
          3.9 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)
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(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

1. เพ่ือป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคล่วงหน้า และ
ทันท่วงทีท่ีเกิดโรค และอัตราป่วย
 และสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก
ทุกกลุ่มอายุ           2. เพ่ือ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
ก าจัดลูกน  ายุงลาย และยุงตัวเต็ม
วัยซ่ึงเป็นพาหะของโรคติดต่อ

รณรงค์ควบคุมโรคทางกายภาพ ชีวภาพ และ
เคมี โดย                                             
1. อบรมความรู้ในการควบคุม ป้องกันโรคแก่ 
อสม.                                                 
2. พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายในพื นท่ีเส่ียง 
แหล่งชุมชน โรงเรียน ตลาด และวัด              
3. รณรงค์เชิงรุกทางระบาดวิทยา

     100,000       100,000      100,000        100,000     100,000  อัตราป่วย
ไข้เลือดออกไม่
เกินร้อยละ 50 
ต่อแสนประชากร

 1. อัตราป่วยและ
การแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก
ลดลง         2. ไม่
มีผู้ป่วยตายด้วย
โรคติดต่อท่ีมียุง
เป็นพหะในพื นท่ี
ต าบลนาด่าน

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข

ความม่ันคงภายใน  และเสริมสร้างสังคมสันติสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชชน
     3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลต าบลนาด่าน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเท่ียว และการบริการ,ยุทธศาสตร์ท่ี 2.  การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์, ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต



๒ โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคเอดส์ และมีทักษะใน
การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์   
                         2. เพ่ือ
รณรงค์สร้างจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนตระหนักถึงภัยและ
ผลกระทบจากการเป็นโรคเอดส์

เยาวชนและประชาชน จ านวน 50 คน โรงเรียน
ในเขตพื นท่ีเทศบาลต าบลนาด่าน

       10,000         10,000         10,000          10,000       10,000  เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
 ความเข้าใจ และ
ลดพฤติกรรมเส่ียง
 และสถานการณ์ 
มีเพศสัมพันธ์ใน
กลุ่มเยาวชน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าอบรม

 เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข

๓ โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันการติดเชื อทาง
เพศสัมพันธ์

เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนทราบ
เร่ืองการป้องกันโรคทาง
เพศสัมพันธ์

ประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลนาด่าน        50,000         50,000         50,000          50,000       50,000  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความรู้ความ
เข้าใจ เร่ือง
โรคติดต่อเพ่ิมขึ น

 ประชาชนท่ีบวิธี
ป้องกันโรค

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข

๔ โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันโรคในกลุ่มเส่ียง

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับโรคท่ี
เป็นกลุ่มเส่ียงในการประกอบ
อาชีพ

ประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลนาด่าน        50,000         50,000         50,000          50,000       50,000  จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมในกลุ่ม
เส่ียง

 ประชาชนได้รับ
ความรู้

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข

๕ โครงการรณรงค์
ตรวจหาหนอนพยาธิ
ในใบไม้ในตับ

ประชาชนปลอดภัยจากโรค
พยาธิใบไม้ในตับ

ประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลนาด่าน        30,000         30,000         30,000          30,000       30,000  โรคพยาธิใบไม้
ในตับลดลง

 มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและ
ปลอดภัยจากโรค
พยาธิใบไม้ในตับ

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข

๖ โครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งตับ

เพ่ือลดอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ผู้ท่ีตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับ        50,000         50,000         50,000          50,000       50,000  จ านวนผู้ป่วย
ได้รับการรักษา
เพ่ิมขึ น

 มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและ
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งตับ

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข

๗ โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผู้มีภาวะ
เส่ียงต่อโรคไตวาย

เพ่ือลดภาวะโรคไตวาย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน        30,000         30,000         30,000          30,000       30,000  ผู้ป่วย
โรคเบาหวานป่วย
เป็นโรคไตวาย
ลดลง

 ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข



๘ โครงการอบรมเพ่ือ
ช่วยเพ่ือแกนน ากลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เพ่ือสร้างแกนน าผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้มีความเส่ียง        30,000         30,000         30,000          30,000       30,000  จ านวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ี
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ

