
แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โดยการออกก าลังกาย

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
สุขภาพอนามยัที่ดี

จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ความ
เข้าใจถึงประโยชนข์องการ
ออกก าลังกายแกป่ระชาชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมสุีขภาพ
อนามยัที่ดี

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง 
และมสุีขภาพ
อนามยัที่ดี

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

2 โครงการชุมชน/หมู่บา้น
ไอโอดีน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
การบริโภคและมคีวามรู้
เร่ืองเกลือเสริมไอโอดีน
และอาหารเสริมไอโอดีน
ทกุหลังคาเรือน

จัดกจิกรรมรณรงค์ปอ้งกนั
โรคขาดสารไอโอดีนให้
ประชาชน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80  
ประชาชนมคีวามรู้
และตระหนกัในการ
ปอ้งกนัโรคขาดสาร
ไอโอดีน

ประชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนกัในการ
ปอ้งกนัควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

3 โครงการลดการใช้เคมี
เกษตร ในกลุ่มเกษตรกร

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจเร่ืองการใช้
สารเคมเีกษตรอย่างถูกต้อง

จัดกจิกรรมรณรงค์การลดใช้
เคมเีกษตร ในกลุ่มเกษตรกร
ต าบลจันจว้าและจันจว้าใต้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80  กลุ่ม
เกษตรกรมคีวามรู้
ความเข้าใจและลด
การใช้สารเคมี

  กลุ่มเกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจ
และลดความเส่ียง
จากสารเคมเีกษตร

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทย
(การอบ,ประคบด้วย
สมนุไพร)

เพื่อใหบ้ริการตรวจและ
รักษาโรคเบื้องต้นแก่
ประชาชนด้วยการแพทย์
แผนไทย

ส่งเสริมสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย ประชาชน
 23 หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับการ
บริการด้านแพทย์
แผนไทย

ประชาชนได้รับ
บริการ การรักษา
ด้านการแพทย์ให้
ประชาชน

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

5 โครงการอบรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพผู้ปว่ยโรค
เร้ือรัง

เพื่อกระตุ้นใหผู้้ปว่ยโรค
เร้ือรังปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพใหดี้ขึ้น

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง
สามารถเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
ใหดี้ขึ้น

ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง
สามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพให้
ดีขึ้น

กองสาธารณสุข 
กองทนุฯ

6 โครงการหนนูอ้ยฟนัดี เพื่อปอ้งกนัโรคฟนัผุในเด็ก
อายุ9เดือน-3ปคีร่ึง

จัดกจิกรรมปอ้งกนัฟนัผุให้
เด็กอายุ9เดือน-3ปคีร่ึง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของเด็ก
อายุ9เดือน-3ปคีร่ึง
ได้รับการปอ้งกนัฟนัผุ

เด็กอายุ9เดือน-3ปี
คร่ึงไมเ่กดิโรคฟนัผุ

กองสาธารณสุข
กองการศึกษา
กองทนุฯ

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก 0-3ปี

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก
อายุ0-3ปใีนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพให้
เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลจันจว้า

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของเด็ก
อายุ0-3ปมีสุีขภาพดี

เด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมสุีขภาพดี

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ



แบบ  ผ.02
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

8 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อใหผู้้สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง

จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพให้
ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
23หมู่บา้น

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุใส่ใจใน
เร่ืองสุขภาพมากขึ้น

ผู้สูงอายุมสุีขภาพที่ดี กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

9 โครงการอบรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหติสูงโดยคู่หดููแล
สุขภาพ

เพื่อกระตุ้นใหผู้้ปว่ย
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหติสูงปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพใหดี้ขึ้น

อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพผู้ปว่ยประชาชน 23 
หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุได้
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ปว่ย

ผู้ปว่ยโรคเบาหวาน
และโรคความดดัน
โลหติสูงสามารถ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพได้

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ

เพื่อใหผู้้สูงอายุมคีวามรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพช่อง
ปากที่ถูกต้อง

