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2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 การพฒันาศักยภาพของคน แกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้้าเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด การพฒันาคน  สังคม ชุมชนให้คุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

3.3 แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1  โครงการสืบสานพระ เพือ่ให้ประชากรหญิง ประชากรหญิงเลโคะ 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชนมี ประชากรหญิง คณะกรรมการ

ราชปณิธานสมเด็จยา่ ในหมู่บ้านเลโคะห่างไกล  คุณภาพชีวติ บ้านเลโคะ มี หมู่บา้นเลโคะ

ต้านภัยมะเร็งเต้านม และปลอดภัยจากมะเร็ง ทีดี่ ความรู้และทกัษะ หมู่ที ่1

หมู่บ้านเลโคะ หมู่ที ่1 เต้านม ในการป้องกนั

ตนเองห่างมะเร็ง

2  โครงการควบคุมโรค เพือ่ให้ความรู้กบัประชา ประชากรกลุ่มเปา้หมาย 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชนมี ประชาชนรับ คณะกรรมการ

ขาดสารโอดีนของ ชนในการปรุงอาหาร จ้านวน 40 คน คุณภาพชีวติ ร้อยละ 90 หมู่บา้นเลโคะ

สมเด็จพระเทพฯ ด้วยสารไอโอดีน สร้าง (อสม.แกนน้าชุมชน ทีดี่ ได้รับประทาน หมู่ที ่1

หมู่บ้านเลโคะ หมู่ที ่1 เครือขา่ยในการป้องกนั นักเรียน ประชาชน เกลือไอโอดีน

โรคขาดสารไอโอดีน ในชุมชน)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561  - 2565)
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เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3  โครงการปรับปรุงภาวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิง หญิงต้ังครรภ์/หญิงให้ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชนมี หญิงต้ังครรภ์ คณะกรรมการ

โภชนาการและสุขภาพ ต้ังครรภ์ มารดา/ทารก  นมบุตร ทารกแรก คุณภาพชีวติ มารดา ทารก หมู่บา้นเลโคะ

เด็ก ของสมเด็จ หลังคลอด และเด็กปฐมวยั เกิดจนถึง 3 ปี ทีดี่ และเด็กปฐมวัย หมู่ที ่1

พระเทพรัตนสุดาฯ ใหไ้ด้รับดูแลด้านโภชนาการ มีสุขภาพดี  

สยามบรมราชกมุารี สุขภาพใหอ้ยู่ในเกณฑ์ ได้รับการการ

หมู่บ้านเลโคะ หมู่ที ่1 มาตรฐาน ดูแล

4  โครงการอบรมหมอ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี ประชาชนบ้านแม่คะตวน 6,050     6,050     6,050     6,050     6,050     ประชาชน ผู้เขา้อบรม คณะกรรมการ

หมู่บ้านในพระราช ความรู้และทกัษะในการ จ้านวน 30 คน มีคุณภาพ มีความรู้สามารถ ม.แม่คะตวน

ประสงค์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถ ชีวิตทีดี่ ปฏิบัติการช่วย หมู่ที ่2

หมู่บ้านแม่คะตวน ช่วยเหลือตนเองและบคุคล ชีวิตขึ้นพืน้ฐาน

หมู่ที ่2 ใกล้ตัวได้อย่างปลอดภยั ได้ถกูต้องตาม

มาตรฐานสากล

5 โครงการควบคุมโรค เพือ่ส่งเสริมให้ความรู้ กลุ่มเส่ียงบ้านแม่คะตวน 6,050     6,050     6,050     6,050     6,050     ประชาชนมี กลุ่มเส่ียงมีความ คณะกรรมการ

ขาดสารไอโอดีนของ ในการปอ้งกันควบคุม จ้านวน 30 คน คุณภาพ รู้ในการป้องกนั ม.แม่คะตวน

