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๑ 

 

เหตุผลและความจ าเป็น 

 เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ และบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง                  
ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และ
สามารถแก้ไขปัญหา รวมถึงความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องมี                   
การเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ                               
โดยการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 เพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

  

 

งานแผนงานและงบประมาณ 

เทศบาลต าบลดอนยายหอม 

 



๒ 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 แบบ ผ.01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลดอนยายหอม 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต 
สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพชุมชน 

            

3.3 แผนงาสาธารณสุข - - - - - - 2 20,000 - - 2 20,000 

รวม - - - - - - 2 20,000 - - 2 20,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 2 20,000 - - 2 20,000 

 
 
 
 
 
 



๓ 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลดอนยายหอม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน 
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) 

เพื่อส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพจาก
หมอกควันและฝุ่น
ขนาดเล็ก (PM 2.5) 
แก่ประชาชนใน
พื้นที่เขตเทศบาล
ต าบลดอนยายหอม 

กลุ่มประชาชน
ทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบล
ดอนยายหอม         
ที่มีภาวะเสี่ยง 

- - - 10,000 - ร้อยละ 80        
ของผู้เข้ารับ
การอบรมให้
ความส าคญั มี
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันหมอก
ควัน และฝุ่น
ขนาดเล็ก (PM 
2.5) และเห็น
ประโยชน์ของ
การป้องกันโรค
มากขึ้น 

1. ผู้เข้ารับการอบรมให้
ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาหมอควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เรื่องการป้องกัน
โรคจากหมอกควันและ
ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) และผลการ
ทบจากการเกิดโรค 

กองสาธารณสุข 
(งานศูนย์บริการ 
สาธารณสุข) 

 
 



๔ 

 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน 
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการป้องกันและ
ลดความเสีย่งในการ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID 19) 

1. เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่เขตเทศบาล
ต าบลดอนยายหอม  
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 
2. เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาลต าบล
ดอนยายหอม ใน
การเฝา้ระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID 19) 

กลุ่มประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่      
เขตเทศบาลต าบล
ดอนยายหอม              
ที่มีภาวะเสี่ยง 

- - - 10,000 - 1. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้
ความเข้าใจใน
การป้องกัน โรค
ติดเชื้อไวรสั            
โคโรนา 2019 
(COVID 19) 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความ
ตระหนักในการ
เฝ้าระวังและ
ป้องกัน โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 
19) ในชุมชน 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เรื่องการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความตระหนักในการ
เฝ้าระวังและป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID 19) ใน
เขตเทศบาลต าบลดอน
ยายหอม 

กองสาธารณสุข 
(งานศูนย์บริการ 
สาธารณสุข) 

 