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ส าหรับผู้สูงอายุ 23 หมู่บา้น 
200 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุมคีวามรู้
เร่ืองการดูแล
สุขภาพช่องปาก

ผู้สูงอายุมสุีขภาพ
ช่องปากที่ดี

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

11 โครงการส่งเสริมการใช้
จักรยานในชีวิตประจ าวัน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้
ใช้จักรยานมากขึ้น

ส่งเสริมการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมกีารใช้
จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน

สาธารณสุข      
กองทนุฯ
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

12 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เร่ืองพยาธิใบไมใ้นตับและ
มะเร็งทอ่น้ าดี

เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองพยาธิ
ใบไมใ้นตับและมะเร็งทอ่
น้ าดี

จัดกจิกรรมใหค้วามรู้เร่ือง
พยาธิใบไมใ้นตับและมะเร็ง
ทอ่น้ าดี  ประชาชนทั่วไป 23 
หมู่บา้น

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมคีวามรู้
และปอ้งกนัตนเอง
จากพยาธิใบไมใ้น
ตับและมะเร็งทอ่
น้ าดีได้

สาธารณสุข       
กองทนุฯ

13 โครงการโรงเรียนพอ่แม่ เพื่อใหค้วามรู้ในเร่ืองการ
ปฏบิติัตัวขณะต้ังครรภ ์
การปฏบิติัตัวหลังคลอดแก่
หญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลัง
คลอด

จัดกจิกรรมความรู้ในเร่ือง
การปฏบิติัตัวขณะต้ังครรภ ์
การปฏบิติัตัวหลังคลอดแก่
หญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลัง
คลอด

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80 ของหญิง
ต้ังครรภ,์หญิงหลัง
คลอดได้ประโยชน์

หญิงต้ังครรภ,์หญิง
หลังคลอดปฏบิติัตัว
ได้ถูกต้อง

สาธารณสุข        
กองทนุฯ

14 โครงการส่งเสริม
โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ

เพื่อใหผู้้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไปมคีวามรู้
เร่ืองโภชนาการ

ส่งเสริมโภชนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า 
23 หมู่บา้น

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม
โรงการได้ประโยชน์

ผู้สูงอายุบริโภค
อาหารที่เหมาะสม
กบัวัย

กองสาธารณสุขฯ
กองทนุฯ

15 โครงการส่งเสริมและให้
ความรู้ด้านสุภบิาลอาหาร

เพื่อใหผู้้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไปมคีวามรู้
เร่ืองสุภบิาลอาหาร

ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า 23 
หมู่บา้น

- - 5000 5000          5,000 ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ประโยชน์

ผู้สูงอายุบริโภค
อาหารที่เหมาะสม
กบัวัย

สาธารณะสุขฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

16 โครงการส่งเสริมการใช้
สมนุไพรพื้นบา้น

เพื่อส่งเสริมการใช้
สมนุไพรพื้นบา้น

ส่งเสริมการใช้สมนุไพร
พื้นบา้นในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า 23 หมู่บา้น

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 ร้อยละ80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมกีารใช้
สมนุไพรพื้นบา้นใน
การรักษาโรค

กองสาธารณสุขฯ
กองทนุฯ

17 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอด
โรค

เพื่อปอ้งกนัการเกดิ
โรคติดต่อในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

จัดกจิกรรมรณรงค์ปอ้งกนั
การเกดิโรคติดต่อในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 ร้อยละ 80 นกัเรียน
ได้ประโยชน์

ไมเ่กดิโรคติดต่อใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กองสาธารณสุขฯ
กองทนุฯ

18 โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการปอ้งกนั
โรคอว้นและไขมนัในเส้น
เลือดประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
โภชนาการปอ้งกนัโรคอว้น
และไขมนัในเส้นเลือด

ส่งเสริมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
โภชนาการปอ้งกนัโรคอว้น
และไขมนัในเส้นเลือด
ประชาชนต าบลจันจว้าและ
จันจว้าใต้

