แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563

ของ
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
ยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการพาณิชย์
รวม
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธาณสุข
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.5 แผนงานงบกลาง
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
3) ยุทธศาสตร์การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ.01

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1

200,000
200,000

1
1

200,000
200,000

0

0

0

ยุทธศาสตร์

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
พานิชกรรมและการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.2 แผนงานเกษตร
รวม
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
6) ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
200,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
เทศบาลตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง 1.ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ จิตอาสา
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้แก่เทศบาลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ ภัยพิบัติ อย่างน้อย 50 คน
ประจําเทศบาลตําบลเกาะเพชรหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน 2.ผู้สังเกตุการณ์ ได่แก่ นักเรียน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จิตอาสาหลักสูตรพื้นฐาน และหรือ
2.เพื่อสร้างความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย หลักสูตรประจํา จํานวน 10 คน
เบื้องต้นให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (ถ้ามี)
ประจําเทศบาลตําบลเกาะเพชร
3.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานทีมกู้ภัย
ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และ
ทันต่อสถานการณ์
4.เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร.ในพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชํานาญใน
การจัดการภัยพิบัติ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)

200,000
ทต.

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สํานักปลัด
โครงการ
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นระบบ และ
มีมาตรฐานเดียวกัน
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกอง
อํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัยแห่งพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563
เทศบาลตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนงาน

1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ.5-0005 สายทองยอดแก้ว-บางดิ่ง หมู่ที่ 3,6

2

โครงการพัฒนามุม NDDC เพื่อเด็กโภชนาการสมส่วน มีพัฒนาการ
สมวัย
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ใช้ถนนเป็นฐาน
โครงการชาวเกาะเพชรรวมใจควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) รวมใจป้องกันภัยฯ
โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตําบลเกาะเพชร
โครงการโภชนาการไกลหวาน เด็กปฐมวัยฟันสะอาด
โครงการชมรมความดันโลหิตสูงรวมใจต้านภัยภาวะแทรกซ้อน
โครงการชาวเบาหวานรวมใจต้านภัยภาวะแทรกซ้อน
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)
โครงการสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนฯ
โครงการเฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค
โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายวัยสูงอายุ
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสขุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน
โครงการขยัน ขยับ สุขภาพแข็งแรง
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสขุ
โครงการออกกําลังกายด้วยกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อสุขภาพฯ
โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิก
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ
(หมู่ที่ ๑,๒ และ๗)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ (หมู่ที่ ๓)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ (หมู่ที่ ๔ และ ๘)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ (หมู่ที่ ๕)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ (หมู่ที่ ๖)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ (หมู่ที่ ๙)
โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันฯ (หมู่ที่ ๑)
โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันฯ (หมู่ที่ ๒)
โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันฯ (หมู่ที่ ๓)
โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันฯ (หมู่ที่ ๔)
โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันฯ (หมู่ที่ ๕)
โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันฯ (หมู่ที่ ๖)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

งบประมาณ
(บาท)
5,300,00

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานสาธารณสุข

๒๘,๒๐๐.-

สํานักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

๒๒,๐๕๐.๒๑,๑๐๐.๑๙,๒๖๐.๑๖,๘๘๐.๑๕,๐๕๐.๒๗,๗๐๐.๒๕,๓๐๐.๖๙,๓๐๐.-

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

๓๐,๐๐๐.๓๐,๐๐๐.๒๐,๐๐๐.61,๒00.๑๙,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๘๙,๖๐๐.๒๒,๐๐๐.๑๕,๓๐๐.๒๒,๑๐๐.๑๐,๐๕๐.-

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

๘,๙๐๐.๑๐,๐๕๐.๑๐,๐๕๐.๑๐,๐๕๐.๑๐,๐๕๐.๙๐๐.๖,๖๐๐.๑๒,๙๐๐.๑๒,๖๐๐.๑๓,๒๐๐.๑๗,๕๕๐.-

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

แผนงาน
เคหะและชุมชน

กองช่าง

ที่

โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

แผนงาน

33
34
35
36
37

โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันฯ (หมู่ที่ ๗)
โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันฯ (หมู่ที่ ๘)
โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันฯ (หมู่ที่ ๙)
โครงการบ้านสะอาด แยกขยะ ลดโรคร้อน (หมู่ที่ ๔)
โครงการเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชนตําบล
เกาะเพชร
โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
โครงการกําจัดเหาในโรงเรียน
โครงการการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
โครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก
โครงการเสริมทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอด
จากการจมน้ํา
โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่จําเป็นสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
โครงการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลเกาะเพชร
โครงการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและป้องกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาลในเขตตําบลเกาะเพชร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

38
39
40
41
42
43
44
45
46

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)
๑,๒๐๐.๒,๑๐๐.๑๔,๗๐๐.๑๕,๒๐๐.๒๐,๐๐๐.-

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

๕,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๕,๐๐๐.๒๐,๐๐๐.๒๕,๐๐๐.๒๐,๐๐๐.-

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข

๑๐,๐๐๐.-

สํานักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข

100,000

สํานักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข

50,000

สํานักปลัดฯ

6,188,590-

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

บัญชีโครงการที่แก้ไขและเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลเกาะเพชร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานเคหะและชุมชน ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายทองยอดแก้ว
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
หมู่ที่ 3,6
ท้องถิ่น นศ.ถ.5-0005 สายทองยอดแก้ว-บางดิ่ง หมู่ที่ 3,6
(หน้าที่ 116 ลําดับที่ 41)
เป้าหมาย
ซ่อมแซมถนนลาดยางกว้ าง 5.00 ม. ยาว
180 ม. หนา 0.15 ม.

เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนถนน กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1,630.00 เมตร
หนา 0.15 ม. หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,150.00 ตร.ม.
ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย

งบประมาณ
1,000,000 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
5,300,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2.โครงการพัฒนามุม NDDC เพื่อเด็กโภชนาการสมส่วน
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
มีพัฒนาการสมวัย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนามุม NDDC ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒.เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
๓.เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก อายุ ๐-๕ ปี
๔.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ใน การส่งเสริมพัฒนาการโภชนาการ
และสุขภาพช่องปาก

๑.เพื่อพัฒนามุม NDDC ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒.เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
๓.เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก อายุ ๐-๕ ปี
๔.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ใน การส่งเสริมพัฒนาการโภชนาการและสุขภาพช่อง
ปาก

เป้าหมาย
อาสาสมัครสาธารณสุขแกนนําและผูป้ กครอง
จํานวน ๗๐ คน

เป้าหมาย
อาสาสมัครสาธารณสุขแกนนําและผูป้ กครอง จํานวน ๗๐ คน

งบประมาณ
28,200 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
28,200 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (หน้าที่ 157
3.โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ใช้ถนนเป็นฐาน
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อลดการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
๑.เพื่อลดการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
๒.เพื่ อเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ องวิ นั ย จราจร ตั ว ชี้ วั ด ๒.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยจราจร ตัวชี้วัดความสําเร็จ
แกนนําหมู่บ้านมีความรู้เรื่องวินัยจราจร
ความสําเร็จแกนนําหมู่บ้านมีความรู้เรื่องวินัยจราจร
๓.เพื่ อ ให้ แ กนนํ า หมู่ บ้ า นเป็ น ต้ น แบบในการสวมหมวกนิ รภั ย ตามตั ว ชี้ วั ด
๓.เพื่อให้แกนนําหมู่บ้านเป็นต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัยตาม
ตัวชี้ วัด ความสําเร็จ การเสี ยชีวิ ตจากการบาดเจ็บ ที่ศ รีษ ะ(head ความสําเร็จ การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ศรีษะ(head injury)
injury)
เป้าหมาย
เป้าหมาย
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 100 คน
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 100 คน
2.แกนนําชุมชน ศปถ.ตําบล จํานวน 30 คน
2.แกนนําชุมชน ศปถ.ตําบล จํานวน 30 คน
รวม 130 คน
รวม 130 คน
งบประมาณ
22,050 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
22,050 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
4.โครงการชาวเกาะเพชรรวมใจควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออก
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ ๑๐
๑.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ ๑๐
๒.เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู ศักยภาพ ทีม SRRT ตําบล
๒.เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู ศักยภาพ ทีม SRRT ตําบล
๓.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่าง ๓.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง
ถูกต้อง
เป้าหมาย
1.อสม/ผู้นําชุมชน จํานวน 80 คน
2.ครู จํานวน 5 คน
3.นักเรียน จํานวน 30 คน
รวม 115 คน

เป้าหมาย
1.อสม/ผู้นําชุมชน จํานวน 80 คน
2.ครู จํานวน 5 คน
3.นักเรียน จํานวน 30 คน
รวม 115 คน

งบประมาณ
21,100 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
21,100 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
๕.โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) รวมใจป้องกันภัยภัยเด็กจมน้ํา
ลําดับที่ 4)

วัตถุประสงค์
๑.เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การดํ า เนิ น งานป้ อ งกั น เด็ ก จมน้ํ า ทุ ก
มาตรการในพื้นที่
๒.เพื่อ ให้เกิดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการป้องกันเด็ก
จมน้ํา
๓.อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี จากการจมน้าํ
ลดลง

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําทุกมาตรการในพื้นที่
๒.เพื่อ ให้เกิดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการป้องกันเด็กจมน้ํา
๓.อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี จากการจมน้าํ ลดลง

เป้าหมาย
๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จํานวน ๑๐๐ คน
๒.ครู จํานวน ๓ คน
๓.ผู้ก่อการดี จํานวน ๑๕ คน
รวมเป็น ๑๑๘ คน

เป้าหมาย
๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จํานวน ๑๐๐ คน
๒.ครู จํานวน ๓ คน
๓.ผู้ก่อการดี จํานวน ๑๕ คน
รวมเป็น ๑๑๘ คน

งบประมาณ
19,260 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
19,260 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
6.โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตําบลเกาะเพชร
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาศั ก ยภาพและสร้ า งเครื อ ข่ า ย
คุ้มครองผู้บริโภคตําบล เกาะเพชรให้มีศักยภาพมากขึ้น
๒.เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ดี

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อขับ เคลื่ อนงานพั ฒนาศักยภาพและสร้ างเครื อข่ ายคุ้ม ครองผู้ บริ โภค
ตําบล เกาะเพชรให้มีศักยภาพมากขึ้น
๒.เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ดี

เป้าหมาย
๑.แกนนํานักเรียน จํานวน ๘๐ คน
-โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
-โรงเรียนบํารุงวิทยา
-โรงเรียนบ้านบางโหนด
๒.อสม. จํานวน ๒๐ คน
รวมเป็น ๑๐๐ คน

เป้าหมาย
๑.แกนนํานักเรียน จํานวน ๘๐ คน
-โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
-โรงเรียนบํารุงวิทยา
-โรงเรียนบ้านบางโหนด
๒.อสม. จํานวน ๒๐ คน
รวมเป็น ๑๐๐ คน

งบประมาณ
16,880 บาท (ปี 2563)

แยกเป็น

งบประมาณ
16,880 บาท (ปี 2563)

