แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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เทศบาลตําบลเกาะเพชร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตําบลเกาะเพชร
จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ภายหลังจากที่ได้จัดทําแผนการดําเนินประจําปีไปแล้ว และ
ได้มีการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมที่ต้องดําเนินการในพื้นที่เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร
ซึ่งงานนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล

ได้รวมรวมแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณเพิ่มเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบกําหนดห้วงระยะเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริงตามกําหนดเวลา เรียงตามยุทธศาสตร์และแผนงานงบประมาณ ผ่านการอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศใช้แผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) เพื่อนําแผนการดําเนินงานไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดตาม การดําเนินงานและการประเมินผล และเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
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ส่วนที่ 1 บทนํา
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ส่วนที่ 1
1.1 บทนํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดทําแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติพร้อมทั้งมีหน้าที่ในการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อประสานการ
ทํางาน ลดความซ้ําซ้อนของ โครงการ/กิจกรรมและเพื่อควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและจําแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน
2. แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ ในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ)
3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่าย ขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองโดยไม่ ใช้
งบประมาณ
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงาน
อื่นที่ดําเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-33.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
1.3. ขั้นตอนการการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้จัดแผนการดําเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27 ว่า
การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินงานใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงาน/โครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง ดําเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและแก้ไขแผนการ ดําเนินงานเป็นอํานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผนการดําเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับ
แต่ได้มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วย ราชการ ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6732 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แจ้งว่าเพื่อให้เกิดความ

-4ยืดหยุ่นและคล่องตัว ให้ส อดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด ทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุดที่ มท. 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

กําหนดแนวทางการปฏิบัติสําหรับแผนการดําเนินงาน คือ การจัดทําแผนการ

ดําเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทําแผนการ
ดําเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดทําแผนการ
ดําเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
เค้าโครงแผนการดําเนินงาน ร่างแผนการดําเนินงานให้จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เค้าโครงแผนการดําเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนํา
- บทนํา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
1.4. ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1. แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินงานจริงทั้งหมดใน พื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น
2. แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ ชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น
3. ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับ หน่วยงานอื่น

-54. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานให้ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
..........................................................

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เทศบาลตําบลเกาะเพชร
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการพาณิชย์
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานการศึกษา
รวม

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

1

2.12

5,300,000

82.96

1

2.12

5,300,000

82.96

45

95.74

888,590

13.90

45

95.74

888,590

13.90

หน่วย
ดําเนินการ

กองช่าง
กองช่าง

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 แผนงานการป้องกันและรักษาความสงบภายใน
รวม

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดําเนินการ

สํานักปลัด

1

2.12

200,000

3.14

1

2.12

200,000

3.14

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

จํานวน
งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดําเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การส่งเสริมอาชีพ
4.1 รวม

-

-

-

-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

สํานักปลัด
รวม

-

-

-

-

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วย
ดําเนินการ

สํานักปลัด
รวม

-

-

-

-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานการเกษตร

สํานักปลัด
สํานักปลัด
รวม
รวมทั้งสิ้น( 1+2+3+4+5+6+7)

47

100.00

6,388,590

100.00

แผนการดําเนินงานประจําปี 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง ของประชาชนในพื้นที่
ถิ่น นศ.ถ. 5-0005 สาย
ทองยอดแก้ว - บางดิ่ง หมู่ที่ 3,
หมู่ที่ 6

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,300,000
พื้นที่
กองช่าง
  
ตําบลเกาะเพชร

แผนการดําเนินงานประจําปี 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
1 โครงการพัฒนามุม NDDC เพื่อ
1.เพื่อพัฒนามุม NDDC ให้ได้
โภชนาการสมส่วนมีพัฒนาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สมวัย
2.เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการสมวัย
1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เด็ก อายุ 0-5 ปี
2 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน ใช้ชุมชนเป็นฐาน

1.เพื่อลดการบาดเจ็บและการ
ตายจากอุบัติเหตุทางถนน
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องวินัยจราจร
ตัวชี้วัดความสําเร็จแกนนํา
หมู่บ้านมีความรู้เรื่องวินัยจราจร

