
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     5.1  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโรงพยาบาล  - รพสต.หนองทองล่ิม 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละจ านวน รพสต.มีงบประมาณใน ส านักปลัด

สุขภาพต าบลหนองโบสถ์ ส่งเสริมสุขภาพในเขตของต าบล  - รพสต.หนองยาง ประชาชนมีสวัสดิการ การบริหารโครงการที่ อบต.

หนองโบสถ์  - อบต. ในการเข้ารับการรักษา เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

2 ร่วมรับบริจาคโลหิตต าบลหนองโบสถ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ  - ผู้ร่วมบริจาคโลหิต 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละจ านวน โรงพยาบาลนางรองมี กองสาธารณสุขฯ

อาหารว่าง/อาหารกลางวันให้แก่ ปีละ 2 คร้ัง ผู้บริจาคโลหิตตาม โลหิตส ารองไว้ช่วยเหลือ อบต.

ผู้ร่วมบริจาคโลหิต โครงการฯ ผู้ที่ต้องการใช้โลหิต

3 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า หมู่ที่ 1-14 ในเขตพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละจ านวนเด็ก อัตราของเด็กจมน้ า กองสาธารณสุขฯ

จมน้ า โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข อบต.หนองโบสถ์ และผู้ปกครองมีความรู้ ในชุมชนลดลง อบต.
ปัญหาเด็กจมน้ า และป้องกันการเสียชีวิต

ของเด็กในต าบล

ตัวชี้วัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์    อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01 



5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     5.1  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์    อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"
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เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01 

4 ศึกษาดูงานจัดการขยะต าบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า ประชาชนในเขตพื้นที่ 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ/จ านวนขยะ ประชาชนในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

หนองโบสถ์ โครงการ ฯ ต าบลหนองโบสถ์ ในพื้นที่ลดลง ต าบลมีแนวทางในการ อบต.
ก าจัดขยะในชุมชน

5 ฝึกทบทวนระบบแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่ง  - เจ้าหน้าที่ๆรับผิดชอบ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละจ านวน ผู้เข้ารับการอบรมมี กองสาธารณสุขฯ

ผู้ป่วยในเขตและนอกเขตอย่าง  - หน่วยกู้ชีพ ผู้เข้าอบรมตาม ความรู้ช่วยผู้ป่วยที่บาด อบต.

ถูกวิธีของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  - หน่วยกู้ภัย  โครงการฯ เจ็บเบื้องต้นอย่างถูกวิธี

 - ทีม EMS

6 บริการรับส่งผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ/จ านวน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยมีงบ กองสาธารณสุขฯ

ต าบลหนองโบสถ์ งานของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในการรับส่ง หน่วยกู้ชีพเบื้องต้น ผู้ป่วยที่มารับบริการ ประมาณในการรับ อบต.

ผู้ป่วยในต าบล -ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา สะดวกมากยิ่งขึ้น บริการขนส่งผู้ป่วย

-ค่าน้ ามัน/ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในต าบล

-ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
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แบบ ผ.01 

7 ควบคุมและป้องกันโรค เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด  -จัดซ้ือน้ ายาเคมีพ่นยุง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละจ านวน ชุมชนในต าบลไม่เกิด กองสาธารณสุขฯ

ไข้เลือดออกต าบลหนองโบสถ์ ออกในเขตต าบลหนองโบสถ์  -จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ประชาชนไม่เป็น การแพร่ระบาดของโรค อบต.

 -จัดซ้ือสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก

ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

8 ควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ เพื่อจัดซ้ือวัคซีนควบคุมและป้องกัน จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละจ านวน ชุมชนในต าบลมีการ ส านักปลัด

ต าบลหนองโบสถ์ โรคสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  - โรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีวัคซีน ควบคุมและป้องกัน อบต.

สุนัข  เป็ด  ไก่ ฯลฯ  ในเขตต าบล  - โรคไข้หวัดนก ป้องกันโรคสัตว์ โรคในต าบล

หนองโบสถ์   - โรคฉี่หนู    

9 ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดภายใน  - ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ/จ านวน เยาวชนในหมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

ต าบลหนองโบสถ์ ชุมชน  - เยาวชน เยาวชนปลอดภัย ปลอดสารเสพติด อบต.

จากสารเสพติด
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แบบ ผ.01 

10 รณรงค์ อบรม ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ประชาชนในเขตพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน/ร้อยละ ประชาชน,เยาวชนมี กองสาธารณสุขฯ

โรคเอดส์ในต าบลหนองโบสถ์ ต าบลหนองโบสถ์ ประชาชนในพื้นที่ ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ อบต.
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

โรคเอดส์

11 บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ หมู่ที่ 1-14 ในพื้นที่รับผิด 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของขยะมูลฝอย ประชาชนมีความรู้ในการ กองสาธารณสุขฯ

ต าบลหนองโบสถ์ บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ชอบ  อบต.หนองโบสถ์ ในต าบลหนองโบสถ์ คัดแยกขยะต้นทางและ อบต.

ต าบลหนองโบสถ์ มีปริมาณลดลง ลดปริมาณขยะในต าบล

12 ตรวจสุขภาพประจ าปีต าบลหนองโบสถ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจ - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของพนักงาน พนักงานส่วนท้องถิ่นและ ทุกส่วนราชการ

สุขภาพประจ าปีของพนักงานส่วน - พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างมีสุขภาพ พนักงานจ้างได้รับการ อบต.

ต าบล,ลูกจ้างของ อบต. -พนักงานจ้างทั่วไป ร่างกายที่ดีขึ้น ตรวจสุขภาพประจ าปี
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์    อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
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ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01 

1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000