แยกเป็น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
7.โครงการโภชนาการไกลหวานเด็กปฐมวัยฟันสะอาด
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคหวาน เลิกนมขวด ลดอัตราฟันผุ
๒.กระตุ้นให้มีการดําเนินกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
๓.เด็กใน ศพด.ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
๔.เพื่อให้เด็กใน ศพด.ได้รับการทาฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคหวาน เลิกนมขวด ลดอัตราฟันผุ
๒.กระตุ้นให้มีการดําเนินกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
๓.เด็กใน ศพด.ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
๔.เพื่อให้เด็กใน ศพด.ได้รับการทาฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ

เป้าหมาย
๑.ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๑๐ คน
๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๕ จํานวน ๗๐ คน
๓.ผู้ปกครอง จํานวน ๗๐ คน
รวมเป็น ๑๕๐ คน

เป้าหมาย
๑.ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๑๐ คน
๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๕ จํานวน ๗๐ คน
๓.ผู้ปกครอง จํานวน ๗๐ คน
รวมเป็น ๑๕๐ คน

งบประมาณ
15,050 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
15,050 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
8.โครงการชมรมความดันโลหิตสูงรวมใจต้านภัยภาวะแทรกซ้อน
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง
๒.ลดภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
๒.ลดภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูง

เป้าหมาย
-กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จํานวน ๒๔๐ คน

เป้าหมาย
-กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จํานวน ๒๔๐ คน

งบประมาณ
27,700 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
27,700 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
9.โครงการชมรมเบาหวานรวมใจต้านภัยภาวะแทรกซ้อน
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
๒.ลดภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่วยโรคเบาหวาน

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
๒.ลดภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่วยโรคเบาหวาน

เป้าหมาย
เป้าหมาย
-กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร จํานวน ๒๐๐ คน
-กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในพืน้ ที่ตําบลเกาะเพชร จํานวน ๒๐๐ คน
งบประมาณ
25,300 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
25,300 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
10.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ)
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
๒.เพื่อเสริ ม สร้ า งสุ ขภาพที่ เของผู้ สู งอายุ ทั้ง ด้ านร่ างกายและ
จิตใจ
๓.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม
เป้าหมาย
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลเกาะเพชร จํานวน ๑๐๐
คน
งบประมาณ
69,300 บาท (ปี 2563)

วัตถุประสงค์
๑.เพือ่ เสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
๒.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่เของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๓.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

เป้าหมาย
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลเกาะเพชร จํานวน ๑๐๐ คน
งบประมาณ
69,300 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
11.โครงการสร้างการรับรู้ให้กบั เยาวชนและประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง
2.เพื่อปลูกจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัย
จราจรให้กับเยาวชนและประชาชน
3.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดง
ความสามารถ โดยได้รับความบันเทิงและความสนุกสนานใน
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องปลอดภัย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง
2.เพื่อปลูกจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับ
เยาวชนและประชาชน
3.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงความสามารถ โดยได้รับ
ความบันเทิงและความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย

เป้าหมาย
เป้าหมาย
เยาวชนและประชาชนในเขตตําบลเกาะเพชร จํานวน ๑๐๐ คน เยาวชนและประชาชนในเขตตําบลเกาะเพชร จํานวน ๑๐๐ คน
งบประมาณ
30,000 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
30,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
หน่วยงาน
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ที่รับผิดชอบ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
สํานักปลัดฯ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
12.โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น การเฝ้ า ระวั ง และตรวจสอบคุ ณ ภาพความปลอดภั ย ของ 1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร
และร้านจําหน่ายอาหารภายในเขตพื้นทีเ่ ป้าหมาย
อาหารและร้านจําหน่ายอาหารภายในเขตพื้นทีเ่ ป้าหมาย
2.เพื่อเป็น การประกัน คุณ ภาพของอาหารภายในเขตพื้นที่ ตํา บลเกาะ 2.เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของอาหารภายในเขตพื้นที่ตําบลเกาะเพชร
เพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ลดความเสี่ยงในการเกิด อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย
อันตรายและโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ และโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
ของประชาชน
ไม่ปลอดภัยของประชาชน
3. เพื่ อ เพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู้ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพของอสม.ในด้ า นการ 3. เพื่ อ เพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู้ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพของอสม.ในด้ า นการ
ดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
ดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
4. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและ
4. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคให้ตระหนักและเฝ้าระวังตนเองจากการบริโภคอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม
ผู้บริโภคให้ตระหนักและเฝ้าระวังตนเองจากการบริโภคอาหารทีไ่ ม่
เป้าหมาย
เหมาะสม
๑.ร้านค้า ร้านขายของชํา และร้านอาหารแผงลอยเขตเทศบาลตําบลเกาะ
เป้าหมาย
เพชร
๑.ร้านค้า ร้านขายของชํา และร้านอาหารแผงลอยเขตเทศบาลตําบล
๒.อสม.ประจําหมู่ บ้านละ ๒ คน
เกาะเพชร ๒.อสม.ประจําหมูบ่ ้านละ ๒ คน
งบประมาณ
งบประมาณ
30,000 บาท (ปี 2563)
30,000 บาท (ปี 2563)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
หน่วยงาน
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ที่รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
สํานักปลัดฯ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
13.โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
๑.เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง และประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่เขตเทศบาลตําบล เกาะ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่เขตเทศบาล เพชร ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ตําบลเกาะเพชร ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทําให้สุขภาพ และลดอัตราเสียงต่อการเกิดโรคต่างๆ
ร่างกายแข็งแรง และลดอัตราเสียงต่อการเกิดโรคต่างๆ
2.เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง และประชาชนผู้ทสี่ นใจในพืน้ ที่เขตเทศบาลตําบล เกาะเพชร
2.เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าดัชนีมวลกายและรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ
ลูกจ้างพนักงานจ้าง และประชาชนผูท้ ี่สนใจในพื้นที่เขตเทศบาลตําบล
เกาะเพชร ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าดัชนีมวลกายและรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ ๗๐
มาตรฐานร้อยละ ๗๐
เป้าหมาย
เป้าหมาย
จํานวน ๗๐ คน โดย แยกเป็น
จํานวน ๗๐ คน โดย แยกเป็น
๑.คณะผู้บริหารเทศบาลฯ จํานวน ๔ คน
๑.คณะผู้บริหารเทศบาลฯ จํานวน ๔ คน
๒.สมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน ๑๑ คน
๒.สมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน ๑๑ คน
๓.พนักงานเทศบาล จํานวน ๒๔ คน
๓.พนักงานเทศบาล จํานวน ๒๔ คน
๔.ลูกจ้าง จํานวน ๑ คน
๔.ลูกจ้าง จํานวน ๑ คน
๕.พนักงานจ้าง ๓๐ คน
๕.พนักงานจ้าง ๓๐ คน
งบประมาณ 20,000 บาท (ปี 2563)
งบประมาณ 20,000 บาท (ปี 2563)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
14.โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายวัยสูงอายุ สู่วัยหัวใจเข้มแข็ง
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้สมาชิกชมรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๑.เพื่อให้สมาชิกชมรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๒.เพื่อพัฒนาอารมณ์ให้ร่าเริงแจ่มใส สนุกสนาน ไม่เครียด
๒.เพื่อพัฒนาอารมณ์ให้ร่าเริงแจ่มใส สนุกสนาน ไม่เครียด
๓.เพื่ อให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ พ บปะร่ ว มและทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั น สร้ า งความ ๓.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะร่วมและทํากิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี
๔.เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้
สามัคคี
แข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็งเพื่อดํารงอยู่ ในสังคมอย่างมีคุณค่า
๔.เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพให้แข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็งเพื่อดํารงอยู่ ในสังคมอย่างมีคุณค่า
เป้าหมาย
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านเกาะเพชร จํานวน ๕๐ คน
งบประมาณ
61,200 บาท (ปี 2563)