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28,200 รพ.สต.เกาะเพชร สํานักปลัดฯ
    

22,050 รพ.สต.เกาะเพชร สํานักปลัดฯ

      

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
3 โครงการชาวเกาะเพชรรวมใจ
1.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้
ควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออก
เลือดออกลงร้อยละ 10

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
21,100 พื้นที่ หมู่ท1ี่ -9

หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
       

2.เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูศักยภาพทีม SRRT

4 โครงการผู้ก่อการดี (Merrit
Maker) รวมใจป้องกันภัย
เด็กจมน้ํา

1.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา
ทุกมาตรการในพื้นที่
2.เพื่อให้เกิดความร่วมมือป้องกัน
เด็กจมน้ําจากภาคีเครือข่าย
3.อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุ
ต่ํากว่า 15 ปี จากการจมน้ําลดลง

19,260 รพ.สต.เกาะเพชร สํานักปลัดฯ

5 โครงการพัฒนาเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคตําบล
เกาะเพชร

1.เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนา
ศักยภาพและสร้างเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคตําบล
เกาะเพชรให้มีศักยภาพมากขึ้น
2.เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี

16,880 รพ.สต.เกาะเพชร สํานักปลัดฯ





2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
6 โครงการโชนาการไกลหวาน
1.เพื่อรณรงค์ลดการบริโภค
เด็กปฐมวัยฟันสะอาด
หวาน เลิกนมขวด ลดอัตราฟันผุ
2.กระตุ้นให้มีการดําเนิน
กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
3.เด็กใน ศพด.ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,050 รพ.สต.เกาะเพชร สํานักปลัดฯ


7 โครงการชมรมความดันโลหิตสูง
รวมใจต้านภัยภาวะแทรกซ้อน

1.เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ
ดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง
2.ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง

27,700 รพ.สต.เกาะเพชร สํานักปลัดฯ

   

8 โครงการชมรมเบาหวานรวมใจ
ต้านภัยภาวะแทรกซ้อน

1.เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ
ดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
2.ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวาน

25,300 รพ.สต.เกาะเพชร สํานักปลัดฯ

   

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
9 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 1.เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตนเองและการเรียนรู้ตลอด
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)
ชีวิตของผู้สูงอายุ
2.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ของ
ผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ
10 โครงการสร้างการรับรู้ให้กับ
เยาวชนและประชาชนเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนน

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง
2.เพื่อปลูกจิตสํานึกความ
ปลอดภัยทางถนนและ
เสริมสร้างวินัยจราจรให้กับ
เยาวชนและประชาชน
3.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน
และประชาชนได้แสดงความ
สามารถเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องปลอดภัย

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
69,300 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดฯ
      
ตําบลเกาะเพชร

30,000

สํานักงาน
เทศบาลตําบล
เกาะเพชร

สํานักปลัดฯ

      

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
11 โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย 1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ
ปราศจากเชื้อโรค
ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย
ของอาหารและร้านจําหน่ายอาหาร
ภายในเขตพื้นที่เป้าหมาย
2.เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
ของอาหารภายในเขตพื้นที่ตําบล
เกาะเพชร ลดความเสี่ยงในการ
เกิดอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บ
ที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการ
บริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยของ
ประชาชน
12 โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง และประชาชนผู้ที่สนใจใน
พื้นที่ตําบลเกาะเพชรออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 ร้านค้า ร้านขาย สํานักปลัดฯ
      
ของชําและร้าน
อาหารแผงลอย
ในพื้นที่ตําบล
เกาะเพชร

20,000

สํานักงาน
เทศบาลตําบล
เกาะเพชร

สํานักปลัดฯ

     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
13 โครงการส่งเสริมการออกกําลัง
1.เพื่อให้สมาชิกชมรมมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
กายวัยสูงอายุ สู่วัยหัวใจเข้ม
แข็ง

14 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี
ชีวีเป็นสุข (ชมรมผู้สูงอายุตําบล
เกาะเพชร)