สมเด็จพระเทพฯ โรคขาดสารไอโอดีน ชีวิตทีดี่ ตนเองจากโรค หมู่ที ่2

หมู่บ้านแม่คะตวน และสร้างพลังเครือขา่ย  ขาดสารไอโอดีน

หมู่ที ่2  

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการณรงค์และ เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ประชาชนจ้านวน 7,900     7,900     7,900     7,900     7,900     ประชาชนมี กลุ่มเป้าหมายได้ คณะกรรมการ

แก้ปญัหายาเสพติด ความรู้ในโทษของยาเสพติด 50 คน คุณภาพ รับรู้และรับทราบ ม.แม่คะตวน

to be number one ป้องกนัและควบคุมการ ชีวิตทีดี่ ถงึปัญหาและ หมู่ที ่2

ทูลกระหม่อมหญิง แพร่ระบาดของยาเสพติด พษิภัยของ

อบุลรัตนราชกญัญา ยาเสพติด

สิริวัฒนาพรรณวดีหมู่บ้านแม่คะตวน หมู่ที ่2

7  โครงการสืบสานพระ เพือ่ให้ประชากรหญิง ประชากรหญิง 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชนมี ประชากรหญิง คณะกรรมการ

พระราชปณิธานสมเด็จ ในหมู่บ้านเลโคะห่างไกล จ้านวน 50 คน คุณภาพ หมู่บ้านเลโคะ ม.ขุนแม่คะตวน

ยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม และปลอดภัยจากมะเร็ง ชีวติที่ดี ห่างไกลและ หมู่ที ่3

หมู่บ้านขนุแม่คะตวน เต้านม ปลอดภัยจาก

หมู่ที ่3 มะเร็งเต้านม

8  โครงการควบคุมโรค เพือ่ให้ความรู้กบัประชา ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชนมี กลุ่มเส่ียงมีความ คณะกรรมการ

ขาดสารไอโอดีนของ ชนในการปรุงอาหาร จ้านวน 40 คน คุณภาพ รู้ในการป้องกนั ม.ขุนแม่คะตวน

สมเด็จพระเทพฯ ด้วยสารไอโอดีน สร้าง (อสม.แกนน้าชุมชน นัก ชีวิตทีดี่ ตนเองจากโรค หมู่ที ่3

หมู่บ้านขนุแม่คะตวน เครือขา่ยในการป้องกนั เรียนประชาชนในชุมชน) ขาดสารไอโอดีน

หมู่ที ่3 โรคขาดสารไอโอดีน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9  โครงการปรับปรุงภาวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิง หญิงต้ังครรภ์/หญิงให้ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชนมี หญิงต้ังครรภ์ คณะกรรมการ

โภชนาการและสุขภาพเด็ก ต้ังครรภ์ มารดา/ทารก  นมบุตร ทารกแรกเกิด คุณภาพ มารดา ทารก ม.แม่คะตวน

ของสมเด็จพระเทพรัตน หลังคลอด และเด็กปฐมวยั จนถึง 3 ปี ชีวิตทีดี่ และเด็กปฐมวัย หมู่ที ่2

สุดาฯสยามบรมราชกมุารี ใหไ้ด้รับดูแลด้านโภชนาการ มีสุขภาพดี  

หมู่บ้านขนุแม่คะตวน สุขภาพใหอ้ยู่ในเกณฑ์ ได้รับการการ

หมู่ที ่3 มาตรฐาน ดูแล

10  โครงการสืบสานพระ เพือ่ให้ประชากรหญิง ประชากรหญิงจ้านวน 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชนมี ประชากรหญิง คณะกรรมการ

พระราชปณิธานสมเด็จ ในหมู่บ้านเลโคะห่างไกล 50 คน คุณภาพ บา้นหว้ยกองมูล หมู่บา้นหว้ย

ยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม และปลอดภัยจากมะเร็ง ชีวิตทีดี่ ห่างไกลและ กองมูล 

หมู่บ้านห้วยกองมูล เต้านม ปลอดภัยจาก หมู่ที ่4

หมู่ที ่4 มะเร็งเต้านม

11 โครงการควบคุมโรค เพือ่ให้ความรู้กบัประชา ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชนมี กลุ่มเส่ียงมีความ คณะกรรมการ

