
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายล าโพง  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพทุนมนุษยแ์ละสร้างสงัคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตรด้์านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอบต.สายล าโพงท่ี  2  ด้านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒.2  แผนงานสาธารณสขุ : งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (แนวทางที ่1 ประชาชนไดร้บัสวสัดกิารทางสงัคมและเขา้ถงึระบบการศกีษาและสาธารณสุขอย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพ) 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโคร
งการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกนัและคว
บคุมโรคไขเ้ลอืดออก  

เพื่อใหป้ระชาชน
มสุีขภาพและคุณ
ภาพชวีติทีด่ ี

ประชาชนในต าบล
สายล าโพง 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนรอ้ย
ละ ๘๐ 
มสุีขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้
านมคีวามรูด้า้นส
าธารณสุขและสา
มารถน าไปปฏบิตัิ
ใหถู้กตอ้ง 

ส านัก 
ปลดั 

2 โครงการรณรงคป้์องกนั
โรคเอชไอวใีนเดก็และเย
าวชน  

เพื่อใหป้ระชาชน
มสุีขภาพและคุณ
ภาพชวีติทีด่ ี

ประชาชนในต าบล
สายล าโพง 

 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนรอ้ย
ละ ๘๐ 
มสุีขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้
านมคีวามรูด้า้นส
าธารณสุขและสา
มารถน าไปปฏบิตัิ
ใหถู้กตอ้ง 

ส านัก 
งานปลดั 

3 โครงการป้องกนัและคว
บคุมโรคไขห้วดันก  

เพื่อใหป้ระชาชน
มสุีขภาพและคุณ
ภาพชวีติทีด่ ี

ประชาชนในหมู่บา้
น 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บา้นหมูท่ี ่๓) 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ประชาชนรอ้ย
ละ ๘๐ 
มสุีขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้
านมคีวามรูด้า้นส
าธารณสุขและสา
มารถน าไปปฏบิตัิ
ใหถู้กตอ้ง 

ส านัก 
งานปลดั 

4 โครงการสตัวป์ลอดโรคคนป
ลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ต
ามพระปณิธาน 
สมเดจ็พระเจา้น้องนางเธอเ

เพื่อใหป้ระชาชน
มสุีขภาพและคุณ
ภาพชวีติทีด่ ี

ประชาชนในหมู่บา้
น 

(อุดหนุนกรรมการ

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ประชาชนรอ้ย
ละ ๘๐ 
มสุีขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้
านมคีวามรูด้า้นส
าธารณสุขและสา

ส านัก 
งานปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายล าโพง  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

แบบ ผ. ๐๒ 

จา้ฟ้าจุฬาพรวลยัลกัษณ์อคัร
ราชกุมารกีรมพระศรสีวางค
วฒันวรขตัตยิราชนาร ี

หมู่บา้นหมูท่ี ่๓) มารถน าไปปฏบิตัิ
ใหถู้กตอ้ง 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพทุนมนุษยแ์ละสร้างสงัคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตรด้์านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอบต.สายล าโพงท่ี  2  ด้านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    ๒.2  แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (แนวทางที ่1 ประชาชนไดร้บัสวสัดกิารทางสงัคมและเขา้ถงึระบบการศกีษาและสาธารณสุขอย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพ) 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโคร
งการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้
นโครงการส่งเสรมิดา้นสาธา
รณสุขตามพระราชด ารฯิ 

เพื่อใหป้ระชาชนมสีุ
ขภาพและคุณภาพชี
วติทีด่ ี 

ประชาชนในหมู่บา้น 
(อุดหนุนกรรมการหมู่

บา้นหมู่ที ่1-16) 

3๒๐,๐๐๐ 3๒๐,๐๐๐ 3๒๐,๐๐๐ 3๒๐,๐๐๐ 3๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอ้ยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บา้น
มคีวามรูด้า้นสาธาร
ณสุขและสามารถน า
ไปปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

ส านัก 
งานปลดั 

6 โครงการหมู่บา้นปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมสขุภาพลดโรค ปี 
2561 หมู่ 1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12,13,15,16 

เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ 

กระบวนการปรบัเปลี่
ยนพฤตกิรรมเพื่อให้
มสีุขภาพทีด่ ี

ประชาชนทีม่พีฤตกิร
รมเสีย่งการเกดิโรคข
อง 
หมู่ที1่,2,3,4,5,6,7,8,
9, 

10,11,12,13,15, 

16 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละของปร
ะชาชนทีเ่กดิโ
รคลดลง 

ประชาชนมสุีขภา
พทีด่ขี ึน้ 

ส านักปลดั 

7 โครงการหมู่บา้นหนองทพัพ
ระเฝ้าระวงัและส่งเสรมิภาวะ
โภชนาการเดก็ในชุมชนปี 

เพื่อส่งเสรมิสุขภาวะ
โภชนาการเดก็ในหมู่
บา้นหนองทพัพระ 

เดก็และผูป้กครองบา้
นหนองทพัพระ หมู่ 
14 ต.สายล าโพง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 รอ้ยละของปร
ะชาชนทีเ่กดิโ

ประชาชนมสุีขภา
พทีด่ขี ึน้ 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายล าโพง  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

แบบ ผ. ๐๒ 

2561  รคลดลง 

8 โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเดจ็ย่าตา้นภยัมะเรง็เ
ตา้นม ปี 2561 หมู่ที ่1-16 
ต าบลสายล าโพง 

เพื่อเฝ้าระวงัปัญหาม
ะเรง็เตา้นมของประช
าชนในพืน้ทีต่ าบลสา
ยล าโพง 

ประชาชนหมู่ 1-16 
ต าบลสายล าโพง 

- 320,000 320,000 320,000 320,000 รอ้ยละของปร
ะชาชนทีเ่กดิโ
รคลดลง 

ประชาชนมสุีขภา
พทีด่ขี ึน้ 

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพทุนมนุษยแ์ละสร้างสงัคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตรด้์านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอบต.สายล าโพงท่ี  2  ด้านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    ๒.2  แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (แนวทางที ่1 ประชาชนไดร้บัสวสัดกิารทางสงัคมและเขา้ถงึระบบการศกีษาและสาธารณสุขอย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพ) 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโค
รงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการควบคุมโรคขา
ดสารไอโอดนี ปี 2561 
หมู่ที ่1-16 
ต าบลสายล าโพง 

เพื่อลดอตัราการเกดิภ
าวะการณ์ขาดสารไอโ
อดนีในประชาชนและ
กลุ่มวยัเรยีน 

ประชาชนหมู่ 1-16 
ต าบลสายล าโพง 

- 320,000 320,000 320,000 320,000 รอ้ยละของ
ประชาชนที่
เกดิโรคลดล
ง 

ประชาชนมสุีขภา
พทีด่ขี ึน้ 

ส านักปลดั 

รวมโครงการ  จ านวน    9    โครงการ 330,000 1,490,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000    

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายล าโพง  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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