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61,200 รพ.สต.เกาะเพชร สํานักปลัดฯ
       
พื้นที่หมู่ที่ 4

2.เพื่อพัฒนาอารมณ์ให้ร่าเริง
แจ่มใส สนุกสนาน ไม่เครียด
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะร่วม
และทํากิจกรรมร่วมกัน
สร้างความสามัคคี
1.เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ในการร่วมกิจกรรมในชุมชน
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทําประโยชน์
ต่อสังคม รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ไม่รู้สึกเป็นภาระของชุมชน
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจําปี
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองใน
การทํางานด้านต่างๆของชมรม

19,000 ชมรมผู้สูงอายุ สํานักปลัดฯ
ตําบลเกาะเพชร

        

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
15 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
อนามัยนักเรียน
สุขภาพอนามัยนักเรียนและ
สถานศึกษานําความรู้ที่
ได้ไปใช้
2.เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยเบื้องต้นแก่นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
3.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
16 โครงการขยัน ขยับ สุขภาพ
แข็งแรง

1.เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี
2.เพื่อพัฒนาอารมณ์ให้ร่าเริง
แจ่มใส สนุกสนาน และไม่เครียด
3.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภูมิ
ต้านทาน ช่วยลดอัตราเสี่ยง
ของโรคเรื้อรังได้

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
10,000
โรงเรียน
บ้านบางโหนด

หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ
          

89,600 1.ธนาคารหมู่บ้าน สํานักปลัดฯ
บ้านบางโหนด ม.1
2.อาคารอเนก
ประสงค์ ม.2
3.บ้านนางพญา
พยัครังสี ม.3

   

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
17 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวี
1.เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
มีสุข (ชมรมผู้สูงอายุบ้านบาง
ในการร่วมกิจกรรมในชุมชน
โหนด)
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทําประโยชน์
ต่อสังคม รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ไม่รู้สึกเป็นภาระของชุมชน
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
18 โครงการออกกําลังกายด้วยกีฬา
เซปักตะกร้อ เพื่อสุขภาพ
สําหรับเด็กและเยาวชน

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพจิตใจให้กับเด็กและ
เยาวชนให้มีความแข็งแรงและแข็งแรง

2.เพื่อป้องกันสารเสพติดที่กําลัง
แพร่ระบาด โดยใช้กิจกรรมกีฬา
เป็นเครื่องป้องกัน
3.เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
22,000 ชมรมผู้สูงอายุ
บ้านบางโหนด

หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ
        

15,300 ลานกีฬาอเนก
ประสงค์ หมู่ที่ 4

สํานักปลัดฯ

   

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
19 โครงการออกกําลังกายเพื่อ
1.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกฯและ
สุขภาพ โดยการเต้นแอโรบิก
ประชาชนในหมู่ที่ ๓ มีสุขภาพ
ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้
สมาชิกและประชาชนในหมูที่ 3
ได้ตระหนักเห็นถึงความสําคัญ
ของการออกกําลังกายโดยการเต้น
แอโรบิก
20 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 1,
2 ,7)

1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และภาวะอ้วน
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน
มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง ลดลง
ร้อยละ10

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
22,100 ลานกีฬาอเนก
ประสงค์หมู่ที่ ๓

หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ
     

10,050 หมู่ที่ 1,2,7

สํานักปลัดฯ

   

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
21 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และภาวะอ้วน
โลหิตสูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 3)
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน
มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง ลดลง
ร้อยละ10
22 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 4,8)

1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และภาวะอ้วน
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน
มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ10

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8,900
หมู่ที่ 3
สํานักปลัดฯ
   
ตําบลเกาะเพชร

10,050

หมู่ที่ 4,8
สํานักปลัดฯ
ตําบลเกาะเพชร

   

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
23 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และภาวะอ้วน
โลหิตสูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 5)

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,050
หมู่ที่ 5
สํานักปลัดฯ
   
ตําบลเกาะเพชร

2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน
มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ10
24 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 6)

1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และภาวะอ้วน
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน
มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ10

10,050

หมู่ที่ 6
สํานักปลัดฯ
ตําบลเกาะเพชร

   