ขาดสารโอดีนของ ชนในการปรุงอาหาร จ้านวน 40 คน คุณภาพ รู้ในการป้องกนั หมู่บา้นหว้ย

สมเด็จพระเทพฯรัตน ด้วยสารไอโอดีน สร้าง (อสม.แกนน้าชุมชน นัก ชีวิตทีดี่ ตนเองจากโรค กองมูล 

ราชสุดา หมู่บ้าน เครือขา่ยในการป้องกนั เรียนประชาชนในชุมชน) ขาดสารไอโอดีน หมู่ที ่4

ห้วยกองมูล ม. 4 โรคขาดสารไอโอดีน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการปรับปรุงภาวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิง หญิงต้ังครรภ์/หญิงให้ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชนมี หญิงต้ังครรภ์ คณะกรรมการ

โภชนาการและสุขภาพเด็ก ต้ังครรภ์ มารดา/ทารก  นมบุตร ทารกแรกเกิด คุณภาพ มารดา ทารก หมู่บ้านห้วย

ของสมเด็จพระเทพรัตน หลังคลอด และเด็กปฐมวยั จนถึง 3 ปี ชีวิตทีดี่ และเด็กปฐมวัย กองมูล 

สุดาฯสยามบรมราชกมุารี ใหไ้ด้รับดูแลด้านโภชนาการ มีสุขภาพดี  หมู่ที ่4

หมู่บ้านห้วยกองมูล สุขภาพใหอ้ยู่ในเกณฑ์ ได้รับการการ

หมู่ที ่4 มาตรฐาน ดูแล

13 โครงการสืบสานพระ เพือ่ให้ประชากรหญิง ประชากรหญิงจ้านวน 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน ประชากรหญิง คณะกรรมการ

พระราชปณิธานสมเด็จ ในหมู่บ้านเลโคะห่างไกล 50 คน มีคุณภาพ บา้นแม่ทะลุ หมู่บา้นแม่

ยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม และปลอดภัยจากมะเร็ง ชีวิตทีดี่ ห่างไกลและ ทะลุ

หมู่บ้านแม่ทะลุ เต้านม ปลอดภัยจาก หมู่ที ่5

หมู่ที ่5 มะเร็งเต้านม

14 โครงการควบคุมโรค เพือ่ให้ความรู้กบัประชา ประชากรกลุ่มเปา้หมาย 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน กลุ่มเส่ียงมีความ คณะกรรมการ

ขาดสารโอดีนของ ชนในการปรุงอาหาร จ้านวน 40 คน มีคุณภาพ รู้ในการป้องกนั หมู่บา้นแม่

สมเด็จพระเทพฯรัตน ด้วยสารไอโอดีน สร้าง (อสม.แกนน้าชุมชน นัก ชีวิตทีดี่ ตนเองจากโรค ทะลุ หมู่ที ่5

ราชสุดา หมู่บ้าน เครือขา่ยในการป้องกนั เรียนประชาชนในชุมชน) ขาดสารไอโอดีน

แม่ทะลุ หมู่ที ่5 โรคขาดสารไอโอดีน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการปรับปรุงภาวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิง หญิงต้ังครรภ์/หญิงให้ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน หญิงต้ังครรภ์ คณะกรรมการ

โภชนาการและสุขภาพเด็ก ต้ังครรภ์ มารดา/ทารก  นมบตุร ทารกแรกเกิด มีคุณภาพ มารดา ทารก หมู่บ้านแม่

ของสมเด็จพระเทพรัตน หลังคลอด และเด็กปฐมวยั จนถึง 3 ปี ชีวิตทีดี่ และเด็กปฐมวัย ทะลุ หมู่ที ่5