 มีแกนน าผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข

๙ โครงการตรวจคัด
กรองสารเคมีในเลือด

เพ่ือสงเคราะห์สวัสดิการด้าน
ต่าง ๆ และสนับสนุนเบี ยยังชีพ

เกษตรกรในพื นท่ีเขตเทศบาลต าบลนาด่าน        50,000         50,000         50,000          50,000       50,000  ปริมาณผู้ป่วย
จากสารเคมีลดลง

 ประชาชนได้รับ
ความรู้ และ
ปลอดภัยจากการ
ใช้สารเคมี

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข

๑๐ โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อท่ี
สามารถป้องกันได้

1. เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง และ
ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  า ใน
พื นท่ีต าบลนาด่าน                 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองของโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  า 
ตลอดจนสามารถป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ  า

     100,000       100,000      100,000        100,000     100,000  1. ไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิตจาก
โรคติดต่อท่ี
สามารถป้องกันได้
 2. ไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิตด้วยโรค
อุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ  า

 1. สามารถควบคุม
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ  า และ
ไม่พบการเสียชีวิต
จากโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ  า ในพื นท่ี
ต าบลนาด่าน        
2. ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกัน

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข

๑๑ โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเด็กและ
สตรี

เพ่ือให้เด็กและสตรีมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ น

ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเด็กและสตรี        20,000         20,000         20,000          20,000       20,000  เด็กและสตรี
เจ็บป่วยลดลง

 เด็กและสตรีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข

๑๒ โครงการรณรงค์วันงด
สูบบุหร่ีโลก

เพ่ือรณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก ประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลนาด่าน        30,000         30,000         30,000          30,000       30,000  ประชาชนสูบ
บุหร่ีลดลง

 ประชาชน
ตระหนักถึง
อันตรายและโทษ
ของบุหร่ี

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข



๑๓ โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1. เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูความรู้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ
โรคพิษสุนัขบ้า และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนได้ 
                           2. เพ่ือให้
อาสาสามัครสาธารณสุขมีความรู้
และทักษะการแดวัคซีนเพ่ือ
ควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า   3. เพ่ือ
ควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดในพื นท่ี
ลดลงร้อยละ 20 (จากข้อมูล

1. อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 20 คน                   
 2. ท าหมันสุนัขจรจัดในพื นท่ีต าบลนาด่าน 
จ านวน 40 ตัว

       50,000         50,000         50,000          50,000       50,000  1. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านผ่านเกณฑ์
การอบรมสามารถ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าได้ 
ร้อยละ 80 ของอ
สม. ท่ีอบรมเชิง
ความรู้ เชิง
ปฏิบัติการ         
 2. สุนัขจรจัด
ได้รับการท าหมัน

 1. พื นท่ีต าบลนา
ด่านไม่พบประชาชน
เจ็บป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า        2. 
ปัญหาการร้องเรียน
จากสุนัขจรจัดใน
พื นท่ีได้รับการแก้ไข
ต่อเน่ือง

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข

๑๔ โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

จักฝึกอบรม/รณรงค์/สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ เช่นน ายาฆ่าเชื อ 
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเอง ชุดส าหรับคัดกรองโรค ฯลฯ

     100,000       100,000      100,000        100,000     100,000 พื นท่ีต าบลนา
ด่านมีการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา
 2019 
(COVID-19) 
เพ่ิมมากขึ น

ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันโรค
 และพื นท่ีต าบล
นาด่านปลอดภัย
จากโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19)

 ส านักปลัด 
  แผนงาน
สาธารณสุข

๑๕ จัดซื อถังขยะแยก
ประเภท

เพ่ือคัดแยกขยะในชุมชนทั ง 
11 หมู่บ้าน

ถังขยะแยกประเภท      280,000       280,000      280,000        280,000     280,000  จ านวนท่ีจัดซื อ 
หมู่บ้านละ 20 
ถัง จ านวน 11 
หมู่บ้าน

 ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการ
แยกขยะ ลด 
ปริมาณขยะในชุ
ชมชน