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ80ประชาชน
มคีวามรู้เกี่ยวกบั
โภชนาการปอ้งกนั
โรคอว้นและไขมนัใน
เส้นเลือด

ประชาชนได้พฒันา
ความรู้เกี่ยวกบั
โภชนาการปอ้งกนั
โรคอว้นและไขมนัใน
เส้นเลือด

กองสาธารณสุขฯ
กองทนุฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

19 โครงการพฒันาพอ่  แม ่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
(คาราวานเสริมสร้าง
เด็กไทย)

เพื่อใหผู้้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยมคีวามรู้ความเข้าใจ
ในการอบรมเล้ียงดูที่
สอดคล้องกบัหลักค่านยิม  
12 ประการ

ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยใน
กลุ่มพฒันาเครือข่าย
การศึกษาจันจว้า

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 ร้อยละ80ของ
ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยในกลุ่ม
พฒันาเครือข่าย
การศึกษาจันจว้าได้
ประโยชน์

ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยมคีวามรู้
ความเข้าใจในการ
อบรมเล้ียงดูที่
สอดคล้องกบัหลัก
ค่านยิม  12 ประการ

กองสาธารณสุขฯ
กองทนุฯ

20 โครงการนกัสืบสายน้ า เพื่อเปน็การเฝ้าระวัง
คุณภาพแหล่งน้ าสาธารณะ

จัดกจิกรรมเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าของนกัเรียน

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 ร้อยละ80ของ
นกัเรียนได้มี
จิตส านกึในการ
อนรัุกษแ์หล่งน้ า

คุณภาพน้ า
สาธารณะดีขึ้น
สามารถใช้ประโยชน์
ได้

กองสาธารณสุขฯ
กองทนุฯ

21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะมลูฝอยโดย
การมส่ีวนร่วมของ
เครือข่ายชุมชนแบบบรูณา
การ

เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายใน
การบริหารจัดการขขยะให้
มปีระสิทธิภาพ

สร้างภาคีเครือข่ายในการ
บริหารจัดการขขยะใหม้ี
ประสิทธิภาพ

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 ร้อยละ 80 ขอ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์

มภีาคีเครือข่ายใน
การบริหารจัดการ
ขยะที่มคุีณภาพ

กองสาธารณสุขฯ
กองทนุฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

22 โครงการสนบัสนนุการ
พฒันาสาธารณสุขมลูฐาน
ในชุมชน

เพื่อสนบัสนนุสาธารณสุข
มลูฐานในชุมชน

อดุหนนุงบประมาณ    อสม. 
ประจ าหมู่บา้น ๆ  ละ 7,500
 บาท จ านวน 23 หมู่บา้น

115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
บริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง

กองสาธารณสุข

23 โครงการผ่าตัด-ท าหมนั
เพื่อลดจ านวนสุนขัและ
แมวที่เปน็สัตว์พาหะของโร
พษิสุนขับา้ในสุนขัและแมว
ไมม่เีจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย

เพื่อลดจ านวนสุนัขและแมวที่
เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษ
สุนัขบ้าที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายและเพื่อ
สร้างความมั่นใจต่อ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว
ตามสถานที่ส าคัญของ      จ.
เชียงรายมีความปลอดภัยจาก
โรคพิสุนัขบ้า

ผ่าตัด-ท าหมนัสุนขัและแมวที่
ไมม่เีจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย (อดุหนนุปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย)

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80 ของสุนขั
และแมวได้รับการ
ผ่าตัดท าหมนั

สุนขัและแมวที่ไมม่ี
เจ้าของในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 
และจ านวนสัตว์
พาหะน าโรคพษิ
สุนขับา้ในพื้นที่ลดลง

กองสาธารณสุขฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

24 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพือ่ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
โดยให้เลือกท าชุมชน/หมู่บ้านละ
 3 โครงการในกรอบวงเงิน
งบประมาณ 20,000 บาท ตาม
หนังสือส่ังการ ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวนัที่ 31 
ส.ค.2560 และหนังสือส่ังการ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
6247 ลงวนัที่ 3 พ.ย.2560

หมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า ทั้งหมด 23 หมู่บา้นๆ
ละ 3 โครงการ เปน็เงิน
จ านวน 20,000.-บาท

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 ร้อยละ 80 ของทกุ
หมู่บา้นได้
ด าเนนิงานตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขครบ 3 
โครงการ

ประชาชนมร่ีางกาย
ที่สมบรูณ์แข็งแรง
จะน าไปสู่สุขภาพจิต
ที่ดีและส่งผลใหก้าร
พฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมดีตามไปด้วย

กองสาธารณสุขฯ
(อดุหนนุ)

25 ปรับปรุงศูนย์ออกก าลัง
กายประจ าอ าเภอแมจ่ัน

เพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชนและผู้ที่มาใช้
บริการศูนย์ออกก าลังกาย

ศูนย์ออกก าลังกายประจ า
อ าเภอแมจ่ัน

-         50,000         50,000         50,000         50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนและผู้ที่มา
ใช้บริการศูนย์ออก
ก าลังกายได้มคีวาม
ปลอดภยั

ผู้ที่มาใช้บริการศูนย์
ออกก าลังกายมี
ร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

26 โครงการปอ้งกนัและ
ควบคุมโรพษิสุนขับา้ "ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สุนขับา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อคัรราช
กมุารี"

เพื่อปอ้งกนัและควบคุม
โรคพษิสุนขับา้ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดกจิกรรมการปอ้งกนัโรค
พษิสุนขับา้ ประชาชน 23 
หมู่บา้น     สุนขั/แมว 23 
หมู่บา้น

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปอ้งกนัและควบคุม
โรคพษิสุนขับา้

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง
และมสุีขภาพ
อนามยัดี

กองสาธารณสุขฯ 
 กองทนุ

27 โครงการก าจัดขยะ
ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม
ปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก

เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพนัธุ์
ลูกน้ ายุงลายด้วยความ
ร่วมมอืของประชาชนใน
ชุมชน

จัดกจิกรรมรณรงค์ก าจัด
แหล่งเพาะพนัธุลู์กน้ ายุงลาย 
ประชาชน 23 หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปอ้งกนัและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

ประชาชนสุขภาพดี
ด้วยการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในบา้น
และอตัราปว่ยด้วย
โรคไข้เลือดออกใน
เขตเทศบาลลดลง

กองสาธารณสุขฯ 
 กองทนุ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

28 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับ
มอบหมายให้ท าการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่    
 อสม., อาสาปศุสัตว์,
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลจันจ
ว้า ให้เป็นผู้ได้รับมอบหมาย
ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

 อสม., อาสาปศุสัตว์,เจ้าหน้าที่
ต าบลจันจว้าและประชาชน 23
 หมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ในการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น

ในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า มีผู้ได้รับ
มอบหมายท าหน้าที่
ในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขฯ

29 โครงการปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนขับา้

เพื่อปอ้งกนัและควบคุม
โรคพษิสุนขับา้ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดกจิกรรมปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนขับา้ภายใน
ชุมชน   23  หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปอ้งกนัและควบคุม
โรคพษิสุนขับา้

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง 
และมสุีขภาพ
อนามยัที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

30 โครงการเฝ้าระวังและ
ติดตามภาวะโภชนาการใน
เด็ก 0-6 ปี

เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม
ภาวะโภชนาการในเด็ก     
  0-6 ปี

เฝ้าระวังและติดตามภาวะ
โภชนาการในเด็กเล็กอายุ     
 0-6 ปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80  เด็กอายุ
 0-6 ปมีภีาวะ
โภชนาการที่
เหมาะสม

เด็กอายุ 0 - 6 ปมีี
ภาวะโภชนาการที่
เหมาะสม

กองสาธารณสุขฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

31 โครงการสาธารณสุขพบ
ประชาชน

เพื่อใหบ้ริการงานสาธารสุข
    สู่ชุมชน

จัดกจิกรรมออกเคล่ือนที่
ใหบ้ริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนทกุหมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมส่ีวนร่วม
และมสุีขภาพที่ดี