สุดาฯสยามบรมราชกมุารี ใหไ้ด้รับดูแลด้านโภชนาการ มีสุขภาพดี  

หมู่บ้านแม่ทะลุ สุขภาพใหอ้ยู่ในเกณฑ์ ได้รับการการ

หมู่ที ่5 มาตรฐาน ดูแล

16 โครงการสืบสานพระ เพือ่ให้ประชากรหญิง ประชากรหญิงจ้านวน 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน ประชากรหญิง คณะกรรมการ

พระราชปณิธานสมเด็จ ในหมู่บ้านซ่ือมื่อห่างไกล 50 คน มีคุณภาพ บา้นซ่ือมื่อ หมู่บา้นซ่ือมื่อ

ยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม และปลอดภัยจากมะเร็ง ชีวิตทีดี่ ห่างไกลและ หมู่ที ่6

หมู่บ้านซ่ือมื่อ เต้านม ปลอดภัยจาก

หมู่ที ่6 มะเร็งเต้านม

17 โครงการควบคุมโรค เพือ่ให้ความรู้กบัประชา ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 5,000      5,000      5,000       -  - ประชาชน กลุ่มเส่ียงมีความ คณะกรรมการ

ขาดสารโอดีนของ ชนในการปรุงอาหาร จ้านวน 40 คน มีคุณภาพ รู้ในการป้องกนั หมู่บา้นซ่ือมื่อ

สมเด็จพระเทพฯรัตน ด้วยสารไอโอดีน สร้าง (อสม.แกนน้าชุมชน นัก ชีวิตทีดี่ ตนเองจากโรค หมู่ที ่6

ราชสุดา หมู่บ้าน เครือขา่ยในการป้องกนั เรียนประชาชนในชุมชน) ขาดสารไอโอดีน

ซ่ือมื่อ หมู่ที ่6 โรคขาดสารไอโอดีน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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125

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18  โครงการปรับปรุงภาวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิง หญิงต้ังครรภ์/หญิงให้ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน หญิงต้ังครรภ์ คณะกรรมการ

โภชนาการและสุขภาพเด็ก ต้ังครรภ์ มารดา/ทารก  นมบุตร ทารกแรกเกิด มีคุณภาพ มารดา ทารก หมู่บ้านซ่ือมื่อ

ของสมเด็จพระเทพรัตน หลังคลอด และเด็กปฐมวยั จนถึง 3 ปี ชีวิตทีดี่ และเด็กปฐมวัย หมู่ที ่6

สุดาฯสยามบรมราชกมุารี ใหไ้ด้รับดูแลด้านโภชนาการ มีสุขภาพดี  

หมู่บ้านซ่ือมื่อ สุขภาพใหอ้ยู่ในเกณฑ์ ได้รับการการ

หมู่ที ่6 มาตรฐาน ดูแล

19  โครงการสืบสานพระ เพือ่ให้ประชากรหญิง ประชากรหญิงจ้านวน 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน ประชากรหญิง คณะกรรมการ

พระราชปณิธานสมเด็จ ในหมู่บ้านแม่ลามาห่างไกล50 คน มีคุณภาพ บา้นแม่ลามา ม.แม่ลามา

ยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม และปลอดภัยจากมะเร็ง ชีวิตทีดี่ ห่างไกลและ หมู่ที่ 7

หมู่บ้านแม่ลามา เต้านม ปลอดภัยจาก

หมู่ที ่7 มะเร็งเต้านม

20  โครงการควบคุมโรค เพือ่ให้ความรู้กบัประชา ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน กลุ่มเส่ียงมีความ คณะกรรมการ

ขาดสารโอดีนของ ชนในการปรุงอาหาร จ้านวน 40 คน มีคุณภาพ รู้ในการป้องกนั ม.แม่ลามา

สมเด็จพระเทพฯรัตน ด้วยสารไอโอดีน สร้าง (อสม.แกนน้าชุมชน นัก ชีวิตทีดี่ ตนเองจากโรค หมู่ที่ 7

