6 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพอนามยั 
และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

18. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนหันใหญ ่
หมู่ที่ 6 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพอนามยั 
และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

19. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี 
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนห่างไกล
ยากเสพตดิ และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านโนนเหลื่อม
หมู่ที่ 7 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิและมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

20. โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนเหลือ่ม 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านโนนเหลื่อม
หมู่ที่ 7 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพอนามยั 
และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

21. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ บ้านโนนเหลื่อม 
 หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านโนนเหลื่อม
หมู่ที่ 7 

6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพอนามยั 
และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ To be number 
one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา สริิ
วัฒนาพรรณวดี  
บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8   

เพื่อให้ประชาชนห่างไกล
ยากเสพตดิ และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านหนองห้าง 
หมู่ที่ 8 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติดและมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

23. โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านหนองห้าง 
หมู่ที่ 8 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

24. โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8    

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านหนองห้าง 
หมู่ที่ 8 

6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

25. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ To be number 
one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา สริิ
วัฒนาพรรณวดี  
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนห่างไกล
ยากเสพตดิ และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านโนนเหม่น 
หมู่ที่ 9 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติดและมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 



-17- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26. โครงการตรวจสุภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราช
กุมารี บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านโนนเหม่น 
หมู่ที่ 9 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพอนามยั 
และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

27. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านโนนเหม่น 
หมู่ที่ 9 

6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพอนามยั 
และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

28. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ To be number 
one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา สริิ
วัฒนาพรรณวดี   
บ้านหันใหญ่แม่เอยี หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนห่างไกล 
ยาเสพตดิ และมีความเป็นอยู่
ที่ดี เป็นไปตามแนวทาง
พระราชด าริฯ 

ประชาชน  
บ้านหันใหญ่แม่เอยี 

หมู่ที่ 10 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิและมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

29. โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 
บ้านหันใหญ่แม่เอยี หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชน  
บ้านหันใหญ่แม่เอยี 

หมู่ที่ 10 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพอนามยั 
และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

30. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านหันใหญ่แม่เอยี หมู่ที่ 10   

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชน  
บ้านหันใหญ่แม่เอยี 

หมู่ที่ 10 

6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพอนามยั 
และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราช
กุมารี บ้านชาดอ านวย หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านชาดอ านวย 
หมู่ที่ 11 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

32. โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 
บ้านชาดอ านวย หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านชาดอ านวย 
หมู่ที่ 11 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

33. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านชาดอ านวย หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ท่ีดี เป็นไปตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ 

ประชาชนบ้านชาดอ านวย 
หมู่ที่ 11 

6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละความพึง
พอใจของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัย และ
ความเป็นอยู่ท่ี 
ดขีึ้น 

ส านักปลดั 
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