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการดูแลสุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

32 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในการบริโภคสินค้าและ
บริการ

จัดกจิกรรมรณรงค์และ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์จัด
อบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน
ใน ต.จันจว้า

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารและการ
คุ้มครองผู้บริโภค

ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ มีความรู้
ในการเลือกซ้ือ เลือก
บริโภค เพื่อส่งผลต่อ
การมีสุขภาพที่ดีอย่าง
ยั่งยืน

กองสาธารณสุขฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

33 โครงการส่งเสริมและให้
ความรู้ด้านสุภบิาลอาหาร

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในการบริโภคสินค้าและ
บริการ

ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า 23 
หมู่บา้น

- - - -         10,000 ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารและการ
คุ้มครองผู้บริโภค

ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ มีความรู้
ในการเลือกซ้ือ เลือก
บริโภค เพื่อส่งผลต่อ
การมีสุขภาพที่ดีอย่าง
ยั่งยืน

กองสาธารณสุขฯ

34 โครงการศึกษาความ
เหมาะสมระบบก าจัดขยะ
และวัสดุเหลือใช้เชิง
สร้างสรรค์ เทศบาลต าบล
จันจว้า

การศึกษาวิจัยและ
ออกแบบการจัดการ
จ าแนกประเภทพื้นที่เพื่อ
การจัดการขยะที่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง 
เชิงสร้างสรรค์ระดับชุมชน

ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า 
23 หมู่บา้น

- - - - 100,000 มรูีปแบบการก าจัด
ขยะชุมชน ต้นทาง 
กลางมางและ
ปลายทาง

ชุมชนมกีารจัดการ
ขยะและวัสดุเหลือ
ใช้แบบพึ่งพาตนเอง
และลดค่าใช้จ่าย

กองสาธารณสุขฯ

35 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัโรค
เอดส์

เพื่อรณรงค์ปอ้งกนัโรคเอดส์ จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ด้าน
ปอ้งกนัโรคเอดส์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

จ านวนผู้ติดเชื้อลด
นอ้ยลง

สาธารณสุข    
กองทนุฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

36 ปรับปรุงศูนย์ออกก าลัง
กายประจ าอ าเภอแมจ่ัน

เพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชนและผู้ที่มาใช้
บริการศูนย์ออกก าลังกาย

ศูนย์ออกก าลังกายประจ า
อ าเภอแมจ่ัน

- - 50,000 - 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนและผู้ที่มา
ใช้บริการศูนย์ออก
ก าลังกายได้มคีวาม
ปลอดภยั

ผู้ที่มาใช้บริการศูนย์
ออกก าลังกายมี
ร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ

37 โครงการรณรงค์ปอ้งกนั
และควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพื่อปอ้งกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

จัดกจิกรรมปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ภายในชุมชนต าบลจัน     
จว้าและจันจว้าใต้  23  
หมู่บา้น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ไมพ่บ
ผู้ปว่ยโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

ไมพ่บผู้ปว่ยโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

กองสาธารณสุข 
กองทนุฯ

38 โครงการสตรีไทยร่วมใจ
ต้านภยัโรคมะเร็งเต้านม

เพื่อใหส้ตรีอาย3ุ0ปขีึ้นไปมี
ความรู้และสามารถตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
เองได้ถูกวิธี

จัดกจิกรรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชน 23 หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80 ของสตรี
มคีวามรู้เกี่ยวกบั
โรคมะเร็งเต้านมได้
ถูกวิธี

สตรีอาย3ุ0ปขีึ้นไป
ได้รับการคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านม

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

39 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้พกิารและผู้สูงอายุ

เพื่อพฒันาศักยภาพผู้ดูแล
ผู้พกิารและผู้สูงอายุ

จัดกจิกรรมพฒันาศักยภาพ
ผู้ดูแลและผู้พกิารและ
ผู้สูงอายุ23หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของผู้ดูแล
ผู้พกิารและผู้สูงอายุ
ได้พฒันาศักยภาพ