ราชสุดา  เครือขา่ยในการป้องกนั เรียนประชาชนในชุมชน) ขาดสารไอโอดีน

หมู่บ้านแม่ลามา โรคขาดสารไอโอดีน

หมู่ที ่7

งบประมาณและทีผ่่านมา
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126

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21  โครงการปรับปรุงภาวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิง หญิงต้ังครรภ์/หญิงให้ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน หญิงต้ังครรภ์ คณะกรรมการ

โภชนาการและสุขภาพเด็ก ต้ังครรภ์ มารดา/ทารก  นมบุตร ทารกแรกเกิด มีคุณภาพ มารดา ทารก ม.แม่ลามา

ของสมเด็จพระเทพรัตน หลังคลอด และเด็กปฐมวยั จนถึง 3 ปี ชีวิตทีดี่ และเด็กปฐมวัย หมู่ที่ 7

สุดาฯสยามบรมราชกมุารี ใหไ้ด้รับดูแลด้านโภชนาการ มีสุขภาพดี  

หมู่บ้านแม่ลามา สุขภาพใหอ้ยู่ในเกณฑ์ ได้รับการการ

หมู่ที ่7 มาตรฐาน ดูแล

สาธารณสุข

22  โครงการสืบสานพระ เพือ่ให้ประชากรหญิง ประชากรหญิงจ้านวน 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน ประชากรหญิง คณะกรรมการ

พระราชปณิธานสมเด็จ ในหมู่บ้านแม่ลามาห่างไกล50 คน มีคุณภาพ บา้นหว้ยน้้าใส หมู่บา้นทยีาเพอ

ยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม และปลอดภัยจากมะเร็ง ชีวิตทีดี่ ห่างไกลและ หมู่ที ่8

หมู่บ้านทียาเพอ เต้านม ปลอดภัยจาก

หมู่ที ่8 มะเร็งเต้านม

23  โครงการควบคุมโรค เพือ่ให้ความรู้กบัประชา ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน กลุ่มเส่ียงมีความ คณะกรรมการ

ขาดสารโอดีนของ ชนในการปรุงอาหาร จ้านวน 40 คน มีคุณภาพ รู้ในการป้องกนั หมู่บา้นทยีาเพอ

สมเด็จพระเทพฯรัตน ด้วยสารไอโอดีน สร้าง (อสม.แกนน้าชุมชน นัก ชีวิตทีดี่ ตนเองจากโรค หมู่ที่ 8

ราชสุดา  เครือขา่ยในการป้องกนั เรียนประชาชนในชุมชน) ขาดสารไอโอดีน

หมู่บ้านทียาเพอ โรคขาดสารไอโอดีน

หมู่ที ่8

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24  โครงการปรับปรุงภาวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิง หญิงต้ังครรภ์/หญิงให้ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน หญิงต้ังครรภ์ คณะกรรมการ

โภชนาการและสุขภาพเด็ก ต้ังครรภ์ มารดา/ทารก  นมบุตร ทารกแรกเกิด มีคุณภาพ มารดา ทารก หมู่บา้นทยีาเพอ

ของสมเด็จพระเทพรัตน หลังคลอด และเด็กปฐมวยั จนถึง 3 ปี ชีวิตทีดี่ และเด็กปฐมวัย หมู่ที่ 8

สุดาฯสยามบรมราชกมุารี ใหไ้ด้รับดูแลด้านโภชนาการ มีสุขภาพดี  

หมู่บ้านทียาเพอ สุขภาพใหอ้ยู่ในเกณฑ์ ได้รับการการ

หมู่ที ่8 มาตรฐาน ดูแล

สาธารณสุข

25  โครงการสืบสานพระ เพือ่ให้ประชากรหญิง ประชากรหญิงจ้านวน 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน ประชากรหญิง คณะกรรมการ

พระราชปณิธานสมเด็จ ในหมู่บ้านห้วยน้้าใสห่างไกล50 คน มีคุณภาพ บา้นหว้ยน้้าใส ม.หว้ยน้้าใส

ยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม และปลอดภัยจากมะเร็ง ชีวิตทีดี่ ห่างไกลและ หมู่ที ่9