เป้าหมาย
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านเกาะเพชร จํานวน ๕๐ คน
งบประมาณ
61,200 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
15.โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีเป็นสุข (ชมรมผู้สงู อายุตาํ บลเกาะ
เพชร)
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในการร่วมกิจกรรมในชุมชน
๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทําประโยชน์ต่อสังคม รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ไม่
รู้สึกเป็นภาระของชุมชน
๓.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
๔.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการทํางาน
ด้านต่างๆของชมรม

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในการร่วมกิจกรรมในชุมชน
๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทําประโยชน์ต่อสังคม รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ไม่รู้สึก
เป็นภาระของชุมชน
๓.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
๔.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการทํางานด้าน
ต่างๆของชมรม

เป้าหมาย
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบา้ นเกาะเพชร จํานวน ๘๐ คน

เป้าหมาย
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านเกาะเพชร จํานวน ๕๐ คน

งบประมาณ
19,000 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
19,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
16.โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนและสถานศึกษา วัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนและสถานศึกษานํา
นําความรู้ทไี่ ด้ไปใช้
ความรู้ที่ได้ไปใช้
๒.เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรใน
๒.เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน
โรงเรียน
๓.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เป้าหมาย
นักเรียนของโรงเรียนบ้านบางโหนด จํานวน ๘๐ คน

เป้าหมาย
นักเรียนของโรงเรียนบ้านบางโหนด จํานวน ๘๐ คน

งบประมาณ
10,000 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
10,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
17.โครงการขยัน ขยับสุขภาพแข็งแรง
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
๑.เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
๒.เพื่อพัฒนาอารมณ์ให้ร่าเริงแจ่มใส สนุกสนาน และไม่เครียด
๒.เพื่อพัฒนาอารมณ์ให้ร่าเริงแจ่มใส สนุกสนาน และไม่เครียด
๓.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทาน ช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคเรื้อรังได้ ๓.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทาน ช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคเรื้อรังได้
๔.เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย ๔.เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย
สามารถเลือกฝึกได้ตามความถนัดและเหมาะสมจนเป็นนิสัย
สามารถเลือกฝึกได้ตามความถนัดและเหมาะสมจนเป็นนิสัย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุบ้านบางโหนด จํานวน ๗๐ คน โดยแบ่งเป็น ผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุบ้านบางโหนด จํานวน ๗๐ คน โดยแบ่งเป็น ๓
กลุ่มดังนี้
๓ กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ ๑ จํานวน ๓๐ คน
กลุ่มที่ ๑ จํานวน ๓๐ คน
กลุ่มที่ ๒ จํานวน ๒๐ คน
กลุ่มที่ ๒ จํานวน ๒๐ คน
กลุ่มที่ ๓ จํานวน ๒๐ คน
กลุ่มที่ ๓ จํานวน ๒๐ คน
งบประมาณ
งบประมาณ
89,600 บาท (ปี 2563)
89,600 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
18.โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข (ชมรมผู้สูงอายุบ้านบางโหนด)
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในการร่วมกิจกรรมในชุมชน
๑.เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในการร่วมกิจกรรมในชุมชน
๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทําประโยชน์ต่อสังคม รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ไม่ ๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทําประโยชน์ต่อสังคม รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ไม่รู้สึก
เป็นภาระของชุมชน
รู้สึกเป็นภาระของชุมชน
๓.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
๓.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
๔.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนในการทํางานด้าน ๔.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนในการทํางานด้านต่างๆ
ของชมรม
ต่างๆ ของชมรม
เป้าหมาย
ผู้สูงอายุของชมรมผูส้ ูงอายุบ้านบางโหนด จํานวน ๑๐๐ คน