ผู้พกิารและผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลที่
ถูกต้อง

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

40 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การดูแลสุขภาพของวัย
ท างาน

เพื่อใหป้ระชาชนมกีาร
แลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแล
สุขภาพของวัยท างาน

จัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทั่วไป

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยะ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพ

ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพที่แข็งแรง

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

41 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ

เพื่อใหป้ระชาชนมกีาร
แลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ

จัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทั่วไป

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยะ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพ

ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพที่แข็งแรง

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

42 โครงการโภชนาการดี ชีวีมี
สุข

เพื่อใหเ้ด็กวัยเรียนและ
เยาวชนได้รับความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการและ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ครูและนกัเรียนและ
ประชาชนทั่วไป

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของครู
และนกัเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการเลือก
ซ้ือและบริโภคอาหาร

ครูและนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการเลือกซ้ือ
และบริโภคอาหาร
อย่างถูกวิธี

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

43 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากส าหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อใหผู้้ปกครองนกัเรียนมี
ความรู้เร่ืองการดูแล
สุขภาพช่องปากส าหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ3-6ป)ีที่
ถูกต้อง

ผู้ปกครองนกัเรียนระดับชั้น
อนบุาล 1-3 ทกุคน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80ของ
ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความรู้เร่ืองการดูแล
สุขภาพช่องปาก
ส าหรับเด็กปฐมวัย
(อาย3ุ-6ปี)ที่ถูกต้อง

นกัเรียนมคีวามรู้
เร่ืองการดูแล
สุขภาพอนามยัของ
ตนเองอย่างถูกวิธี

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

44 โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพ
ผู้พกิารและทพุพลภาพใน
หมู่บา้น

เพื่อใหผู้้ดูแล/ญาติผู้พกิาร
และทพุพลภาพ อาสาสมคัร
เยี่ยมบา้นสามารถดูแล
สุขภาพฟื้นฟสูมรรถภาพ ผู้
พกิารและทพุพลภาพ
เบื้องต้นได้และผู้พกิาร
ทพุพลภาพได้รับการเยี่ยม
บา้น

ผู้ดูแล/ญาติผู้พกิารและ
ทพุพลภาพ /อาสาสมคัร
เยี่ยมบา้น  จ านวน 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ดูแล/ญาติผู้พกิาร
และทพุพลภาพ /
อาสาสมคัรเยี่ยม
บา้นได้ประโยชน์

ผู้ดูแล/ญาติผู้พิการ
และทุพพลภาพ 
อาสาสมัครเยี่ยมบ้าน
สามารถดูแลสุขภาพ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้
พิการและทุพพลภาพ
เบื้องต้นได้และผู้
พิการทุพพลภาพ
ได้รับการเยี่ยมบ้าน

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

45 โครงการวัยสวย วัยใส เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการ
เปล่ียนตามพฒันาการด้าน
การต่างๆสุขอนามยัการ
ปฏบิติัตัวและทกัษะการใช้
ชีวิต

ครูและนกัเรียน จ านวน 360 
 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของครู
และนกัเรียน ที่เข้า
ร่วมโครงการได้
ประโยชน์

นกัเรียนมคีวามรู้
เร่ืองการดูแล
สุขภาพอนามยัของ
ตนเองอย่างถูกวิธี

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

46 โครงการอบรมครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ปกครองเร่ือง
การปอ้งกนัโรคติดต่อใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อใหผู้้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กมคีวามรู้เร่ือง
โรคติดต่อและการปอ้งกนั
โรคติดต่อ

ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 80 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กได้
ประโยชน์

ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กน าความรู้ไป
ปฏิบัติใช้ในการ
ป้องกันการเกิด
โรคติดต่อในเด็กและ
สามารถแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นได้เมื่อเกิด
โรคติดต่อในเด็ก