หมู่บ้านห้วยน้้าใส เต้านม ปลอดภัยจาก

หมู่ที ่9 มะเร็งเต้านม

26  โครงการควบคุมโรค เพือ่ให้ความรู้กบัประชา ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน กลุ่มเส่ียงมีความ คณะกรรมการ

ขาดสารโอดีนของ ชนในการปรุงอาหาร จ้านวน 40 คน มีคุณภาพ รู้ในการป้องกนั ม.หว้ยน้้าใส

สมเด็จพระเทพฯรัตน ด้วยสารไอโอดีน สร้าง (อสม.แกนน้าชุมชน นัก ชีวิตทีดี่ ตนเองจากโรค หมู่ที ่9

ราชสุดา  เครือขา่ยในการป้องกนั เรียนประชาชนในชุมชน) ขาดสารไอโอดีน

หมู่บ้านห้วยน้้าใส โรคขาดสารไอโอดีน

หมู่ที ่9

งบประมาณและทีผ่่านมา
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128

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27  โครงการปรับปรุงภาวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิง หญิงต้ังครรภ์/หญิงให้ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน หญิงต้ังครรภ์ คณะกรรมการ

โภชนาการและสุขภาพเด็ก ต้ังครรภ์ มารดา/ทารก  นมบุตร ทารกแรกเกิด มีคุณภาพ มารดา ทารก ม.หว้ยน้้าใส

ของสมเด็จพระเทพรัตน หลังคลอด และเด็กปฐมวยั จนถึง 3 ปี ชีวิตทีดี่ และเด็กปฐมวัย หมู่ที ่9

สุดาฯสยามบรมราชกมุารี ใหไ้ด้รับดูแลด้านโภชนาการ มีสุขภาพดี  

หมู่บ้านห้วยน้้าใส สุขภาพใหอ้ยู่ในเกณฑ์ ได้รับการการ

หมู่ที ่9 มาตรฐาน ดูแล

สาธารณสุข

28  โครงการสืบสานพระ เพือ่ให้ประชากรหญิง ประชากรหญิงจ้านวน 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน ประชากรหญิง คณะกรรมการ

พระราชปณิธานสมเด็จ ในหมู่บ้านทีชะห่างไกล 50 คน มีคุณภาพ บา้นหว้ยทชีะ หมู่บา้นทชีะ

ยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม และปลอดภัยจากมะเร็ง ชีวิตทีดี่ ห่างไกลและ หมู่ที ่10

หมู่บ้านห้วยทีชะ เต้านม ปลอดภัยจาก

หมู่ที ่10 มะเร็งเต้านม

29  โครงการควบคุมโรค เพือ่ให้ความรู้กบัประชา ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน กลุ่มเส่ียงมีความ คณะกรรมการ

ขาดสารโอดีนของ ชนในการปรุงอาหาร จ้านวน 40 คน มีคุณภาพ รู้ในการป้องกนั หมู่บ้านทีชะ

สมเด็จพระเทพฯรัตน ด้วยสารไอโอดีน สร้าง (อสม.แกนน้าชุมชน นัก ชีวิตทีดี่ ตนเองจากโรค หมู่ที ่10

ราชสุดา  เครือขา่ยในการป้องกนั เรียนประชาชนในชุมชน) ขาดสารไอโอดีน

หมู่บ้านห้วยทีชะ โรคขาดสารไอโอดีน

หมู่ที ่10

งบประมาณและทีผ่่านมา
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129

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30  โครงการปรับปรุงภาวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิง หญิงต้ังครรภ์/หญิงให้ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน หญิงต้ังครรภ์ คณะกรรมการ

โภชนาการและสุขภาพเด็ก ต้ังครรภ์ มารดา/ทารก  นมบุตร ทารกแรกเกิด มีคุณภาพ มารดา ทารก หมู่บ้านทีชะ