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
25 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และภาวะอ้วน
โลหิตสูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 5)

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,050
หมู่ที่ 9
สํานักปลัดฯ
   
ตําบลเกาะเพชร

2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน
มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ10
26 โครงการคัดกรองสุขภาพ
เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง
เบาหวาน (หมู่ที่ 1)

1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ
35 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงใน
เขตรับผิดชอบหมู่บ้านได้รับการ
คัดกรองสุขภาพทุกคน
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90
3.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
ภาวะเสี่ยงต่อโรคได้

900

หมู่ที่ 1
สํานักปลัดฯ
ตําบลเกาะเพชร



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
27 โครงการคัดกรองสุขภาพ
1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ
เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง
35 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงใน
เบาหวาน (หมู่ที่ 2)
เขตรับผิดชอบหมู่บ้านได้รับการ
คัดกรองสุขภาพทุกคน
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
ภาวะเสี่ยงต่อโรคได้
28 โครงการคัดกรองสุขภาพ
เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง
เบาหวาน (หมู่ที่ 3)

1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ
35 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงใน
เขตรับผิดชอบหมู่บ้านได้รับการ
คัดกรองสุขภาพทุกคน
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
ภาวะเสี่ยงต่อโรคได้

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6,600
หมู่ที่ 2
สํานักปลัดฯ

ตําบลเกาะเพชร

12,900

หมู่ที่ 3
สํานักปลัดฯ
ตําบลเกาะเพชร



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
29 โครงการคัดกรองสุขภาพ
1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ
เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง
35 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงใน
เบาหวาน (หมู่ที่ 4)
เขตรับผิดชอบหมู่บ้านได้รับการ
คัดกรองสุขภาพทุกคน
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
ภาวะเสี่ยงต่อโรคได้
30 โครงการคัดกรองสุขภาพ
เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง
เบาหวาน (หมู่ที่ 5)

1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ
35 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงใน
เขตรับผิดชอบหมู่บ้านได้รับการ
คัดกรองสุขภาพทุกคน
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
ภาวะเสี่ยงต่อโรคได้

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12,600
หมู่ที่ 4
สํานักปลัดฯ

ตําบลเกาะเพชร

13,200

หมู่ที่ 5
สํานักปลัดฯ
ตําบลเกาะเพชร



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
31 โครงการคัดกรองสุขภาพ
1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ
เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง
35 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงใน
เบาหวาน (หมู่ที่ 6)
เขตรับผิดชอบหมู่บ้านได้รับการ
คัดกรองสุขภาพทุกคน
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
ภาวะเสี่ยงต่อโรคได้
32 โครงการคัดกรองสุขภาพ
เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง
เบาหวาน (หมู่ที่ 7)

1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ
35 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงใน
เขตรับผิดชอบหมู่บ้านได้รับการ
คัดกรองสุขภาพทุกคน
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
ภาวะเสี่ยงต่อโรคได้

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17,550
หมู่ที่ 6
สํานักปลัดฯ

ตําบลเกาะเพชร

1,200

หมู่ที่ 7
สํานักปลัดฯ
ตําบลเกาะเพชร



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
33 โครงการคัดกรองสุขภาพ
1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ
เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง
35 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงใน
เบาหวาน (หมู่ที่ 8)
เขตรับผิดชอบหมู่บ้านได้รับการ
คัดกรองสุขภาพทุกคน
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
ภาวะเสี่ยงต่อโรคได้
34 โครงการคัดกรองสุขภาพ
เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง
เบาหวาน (หมู่ท9ี่ )

1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ
35 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงใน
เขตรับผิดชอบหมู่บ้านได้รับการ
คัดกรองสุขภาพทุกคน
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
ภาวะเสี่ยงต่อโรคได้

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2,100
หมู่ที่ 8
สํานักปลัดฯ

ตําบลเกาะเพชร

14,700

หมู่ที่ 9
สํานักปลัดฯ
ตําบลเกาะเพชร



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
35 โครงการบ้านสะอาด แยกขยะ
1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายชุมชน
ลดโลกร้อน (หมู่ที่ 4)
หมู่ที่ 4 มีความรู้ในการจัดการ
แยกและกําจัดขยะที่ถูกวิธี
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายชุมชน
บ้านเนินหนองหงส์ มีรายได้เพิ่ม
จากการขายขยะรีไซเคิล
3.เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้การมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
36 โครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็ก
และเยาวชนตําบลเกาะเพชร

1.เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อ
เป็นเกราะป้องกันยาเสพติด
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร และอบายมุข สิ่งยั่วยุต่างๆ
2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ติด
อาวุธของปัญญา อารมณ์ จิตใจ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

งบประมาณ
15,200

20,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมู่ที่ 4

สํานักงาน
เทศบาลตําบล
เกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ
      

สํานักปลัดฯ

     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
37 โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูนักเรียนที่
สนใจมีสุขภาพแข็งแรงไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
2.เพื่อให้ครูนักเรียนมีสุขนิสัย
38 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่าง
ไกลยาสเพติด

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักเรียน
ให้มีความรู้ความเข้าใจและตะหนัก
ถึงภัยของยาเสพติดที่มีผล
ต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และ
ส่งผลต่อสังคม
2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก
นักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด
3.เพื่อสร้างแกนนํานักเรียน
ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

งบประมาณ
5,000

สถานที่
ดําเนินการ
ร.ร.ชุมชน
วัดเกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ
    


10,000

ร.ร.ชุมชน
วัดเกาะเพชร

สํานักปลัดฯ

    

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
39 โครงการกําจัดเหาในโรงเรียน
1.เพื่อกําจัดเหานักเรียนหญิงใน
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
2.เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการ
เรียนเพิ่มขึ้น
3.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและ
บุคลิกภาพดี

งบประมาณ
5,000

สถานที่
ดําเนินการ
ร.ร.ชุมชน
วัดเกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ
    

40 โครงการการเสริมสร้างพัฒนา
การเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการ
สมวัยและเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ
2.เพื่อจะได้พบเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้าได้เร็วขึ้น

20,000

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัดฯ

     

41 โครงการการส่งเสริมโภชนาการ
และการเจริญเติบโตของเด็ก
ปฐมวัย

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโต
เต็มวัย ลดภาวะทุพโภชนาการ
(ผอม/เตี้ย)

25,000

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัดฯ

    

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
42 โครงการเสริมทักษะเด็กเล็ก
1.เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็ก
ในการช่วยเหลือตนเองและ
เล็กในการช่วยเหลือตนเอง
เอาตัวรอด
สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําได้
2.เพื่อให้เด็กมีความค้นเคยกับ
น้ําและเอาตัวรอดจากการจมน้ําได้
43 โครงการตรวจคัดกรองและแก้
ไขปัญหาสุขภาพที่จําเป็น
สําหรับเด็กปฐมวัย

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าถึงบริการ
คัดกรองสุขภาพที่จําเป็นและรับ
การแก้ไข

44 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

1.เพื่อสนับสนุนงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
ศพด.
ทต.เกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ
    

10,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัดฯ

100,000

กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
ทต.เกาะเพชร

20,000

   

สํานักปลัดฯ            

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
45 โครงการป้องกันควบคุมโรค
1.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและป้องกันโรคติดต่อ
ติดต่อตามฤดูกาลในเขต
ตามฤดูกาล
ตําบลเกาะเพชร
2. เพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
เขตเทศบาลตําบลเกาะเพชร
เช่น โรงเรียน วัด ตลาด ชุมชน
แออัด
3.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 สํานักปลัดฯ            
ตําบลเกาะเพชร

แผนการดําเนินงานประจําปี 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
3. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณ สถานที่
หน่วย พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ที่
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
200,000 สํานักงาน
สํานักฯ

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
ให้แก่เทศบาลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
ทต.เกาะเพชร
พิบัติเทศบาลตําบลเกาะเพชร หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อสร้างความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้นให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาลตําบลเกาะเพชร
3.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานทีมกู้ภัย
ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และ
ทันต่อสถานการณ์
4.เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร.ในพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชํานาญใน
การจัดการภัยพิบัติ