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

47 โครงการเยี่ยมบา้นหญิง
ต้ังครรภ ์มารดา ทารกหลัง
คลอด ผู้ปว่ย ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยติดเตียงใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อติดตามเยี่ยมหญิง
ต้ังครรภ ์มารดา ทารกหลัง
คลอด ผู้ปว่ย ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยติดเตียง

เยี่ยมหญิงต้ังครรภ ์มารดา 
ทารกหลังคลอด ผู้ปว่ย ผู้
พกิาร ผู้สูงอายุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของหญิง
ต้ังครรภ ์มารดา 
ทารกหลังคลอด 
ผู้ปว่ย ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุ ได้รับการ
เยี่ยมบา้น

หญิงต้ังครรภ ์มารดา
 ทารกหลังคลอด 
ผู้ปว่ย ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุ ได้รับการ
เยี่ยมบา้น

กองสาธารณสุขฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

48 โครงการรณรงค์ปอ้งกนั
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
และการต้ังครรภไ์มพ่ร้อม
ในวัยรุ่น

เพื่อรณรงค์ปอ้งกนั
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
และการต้ังครรภไ์มพ่ร้อม
ในวัยรุ่น

จัดกจิกรรมรณรงค์ปอ้งกนั
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
และการต้ังครรภไ์มพ่ร้อมใน
วัยรุ่น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
นกัเรียนได้ประโยชน์

นกัเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบล 
จันจว้า

กองสาธารณสุขฯ

49 โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกบัพษิภยัของยาเสพ
ติด

เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนไม่
ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

จัดกจิกรรมรณรงค์ปอ้งกนั
และต่อต้านยาเสพติดให้
ประชาชนและเยาวชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน ในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และไมยุ่่งเกี่ยวกบัยา
เสพติด

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
ว้าไมเ่สพสารเสพติด

กองสาธารณสุข

50 โครงการโรงเรียนปลอด
ลูกน้ ายุงลาย
 

เพื่อรณรงค์ปอ้งกนัก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย และให้
นกัเรียนได้เรียนรู้วิธีการ
ปอ้งกนัยุงและการเกดิ
ลูกน้ าทั้งในโรงเรียนและที่
บา้น

จัดกจิกรรมรณรงค์การก าจัด
ลูกน้ ายุงลายทั้งที่บา้นและ
โรงเรียนแกเ่ด็กนกัเรียน
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ90ของ
นกัเรียนได้เรียนรู้
การปอ้งกนัยุงและ
การเกดิลูกน้ า

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง 
และมสุีขภาพ
อนามยัที่ดี

กองการศึกษา



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

51 โครงการอาหารสะอาด     
รสชาติอร่อย

เพื่อใหป้ระชาชนบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภยั

จัดกจิกรรมการบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภยั

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนบริโภค
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภยั

กองสาธารณสุขฯ

52 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัรู้เทา่ทนัโรคความ
ดันโลหติสูงและ
โรคเบาหวาน

เพื่อปอ้งกนัและควบคุม
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหติสูงแกป่ระชาชน

จัดกจิกรรมรณรงค์ปอ้งกนั
โรคเบาหวานและความดัน
โลหติสูงใหแ้กผู้่ปว่ยและกลุ่ม
เส่ียงต าบลจันจว้าและจันจว้า
ใต้ 23 หมู่บา้น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
อตัราด้วยผู้ปว่ย
เบาหวานและโรค
ความดันโลหติสูง 
ลดลง

อตัราปว่ยด้วย
โรคเบาหวาน และ
โรคความดันสูง ลดลง

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

53 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เร่ืองโรคมะเร็ง

เพื่อลดความเส่ียงต่อการ
เกดิโรคมะเร็ง

จัดกจิกรรมอบรมใหค้วามรู้
เร่ืองโรคมะเร็งใหป้ระชาชน 
23 หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้และตระหนกั
ถึงโรคมะเร็ง

ประชาชนไม่
เจ็บปว่ยด้วย
โรคมะเร็ง

กองสาธารณสุข

54 โครงการณรงค์ปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ

เพื่อปอ้งกนัและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน

จัดกจิกรรมรณรงค์ปอ้งกนั
และควบคุมโรคติดต่อภายใน
พื้นที่หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนไมติ่ดโรค
ระบาดในชุมชน