เป้าหมาย
ผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุบ้านบางโหนด จํานวน ๑๐๐ คน

งบประมาณ
22,000 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
22,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
19.โครงการออกกําลังกายด้วยกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อสุขภาพสําหรับเด็ก
และเยาวชน
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจให้กับเด็กและเยาวชน ๑.เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนให้มี
ความแข็งแรงและสมบูรณ์
ให้มีความแข็งแรงและสมบูรณ์
๒.เพื่อป้องกันสารเสพติดที่กําลังแพร่ระบาด โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็น ๒.เพื่อป้องกันสารเสพติดที่กําลังแพร่ระบาด โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่อง
ป้องกัน
เครื่องป้องกัน
๓.เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓.เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เป้าหมาย
สมาชิกของชมรมรักสุขภาพหมูท่ ี่ ๔ จํานวน ๒๐ คน

เป้าหมาย
สมาชิกของชมรมรักสุขภาพหมู่ที่ ๔ จํานวน ๒๐ คน

งบประมาณ
15,300 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
15,300 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
20.โครงการออกกําลังเพื่อสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิก
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก ฯและประชาชนในหมู่ ที่ ๓ มี สุ ขภาพดี ทั้ ง ๑.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกฯและประชาชนในหมู่ที่ ๓ มีสุขภาพดีทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
๒.เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้สมาชิกและประชาชนในหมูที่ ๓ได้ตระหนัก ๒.เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้สมาชิกและประชาชนในหมูที่ ๓ได้ตระหนักเห็น
ถึงความสําคัญของการออกกําลังกายโดยการเต้นแอโรบิก
เห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายโดยการเต้นแอโรบิก
๓.เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกฯประชาชนในหมู่ที่ ๓ ได้หันมาให้เห็นถึง
๓.เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกฯประชาชนในหมู่ที่ ๓ ได้หันมาให้เห็นถึง
ความสําคัญในการออกกําลังกาย
ความสําคัญในการออกกําลังกาย
เป้าหมาย
สมาชิกชมรมรักสุขภาพหมู่ที่ ๓ จํานวน ๕๐ คน

เป้าหมาย
สมาชิกชมรมรักสุขภาพหมู่ที่ ๓ จํานวน ๕๐ คน

งบประมาณ
22,100 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
22,100 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
21.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 1,2,7)
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
ภาวะอ้วน
และภาวะอ้วน
๒.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน มี ๒.เพื่ อให้ กลุ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง และภาวะอ้ ว น มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐ ๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปในหมู่ท๑ี่ หมู่ ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปในหมู่ที่๑ หมู่ที่
๒ และหมู่ที่ ๗ ตําบลเกาะเพชร โดยแยกเป็น
ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ตําบลเกาะเพชร โดยแยกเป็น
๑.กลุ่มปกติ จํานวน ๒๐ คน
๑.กลุ่มปกติ จํานวน ๒๐ คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน ๓๐ คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน ๓๐ คน
รวมเป็น ๕๐ คน
รวมเป็น ๕๐ คน
งบประมาณ
งบประมาณ
10,050 บาท (ปี 2563)
10,050 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(หน้าที่ 157
22.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 3)
ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
ภาวะอ้วน
และภาวะอ้วน
๒.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน มี ๒.เพื่ อให้ กลุ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง และภาวะอ้ ว น มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐ ๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๓ ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๓ ตําบล
เกาะเพชร โดยแยกเป็น
ตําบลเกาะเพชร โดยแยกเป็น
๑.กลุ่มปกติ จํานวน ๒๐ คน
๑.กลุ่มปกติ จํานวน ๒๐ คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน ๒๐ คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน ๒๐ คน
รวมเป็น ๔๐ คน
รวมเป็น ๔๐ คน
งบประมาณ
งบประมาณ
8,900 บาท (ปี 2563)
8,900 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
23.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8)
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
ภาวะอ้วน
และภาวะอ้วน
๒.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน มี ๒.เพื่ อให้ กลุ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง และภาวะอ้ ว น มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐ ๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๔ และ ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๔ และหมู่
ที่ ๘ ตําบลเกาะเพชร โดยแยกเป็น
หมู่ที่ ๘ ตําบลเกาะเพชร โดยแยกเป็น
๑.กลุ่มปกติ จํานวน ๒๐ คน
๑.กลุ่มปกติ จํานวน ๒๐ คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน ๓๐ คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน ๓๐ คน
รวมเป็น ๕๐ คน
รวมเป็น ๕๐ คน
งบประมาณ
งบประมาณ
10,050 บาท (ปี 2563)
10,050 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
24.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 5)
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และภาวะอ้วน
๒.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
ภาวะอ้วน
๒.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน มีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐

เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ 5 โดย
แยกเป็น
๑.กลุ่มปกติ จํานวน ๒๐ คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน ๓๐ คน
รวมเป็น ๕๐ คน

เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ 5 โดยแยกเป็น
๑.กลุ่มปกติ จํานวน ๒๐ คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน ๓๐ คน
รวมเป็น ๕๐ คน

งบประมาณ
10,050 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
10,050 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
25.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 6)
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และภาวะอ้วน
๒.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ 6 โดย
แยกเป็น
๑.กลุ่มปกติ จํานวน 30 คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน 5๐ คน
รวมเป็น 8๐ คน
งบประมาณ
10,050 บาท (ปี 2563)