ของสมเด็จพระเทพรัตน หลังคลอด และเด็กปฐมวยั จนถึง 3 ปี ชีวิตทีดี่ และเด็กปฐมวัย หมู่ที ่10

สุดาฯสยามบรมราชกมุารี ใหไ้ด้รับดูแลด้านโภชนาการ มีสุขภาพดี  

หมู่บ้านห้วยทีชะ สุขภาพใหอ้ยู่ในเกณฑ์ ได้รับการการ

หมู่ที ่10 มาตรฐาน ดูแล

สาธารณสุข

31  โครงการสืบสานพระ เพือ่ให้ประชากรหญิง ประชากรหญิงจ้านวน 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน ประชากรหญิง คณะกรรมการ

พระราชปณิธานสมเด็จ ในหมู่บ้านทีฮือลือห่างไกล 50 คน มีคุณภาพ บา้นทฮืีอลือ หมู่บา้นทฮืีอลือ

ยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม และปลอดภัยจากมะเร็ง ชีวิตทีดี่ ห่างไกลและ หมู่ที ่11

หมู่บ้านทีฮือลือ เต้านม ปลอดภัยจาก

หมู่ที ่11 มะเร็งเต้านม

32  โครงการควบคุมโรค เพือ่ให้ความรู้กบัประชา ประชากรกลุ่มเปา้หมาย 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน กลุ่มเส่ียงมีความ คณะกรรมการ

ขาดสารโอดีนของ ชนในการปรุงอาหาร จ้านวน 40 คน มีคุณภาพ รู้ในการป้องกนั หมู่บา้นทฮืีอลือ

สมเด็จพระเทพฯรัตน ด้วยสารไอโอดีน สร้าง (อสม.แกนน้าชุมชน นัก ชีวิตทีดี่ ตนเองจากโรค หมู่ที ่11

ราชสุดา  เครือขา่ยในการป้องกนั เรียนประชาชนในชุมชน) ขาดสารไอโอดีน

หมู่บ้านทีฮือลือ โรคขาดสารไอโอดีน

หมู่ที ่11

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33  โครงการปรับปรุงภาวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิง หญิงต้ังครรภ์/หญิงให้ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน หญิงต้ังครรภ์ คณะกรรมการ

โภชนาการและสุขภาพเด็ก ต้ังครรภ์ มารดา/ทารก  นมบตุร ทารกแรกเกิด มีคุณภาพ มารดา ทารก หมู่บา้นทฮืีอลือ

ของสมเด็จพระเทพรัตน หลังคลอด และเด็กปฐมวยั จนถึง 3 ปี ชีวิตทีดี่ และเด็กปฐมวัย หมู่ที ่11

สุดาฯสยามบรมราชกมุารี ใหไ้ด้รับดูแลด้านโภชนาการ มีสุขภาพดี  

หมู่บ้านทีฮือลือ สุขภาพใหอ้ยู่ในเกณฑ์ ได้รับการการ

หมู่ที ่11 มาตรฐาน ดูแล

สาธารณสุข

34  โครงการสืบสานพระ เพือ่ให้ประชากรหญิง ประชากรหญิงจ้านวน 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน ประชากรหญิง คณะกรรมการ

พระราชปณิธานสมเด็จ ในหมู่บ้านกลอโคะห่างไกล 50 คน มีคุณภาพ บา้นทฮืีอลือ หมู่บา้นกลอโคะ

ยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม และปลอดภัยจากมะเร็ง ชีวิตทีดี่ ห่างไกลและ หมู่ที ่12

หมู่บ้านกลอโคะ เต้านม ปลอดภัยจาก

หมู่ที ่12 มะเร็งเต้านม

35  โครงการควบคุมโรค เพือ่ให้ความรู้กบัประชา ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ประชาชน กลุ่มเส่ียงมีความ คณะกรรมการ

ขาดสารโอดีนของ ชนในการปรุงอาหาร จ้านวน 40 คน มีคุณภาพ รู้ในการป้องกนั หมู่บา้นกลอโคะ