ไมม่กีารระบาดของ
โรคติดต่อในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

55 โครงการสาธารณสุข
โปร่งใส ใส่ใจผู้ประกอบการ

เพื่อใหผู้้ประกอบการ
ตระหนกัถึงความส าคัญใน
การประกอบอาหารที่
สะอาดถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล

ด าเนนิการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกบัการประกอบ
กจิการตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุขฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80ของ
ผู้ประกอบการใน
งานสุขาภบิาล
อาหารได้รับความรู้
เพิ่มมากขึ้น

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
ตลาดสดมคีวามรู้
เร่ืองสุขาภบิาลอาหาร

กองสาธารณสุขฯ

56 โครงการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มภีาระพึ่งพงิ

เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะ
พึ่งพงิในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

จัดกจิกรรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิ จ านวน 7 คน

        25,000         25,000         25,000         25,000         25,000  ร้อยะละ 80 ของ
ผู้สูงอายุที่มภีาวะ
พึ่งพงิมสุีขภาพที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุที่มภีาวะ
พึ่งพงิได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม

สาธารณสุขฯ รพ.
สต.   จันจว้าใต้ 
กองทนุ สปสช.

57 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

เพื่อพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุใหม้คีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการด าเนนิ
ชีวิตอย่างเหมาะสม

จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพให้
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า  จ านวน 100 คน

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
สุขภาพดีขึ้น

ผู้สูงอายุได้น าความรู้
ไปใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตอย่างเหมาะสม

สาธารณสุขฯ รพ.
สต.   จันจว้าใต้ 
กองทนุ สปสช.



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

58 โครงการตลาดสดนา่ซ้ือ เพื่อพฒันาตลาดสด/ตลาด
ชุมชนในเขตเทศบาลใหไ้ด้
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดนา่ซ้ือ

จัดกจิกรรมอบรมใหค้วามรู้ /
ปรับปรุงและพฒันาตลาดใน
เขตเทศบาล

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ใช้บริการ

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง 
และมสุีขภาพ
อนามยัที่ดี

กองสาธารณสุข

59 โครงการส่งเสริมกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพทอ้งถิ่น

เพื่อสมทบกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพ
เทศบาลต าบลจันจว้า

จ่ายเงินเปน็ค่าสมทบกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพเทศบาล
ต าบลจันจว้า

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์าก
กองทนุหลักประกนั
สุขภาพทอ้งถิ่น

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง 
และมสุีขภาพ
อนามยัที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

60 โครงการพฒันา
สมรรถภาพกล้ามเนื้อมดั
เล็กมดัใหญ่ในเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหผู้้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กมคีวามรู้เร่ือง
การพฒันาสมรรถภาพ
กล้ามเนื้อมดัเล็กมดัใหญ่

ผู้ปกครองและครูผู้แลเด็ก ใน
เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กได้
ประโยชน์

เด็กได้รับการพฒันา
สมรรถภาพ
กล้ามเนื้อมดัเล็กมดั
ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับงบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

61 โครงการส่งเสริม
พฒันาการและการดูแล
สุขภาพตามหลักสุขบญัญัติ
ในเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อใหผู้้ปกครองและครูผู้ดู
และเด็กมคีวามรู้เร่ือง
พฒันาการเด็กที่ถูกต้อง
ตามวัยและมคีวามรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ
ของเด็กตามหลักสุขบญัญัติ
 10 ประการ

ผู้ปกครองและครูผู้แลเด็ก  ใน
เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กได้
ประโยชน์

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมพฒันาการที่
ถูกต้องตามวัยและ
การดูแลสุขภาพตาม
หลักสุขบญัญัติ 10 
ประการ

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

รวม     61      โครงการ - - 1,560,000 1,610,000 1,665,000 1,615,000 1,775,000 - - -