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
ภาวะอ้วน
๒.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน มีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ 6 โดยแยกเป็น
๑.กลุ่มปกติ จํานวน 30 คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน 5๐ คน
รวมเป็น 8๐ คน
งบประมาณ
10,050 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
26.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคอ้วน (หมู่ที่ 9)
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
และภาวะอ้วน
ภาวะอ้วน
๒.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน มี ๒.เพื่ อให้ กลุ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง และภาวะอ้ ว น มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐ ๓.เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๐
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ 6 โดย
แยกเป็น
๑.กลุ่มปกติ จํานวน 20 คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน 3๐ คน
รวมเป็น 5๐ คน

เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ 6 โดยแยก
เป็น
๑.กลุ่มปกติ จํานวน 20 คน
๒.กลุ่มเสี่ยง จํานวน 3๐ คน
รวมเป็น 5๐ คน

งบประมาณ
10,050 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
10,050 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
ที่รบั ผิดชอบ
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
สํานักปลัด
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
ฯ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
27.โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน(หมู่ที่
1)
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ ๑.เพื่ อให้ป ระชาชนทั่ ว ไป อายุ ๓๕ ปี ขึ้น ไป และกลุ่ม เสี่ย งในเขตรั บผิ ดชอบ
หมู่บ้านได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
หมู่บ้านได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยง ๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงต่อ
โรคได้
ต่อโรคได้
๓.เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งาน ๓.เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนั กและมีส่วนร่วมในการดําเนิน งานปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมต่อไป
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยน ๔.เพื่ อให้กลุ่ม เสี่ ยงโรคความดั นโลหิ ตสู งและเบาหวานได้รับการปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
๖.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภค
และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
อาหารและออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๑ ตําบล ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๑ ตําบลเกาะ
เพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๒๐ คน
เกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๒๐ คน
งบประมาณ 900 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ 900 บาท (ปี 2563)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ
หมู่บ้านได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยง
ต่อโรคได้
๓.เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๒ ตําบล
เกาะเพชร อํ า เภอหั ว ไทร จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จํ า นวน ๑๐๐ คน
งบประมาณ
6,600 บาท (ปี 2563)

ชื่อโครงการ
28.โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน(หมู่ที่2)
วัตถุประสงค์
๑.เพือ่ ให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน
ได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงต่อโรค
ได้
๓.เพื่ อ ให้ ชุ มชนมี ค วามตระหนั ก และมี ส่ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู ง และเบาหวานได้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและ
ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๒ ตําบลเกาะเพชร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑๐๐ คน
งบประมาณ
6,600 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย

และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)

และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
29.โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน(หมู่ที่3)

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ
หมู่บ้านได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยง
ต่อโรคได้
๓.เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปในหมู่ที่ ๓ ตําบล
เกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑๘๐ คน

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน
ได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงต่อโรค
ได้
๓.เพื่ อ ให้ ชุ มชนมี ค วามตระหนั ก และมี ส่ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู ง และเบาหวานได้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและ
ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปในหมู่ที่ ๓ ตําบล เกาะ
เพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑๘๐ คน

งบประมาณ
12,900 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
12,900 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย

และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)

และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
30.โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน(หมู่ที่4)

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ
หมู่บ้านได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยง
ต่อโรคได้
๓.เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๔ ตําบล
เกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑๖๐ คน

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน
ได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงต่อโรค
ได้
๓.เพื่ อ ให้ ชุ มชนมี ค วามตระหนั ก และมี ส่ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู ง และเบาหวานได้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและ
ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๔ ตําบลเกาะเพชร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑๖๐ คน

งบประมาณ
12,600 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
12,600 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย

และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ
หมู่บ้านได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยง
ต่อโรคได้
๓.เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบล เกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปในหมู่ที่ ๕
ตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๒๐๐ คน
งบประมาณ
13,200 บาท (ปี 2563)

และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
31.โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน(หมู่ที่5)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน
ได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงต่อโรคได้
๓.เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู ง และเบาหวานได้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและ
ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบล เกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปในหมู่ที่ ๕ ตําบลเกาะ
เพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๒๐๐ คน
งบประมาณ
13,200 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย

และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ
หมู่บ้านได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยง
ต่อโรคได้
๓.เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๖ ตําบล
เกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๔๕๐ คน
งบประมาณ
17,550 บาท (ปี 2563)

และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
32.โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน (หมู่ที่ 6)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน
ได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงต่อโรคได้
๓.เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู ง และเบาหวานได้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและ
ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๖ ตําบลเกาะเพชร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๔๕๐ คน
งบประมาณ
17,550 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย

และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อ ให้ประชาชนทั่ วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้น ไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับ ผิดชอบ
หมู่บ้านได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงต่อ
โรคได้
๓.เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๗ ตําบลเกาะ
เพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๔๐ คน
งบประมาณ
1,200 บาท (ปี 2563)

และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
33.โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน (หมู่ที่ 7)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน
ได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงต่อโรคได้
๓.เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู ง และเบาหวานได้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและ
ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๗ ตําบลเกาะเพชร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๔๐ คน
งบประมาณ
1,200 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย

และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ
หมู่บ้านได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยง
ต่อโรคได้
๓.เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๘ ตําบล
เกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑๐๐ คน
งบประมาณ
2,100 บาท (ปี 2563)

และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
34.โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน (หมู่ที่ 8)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน
ได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงต่อโรคได้
๓.เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ต่อไป
๔.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผูป้ ่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและออก
กําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๘ ตําบลเกาะเพชร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑๐๐ คน
งบประมาณ
2,100 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย

และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ
หมู่บ้านได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยง
ต่อโรคได้
๓.เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผูป้ ่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๘ ตําบล
เกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 3๐๐ คน
งบประมาณ
14,700 บาท (ปี 2563)

และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
35.โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน (หมู่ที่ 9)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน
ได้รับการคัดกรองสุขภาพทุกคน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงต่อโรคได้
๓.เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมต่อไป
๔.เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู ง และเบาหวานได้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมและดัชนีมวลกายเท่ากับ ๑๘.๕ ถึง ๒๔ กก/ตารางเมตร
๕.เพื่อลดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
๖.เพื่อให้กลุม่ เสีย่ งมีความรู้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและ
ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในหมู่ที่ ๘ ตําบลเกาะเพชร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 3๐๐ คน
งบประมาณ
14,700 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย

และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายชุมชนหมู่ที่ ๔ มีความรู้ในการจัดการแยกและกําจัด
ขยะที่ถูกวิธีปฏิบัติได้ถูกต้อง
๒.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายชุมชนบ้านเนินหนองหงส์มีรายได้เพิ่มจากการขาย
ขยะรีไซเคิล
๓.เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและจัดการโดยชุมชนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าหมาย
บ้านพักอาศัยของกลุ่มเป้าหมายในหมู่ที่ ๔ ตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๔๐ หลังคาเรือน
งบประมาณ
15,200 บาท (ปี 2563)

และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
36.โครงการบ้านสะอาด แยกขยะ ลดโลกร้อน (หมู่ที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายชุมชนหมู่ที่ ๔ มีความรู้ในการจัดการแยกและกําจัดขยะ
ที่ถูกวิธีปฏิบัติได้ถูกต้อง
๒.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายชุมชนบ้านเนินหนองหงส์มีรายได้เพิ่มจากการขายขยะรี
ไซเคิล
๓.เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและจัดการโดยชุมชนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
บ้า นพัก อาศัย ของกลุ่ มเป้ า หมายในหมู่ ที่ ๔ ตํ า บลเกาะเพชร อํ าเภอหัว ไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๔๐ หลังคาเรือน
งบประมาณ
15,200 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
37.โครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชนตําบลเกาะเพชร
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด ปัญหาการ ๑.เพื่ อส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ เพื่ อเป็ น เกราะป้ องกั น ยาเสพติ ด ปั ญ หาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข สิ่งยั่วยุต่างๆ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข สิ่งยั่วยุตา่ งๆ
๒.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ติดอาวุธของปัญญา อารมณ์ จิตใจ ปลูกฝัง ๒.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ติ ด อาวุ ธ ของปั ญ ญา อารมณ์ จิ ต ใจ ปลู กฝั ง
คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
๓.เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม เพื่อเป็น การพัฒนา
๓.เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม เพื่อเป็น การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปรับตัวเข้ากับสังคม และอยู่อย่างมีความสุข คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น ปรับตัวเข้ากับสังคม และอยู่อย่างมีความสุขในสังคม
เป็นบุคคลทีด่ ีมีคุณภาพ
ในสังคมเป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เยาวชนในสภาเด็กตําบลเกาะเพชร จํานวน ๑๓ คน
เยาวชนในสภาเด็กตําบลเกาะเพชร จํานวน ๑๓ คน
งบประมาณ
งบประมาณ
20,000 บาท (ปี 2563)
20,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
38.โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมให้ครูนักเรียนที่สนใจมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
๒.เพื่อให้ครูนักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
เป้าหมาย
ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร จํานวน ๑๘๘ คน
งบประมาณ
5,000 บาท (ปี 2563)

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมให้ครูนักเรียนที่สนใจมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
๒.เพื่อให้ครูนักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
เป้าหมาย
ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร จํานวน ๑๘๘ คน
งบประมาณ
5,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
39.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หา่ งไกลยาเสพติด
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและตะหนักถึง
ภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลต่อสังคม
๒.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด
๓.เพื่อสร้างแกนนํานักเรียนต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
๔.เพื่อเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เป้าหมาย
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
จํานวน ๔๐ คน
งบประมาณ
10,000 บาท (ปี 2563)

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและตะหนักถึงภัย
ของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลต่อสังคม
๒.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด
๓.เพื่อสร้างแกนนํานักเรียนต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
๔.เพื่อเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เป้าหมาย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
จํานวน ๔๐ คน
งบประมาณ
10,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
40.โครงการกําจัดเหาในโรงเรียน
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อกําจัดเหานักเรียนหญิงในโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
๒.เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้น
๓.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพดี
เป้าหมาย
นักเรียนหญิงของโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร จํานวน ๘๐ คน
งบประมาณ
5,000 บาท (ปี 2563)

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อกําจัดเหานักเรียนหญิงในโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
๒.เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึน้
๓.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพดี
เป้าหมาย
นักเรียนหญิงของโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร จํานวน ๘๐ คน
งบประมาณ
5,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
41.โครงการการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๑.เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๒.เพื่อจะได้พบเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้เร็วขึ้น
๒.เพื่อจะได้พบเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้เร็วขึ้น
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเกาะเพชร เด็ ก ปฐมวั ย อายุ 2-5 ปี ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลเกาะเพชร
จํานวน ๖๒ คน
จํานวน ๖๒ คน
งบประมาณ
งบประมาณ
20,000 บาท (ปี 2563)
20,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
42.โครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโต เต็มวัย ลดภาวะทุพโภชนาการ(ผอม/เตี้ย) ๑.เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยเติบโต เต็มวัย ลดภาวะทุพโภชนาการ(ผอม/เตี้ย)
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเกาะเพชร เด็ ก ปฐมวั ย อายุ 2-5 ปี ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลเกาะเพชร
จํานวน ๖๒ คน
จํานวน ๖๒ คน
งบประมาณ
25,000 บาท (ปี 2563)