สมเด็จพระเทพฯรัตน ด้วยสารไอโอดีน สร้าง (อสม.แกนน้าชุมชน นัก ชีวิตทีดี่ ตนเองจากโรค หมู่ที ่12

ราชสุดา  เครือขา่ยในการป้องกนั เรียนประชาชนในชุมชน) ขาดสารไอโอดีน

หมู่บ้านกลอโคะ โรคขาดสารไอโอดีน

หมู่ที ่12

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36  โครงการปรับปรุงภาวะ เพือ่ส่งเสริมสุขภาพต้ังครรภห์ญิงต้ังครรภ์/หญิงให้ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน หญิงต้ังครรภ์ คณะกรรมการ

โภชนาการและสุขภาพเด็ก มารดา/ทารก หลังคลอด นมบุตร ทารกแรกเกิด มีคุณภาพ มารดา ทารก หมู่บา้นกลอโคะ

ของสมเด็จพระเทพรัตน และเด็กปฐมวัย จนถึง 3 ปี ชีวิตทีดี่ และเด็กปฐมวัย หมู่ที ่12

สุดาฯสยามบรมราชกมุารี มีสุขภาพดี  

หมู่บ้านกลอโคะ ได้รับการการ

หมู่ที ่12 ดูแล

37 โครงการศูนยสุ์ขภาพ เพือ่จดัต้ังศูนยร์วมการ จดัต้ังศูนยสุ์ขภาพ 15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   ประชาชนมี มีศูนยบ์ริการ ส้านักปลัด

ต้าบลสบเมย ดูแลด้านสุขภาพ จ้านวน 1 แห่ง คุณภาพชีวติ ให้ความรู้

 ทีดี่ และดูแลด้าน

สุขภาพ 

38 โครงการบริหาร เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน จดัอบรมให้ความรู้ 10,000   10,000   14,000   14,000   14,000   ประชาชนมี ประชาชนมี ส้านักปลัด

จดัการขยะในชุมชน บริหารจดัการขยะอยา่ง สร้างกจิกรรมการเรียน คุณภาพชีวติ ความรู้และทักษะ

ถกูสุขลักษณะ รู้ในการก้าจดัขยะ ทีดี่ ในการจดัการขยะ

39 โครงการป้องกนัและ เพือ่ป้องกนัปัญหาการ อบรมให้ความรู้ จดั 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ประชาชนมี ประชาชนมี ส้านักปลัด

แกไ้ขปัญหาโรคไข้ ระบาดในพืน้ทีต้่าบล กจิกรรมส่งเสริมการ คุณภาพชีวติ ความรู้และทกัษะ

เลือดออก สบเมย เรียนรู้โรคไขเ้ลือดออก ที่ดี ในการปอ้งกัน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพือ่ส้ารวจขอ้มูลหมาแมว ส้ารวจ หมา/แมว 13,536   26,748   28,080   29,520    32,000    หมาแมวร้อย หมา/แมว ได้รับ ส้านักปลัด

คนปลอดภัย จาก น้ามาขึ้นทะเบียนเพือ่จดั พืน้ทีต้่าบลสบเมย ละ 60 ได้ วัคซีนป้องกนั

โรคพษิสุนัขบา้ ซ้ือวัคซีนป้องกนัโรคพษิ รับการส้ารวจ โรคพษิสุนัขบ้า

สุนัขบ้า และขึ้นทะเบยีน

41 โครงการป้องกนัและ เพือ่ควบคุมและป้องกนัให้ ฉีดวัคซีน อบรมให้ 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   หมาแมวร้อย หมาแมวได้รับ ส้านักปลัด

ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า สุนัขและแมว ได้รับการ ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ ละ 60 ได้ วัคซีนร้อยละ 60

ฉดีวัคซีนอยา่งต่อเนื่อง หรือผู้ดูแลสัตว์เช่น รับการฉดี

ป้องกนัจากโรคพษิสุนัข หมา แมว วัคซีน

บา้

รวม 315,000  315,000  319,000  321,520  324,000  41  โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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