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   2. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

                  บญัชีสรุปโครงการพฒันา 
          แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลตำบลบงึสำโรง อำเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา 
ยทุธศาสตร ์ ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพ 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
กีฬาและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 
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2,380,000 
2.2 แผนงานการศึกษา 14 4,773,900 14 4,779,500 14 4,838,100 14 4,864,400 14 4,899,700 70 24,155,600 
2.3 แผนงานการศาสนาฯ 12 620,000 12 620,000 12 660,000 12 660,000 12 670,000 60 3,230,000 
2.4 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 25 2,500,000 

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 5 120,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 180,000 25 690,000 
2.6 แผนงานป้องกันและ
บรรเทาฯ 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 150,000 2 270,000 

2.7 แผนงานงบกลาง 5 7,560,000 5 7,896,000 5 7,916,000 5 7,936,000 5 7,956,000 25 38,740,000 
                 รวม  49 14,063,900 50 14,435,500 50 14,824,000 50 14,600,400 50 14,835,700 246 71,965,600 

 
 
 

 
 
 

   ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          2.1   แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกัน
โรคติดต่อ โรค
ระบาดในชุมชน 

เพ่ือป้องกันและลด
การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ รณรงค์
ป้องกัน ให้ความรู้ 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ แก่
ประชาชนและ
นักเรียนตำบลบึง
สำโรง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีผู้ติดเชื้อจากการ
ระบาดของโรคน้อย
กว่าร้อยละ 5ของ
จำนวนประชากร 

ประชาชนมี
ความรู้เข้าใจ
ป้องกัน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือลดอัตราการป่วย
จากโรคไข้เลือดออก
ฉีดพ่นหมอกควัน
กำจดัยุงพาหะของ
โรค 

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์/ฉีด
พ่นหมอกควัน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการป่วยของ
ประชาชนน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของ
จำนวนประชากร
ทั้งหมด 

อัตราการป่วย
ด้วยโรคลดลง
และควบคุมได้  

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
เอดส์ 

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันในวันเอดส์
โลก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละประชาชนมี
ความรู้เข้าใจและวิธี
ป้องกัน 

 ประชาชนมี
ความรู้เข้าใจ
วิธีป้องกัน
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          2.1   แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงานรบั

ผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการตะโกน 
โยน ยื่น 

เพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการ
จมน้ำ/และการ
ช่วยชีวิตจาก
การจมน้ำ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่เด็ก
นักเรียนในเขต ทต.
บึงสำโรง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้สามารถ
ช่วยเหลือกันได้ มี
วัสดุอุปกรณ์
ช่วยชีวิต 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดคัด
กรองค้นหาผู้
เสพเข้ารับการ
บำบัด รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่ม
เยาวชน ตรวจคัด
กรองค้นหา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมาย 

ทำให้การป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติด
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
         2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          2.1   แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงานรบั

ผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าฯ 

เพ่ือฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าใน
ตำบลบึงสำโรง 

สุนัขและแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 สุนัขและแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนครบทุก
ตัว 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือดำเนินการตาม
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สารณสุข 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้หรือการ
ส่งเสริมป้องกัน
โรคตาม
โครงการ
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพตาม
แนวทางของ
พระราชดำริทั้ง 
9 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีรู้จัก
การดูแลสุขภาพ
ตัวเองได้ในเบื้องต้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
         2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          2.1   แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงานรบั

ผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหา
ด้านโรคระบาด
หรือโรคอุบัติ
ใหม่ที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ 

ช่วยเหลือ
ประชาชน ที่ได้รับ
ผลกระทบด้านโรค
ระบาดที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ โดย
ช่วยเหลือตาม
อำนาจหน้าที่ฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สามารถควบคุม
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
และช่วยเหลือ
ประชาชนไดอ้ย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 