งบประมาณ
25,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่ อยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
43.โครงการเสริมทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอด
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิต
๑.เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอา
รอดจากการจมน้ําได้
ชีวิตรอดจากการจมน้าํ ได้
๒.เพื่อให้เด็กมีความค้นเคยกับน้ําและเอาตัวรอดจากการจมน้ําได้
๒.เพื่อให้เด็กมีความค้นเคยกับน้ําและเอาตัวรอดจากการจมน้ําได้
เป้าหมาย
เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเกาะเพชร
จํานวน ๖๒ คน
งบประมาณ
20,000 บาท (ปี 2563)

เป้าหมาย
เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเกาะเพชร
จํานวน ๖๒ คน
งบประมาณ
20,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
44.โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่จําเป็นสําหรับ
เด็กปฐมวัย
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่ อให้เด็กปฐมวั ยในศูน ย์พั ฒนาเด็กเล็ กได้ เข้ าถึ งบริการคัด กรอง
๑.เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าถึงบริการคัดกรองสุขภาพ
สุขภาพที่จําเป็นและรับการแก้ไข
ที่จําเป็นและรับการแก้ไข
เป้าหมาย
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม จํานวน ๓๘ คน
งบประมาณ
10,000 บาท (ปี 2563)

เป้าหมาย
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม จํานวน ๓๘ คน
งบประมาณ
10,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชื่อโครงการ
แผนงานสาธารณสุข ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
45.โครงการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกองทุนหลักสุขภาพ
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่ อ สนั บ สนุ น งานของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพให้ เ กิ ด ความ
คล่ องตั ว ในการปฏิ บั ติ ง านตามประกาศคณะกรรมการหลั กประกั น
สุขภาพแห่งชาติฯ
๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนให้มีประสิทธิภาพโดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดําเนินงานบริหารกองทุนฯ
๓.เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนนําความรู้มาปรับใช้ บริหารกองทุน ใน
การบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
เป้าหมาย
๑.กรรมการกองทุนฯ จํานวน ๑๕ คน
๒.อนุกรรมการกองทุนฯ จํานวน ๓ คน
รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน
งบประมาณ
100,000 บาท (ปี 2563)

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสนับสนุนงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ
๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนให้มีประสิทธิภาพโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดําเนินงานบริหารกองทุนฯ
๓.เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนนําความรู้มาปรับใช้ บริหารกองทุน ในการ
บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมาย
๑.กรรมการกองทุนฯ จํานวน ๑๕ คน
๒.อนุกรรมการกองทุนฯ จํานวน ๓ คน
รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน
งบประมาณ
100,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรมรราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ เป้าหมาย

และงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม
แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ
1.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

และงบประมาณทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลง

(หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4)

ชื่อโครงการ
46.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและป้องกันโรคติดต่อตาม
ฤดูกาลในเขตตําบลเกาะเพชร

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล
๒. เพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตําบลเกาะเพชร เช่น โรงเรียน วัด ตลาด ชุมชน
แออัด โดยดําเนินการพ่น หมอกควันพร้อมใส่ทรายอะเบท ทุกๆ ๓ เดือน
และควบคุมพื้นที่ที่เกิดระบาดรัศมี ๑๐๐ เมตร
๓.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน
๔. เพื่อเตรียมความพร้อมในการการควบคุมการระบาด และภัยสุขภาพ
ใหม่ๆได้ทัน การณ์เฝ้าระวังการเกิดโรคเรื้อรังและโรคติดต่อในพื้นที่

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล
๒. เพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตําบลเกาะเพชร เช่น โรงเรียน วัด ตลาด ชุมชน
แออัด โดยดําเนินการพ่น หมอกควันพร้อมใส่ทรายอะเบท ทุกๆ ๓ เดือน และ
ควบคุมพื้นที่ที่เกิดระบาดรัศมี ๑๐๐ เมตร
๓.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน
๔. เพื่อเตรียมความพร้อมในการการควบคุมการระบาด และภัยสุขภาพใหม่ๆได้
ทัน การณ์เฝ้าระวังการเกิดโรคเรื้อรังและโรคติดต่อในพื้นที่

เป้าหมาย
พื้นทีในเขตตําบล เกาะเพชร อําเภอหั วไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวชี้วัดร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ในเขตตําบลเกาะเพชร ได้รับการพ่นหมอก
ควั น และทรายกํ า จั ด ลู ก น้ํ า และการควบคุ ม และป้ อ งกั น โรคที่ เ กิ ด ขึ้ น
ครอบคลุมทั้งพื้นที่
งบประมาณ 50,000 บาท (ปี 2563)

เป้าหมาย
พื้นทีในเขตตําบล เกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ในเขตตําบลเกาะเพชร ได้รับการพ่นหมอกควันและ
ทรายกําจัดลูกน้ําและการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้งพื้นที่
งบประมาณ 50,000 บาท (ปี 2563)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ประกาศเทศบาลตําบลเกาะเพชร
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) เทศบาลตําบลเกาะเพชร
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563
............................................
ด้ว ยเทศบาลตํา บลเกาะเพชร ได้ดําเนิน การจัด ทํา แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5)
เทศบาลตําบลเกาะเพชร เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 เพื่อนํามาเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วง
ของแผน โดยนายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร ได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลเกาะเพชร ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ 10 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61๒๕๖5) เทศบาลตําบลเกาะเพชร เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 และปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบ สํา หรับ รายละเอีย ดของแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ดังกล่า ว สามารถดูร ายละเอีย ดได้ ที่เ ว็บ ไซด์ของเทศบาล
www.kohpetcity.go.th , เฟสบุ๊ค : ทต.เกาะเพชร และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลเกาะเพชรในวันและ
เวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร

