
๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

๒ ๒๐,๐๐๐

๓ ๓๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

      แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

๑๔ ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔
เทศบาลต าบลปราณบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคเอดส์           
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๖ หน้า ๑๓๔)

จดัอบรมและจดักจิกรรมให้
ความรู้และสร้างเครือข่ายของ
ประชาชนในการป้องกนัและ
ควบคุมโรคเอดส์

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๓ หน้า ๑๓๓)

จดัอบรมและจดักจิกรรมให้ผู้
ประสานพลังแผ่นดินเกดิความ
เข้มแข็ง

จดัอบรมและจดักจิกรรมให้
ความรู้ในงานป้องกนัและ
ควบคุมโรค เร่ือง ยาเสพติด 
และอืน่ ๆ แกก่ลุ่มที่มีความเส่ียง

โครงการอบรมกลุ่มเส่ียง     
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒ หน้า ๑๓๒)

ล าดับ
ที่

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ ๑๐๒,๒๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

      แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
ล าดับ

ที่
งบประมาณ 

(บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๔สถานที่ด าเนินการ

เพือ่ฉีดวัคซีนให้แกสุ่นัขใน
เขตเทศบาลฯ เพือ่ป้องกนั
โรคพษิสุนัขบ้า

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการรณรงค์ป้องกนัโรค
พษิสุนัขบ้า(ฉีดวัคซีน) ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจา้น้องนางเธอเจา้ฟา้จฬุา
ภรณวลัยลักษณ์ อคัรราช
กมุารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๕ หน้า ๑๓๔)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

แบบ ผด. ๒



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕ ๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

      แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ

แบบ ผด. ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพษิ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจา้น้องนางเธอเจา้ฟา้จฬุา
ภรณวลัยลักษณ์ อคัรราช
กมุารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๑ หน้า ๑๓๗)

งบประมาณ 
(บาท)

เพื่อส ารวจและขึ้นทะเบียน
สุนัข แมว ในเขตเทศบาลฯ



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖ ๕๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

รวม ๒๓๒,๒๐๐

      แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
ล าดับ

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนุนโครงการผ่าตัดท า
หมัน เพื่อลดปริมาณสุนัขที่
ไม่มีเจา้ของในเขตเทศบาลฯ
 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพษิ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจา้น้องนางเธอเจา้ฟา้จฬุา
ภรณวลัยลักษณ์ อคัรราช
กมุารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๘ หน้า ๑๓๕)

เพื่ออดุหนุนให้ส่วนราชการ
(ส านักงานปศุสัตว์) ด าเนินกา
ท าหมันสุนัขไม่มีเจา้ของในเขต
เทศบาลฯ ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพษิสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอเจา้
ฟา้จฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัร
ราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๒๐๐,๐๐๐

๒ ๔๐๐,๐๐๐ เทศบาลต่าง ๆ

๓ ๒๘๐,๐๐๐

รวม ๘๘๐,๐๐๐

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข

สนับสนุนให้ชุมชนมีการจดัการ
งานด้านสาธารณสุขตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

โครงการอดุหนุนการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษา     
ดูงาน อสม.            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๗ หน้า ๑๓๕)

อดุหนุนให้อสม. ผู้เกีย่วข้องได้
อบรม องค์ความรู้ศึกษาดูงาน 
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์
น ามาประยุกต์ใช้ในชุมชน

๑๔ ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนุนชุมชนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๐ หน้า ๑๓๖)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

จดัซ้ือยาและเวชภัณฑ์
เพยีงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน

๒ ศูนย์และในเขต
เทศบาลฯ

โครงการจดัหายาและ
เวชภัณฑ์ส าหรับศูนย์บริการ
สาธารณสุข        
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑ หน้า ๑๓๒)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑๕,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

รวม ๑๕,๐๐๐

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

ให้ความรู้ในเร่ืองการจดัการ
ขยะมูลฝอย ๓ R

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. ๒

      แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชน "จงัหวัดสะอาด" 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕ ผ.๐๒    
 ข้อ ๑ หน้า ๒๗)



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๔๐๖,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

รวม ๔๐๖,๐๐๐
รวมทั้งหมด ๑,๕๓๓,๒๐๐

เงินสมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพ (งบกลาง)

 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑ หน้า ๑๕๙)

เพื่อส่งเสริมและพฒันาระบบ
กองทุนหลักประกนัสุขภาพ
เทศบาลต าบลปราณบุรี     
ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
ด าเนินงานและบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 
๒๕๖๑

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. ๒

      แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
