 ส านักปลัด 
  แผนงาน
สาธารณสุข

๑๖ โครงการสร้าง
ครอบครัวใหม่และ
เด็กรุ่นใหม่ให้แข็งแรง

เพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ให้มีความแข็งแรง สร้าง
ครอบครัวใหม่ให้มีคุณภาพ

1. ทารกและเด็กได้รับการเลี ยงดูอย่างมี
คุณภาพ                                          
  2. วัยรุ่นมีความรู้ท่ีเหมาะสมในการสร้าง
ครอบครัว

       30,000         30,000         30,000          30,000       30,000  ปัญหาสังคม
เน่ืองจากเด็ก
และวัยรุ่นลดลง

 ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข



๑๗ โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ

1. เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสมแก่ประชาชน
ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพแข็งแรง 
  2. เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ออกก าลังกาย

1. กิจกรรมสัมมนาวิชาการเก่ียวกับการ
ออกก าลังกายแก่ประชาชนท่ัวไป จ านวน 
50 คน    2. กิจกรรมรณรงค์การออกก าลัง
กายแก่ประชาชนในพื นท่ี ต าบลนาด่าน

       50,000         50,000         50,000          50,000       50,000  1. ประชาชนมี
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ      
     2. มีชุมชน
ออกก าลังกาย
ครอบคลุมทุก
พื นท่ี   3. ชมรม
ออกก าลังกายมี
การด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง

 1. ประชาชนมี
สมรรถภาพ
ร่างกายแข็งแรงไม่
เจ็บป่วยด้วยโรคท่ี
สามารถป้องกันได้ 
                  2.
 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการออก
ก าลังกายท่ีถูกต้อง

 ส านักปลัด 
  แผนงาน
สาธารณสุข

๑๘ โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาตรา
จารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

1. เพ่ือป้องกันการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า และไม่ให้มี
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื นท่ี                                
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความเข้าใจ เร่ืองโรค
พิษสุนัขบ้า การดูและสัตว์เลี ยง
อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ และ
ตระหนักถึงวัยอันตรายท่ีเกิดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

1. ส ารวจและขึ นทะเบียนประชากรสุนัข
และแมวทั งมีเจ้าของ/ไม่มีเจ้าของในพื นท่ี
ต าบลนาด่าน                                    
          2. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื นท่ีต าบลนาด่าน

     100,000       100,000      100,000        100,000     100,000  1. ไม่พบประชาชน
เจ็บป่วย และ
เสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า ร้อยละ 100
       2. สัตว์ควบคุม
ในพื นท่ีรับการ
ส ารวจขึ นทะเบียน
พร้อมได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ร้อยละ 80

 1. ประชากรสุนัข/
แมวท่ีมีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของท่ีส ารวจ
ขึ นทะเบียนได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า       
           2. ไม่เกิด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมว         
   3. ลดอัตราป่วย/
ตายด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข



๑๙ โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

1. เพ่ือเฝ้าระวังและควบคุม
สถานประกอบการด้านอาหารใน
พื นท่ีต าบลนาด่าน อาทิ 
ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร โรงอาหาร ตลาดสด 
ตลาดนัด ให้ได้มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร                  
2. สถานประกอบการด้านอาหาร
 ได้รับการตรวจสอบสารปนเป้ือน
ในอาหารครอบคลุมทุกพื นท่ี      
                             3. 
ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารใน
สถานประกอบการจ าหน่าย
อาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหาร

1. ตรวจประเมินร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร โรงอาหาร ตลาด
สด ตลาดนัดตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
ครอบคลุมพื นท่ีต าบลนาด่าน                       
                           2. อบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบการและผู้
สัมผัสอาหารในพื นท่ีต าบลนาด่าน

       50,000         50,000         50,000          50,000       50,000 1. ร้านอาหารแผง
ลิยจ าหน่ายอาหาร 
โรงอาหารและ
สถานท่ีสะสม
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
ข้อก าหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
คลอบคลุมทุกแห่ง 
  2. ตลาดนัด/
ตลาดสด ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนา 
ยกระดับตลาดสด/
ตลาดนัดน่าซื อ
ครอบคลุมทุกแห่ง 
  3. ผู้ประกอบ
ร้านอาหารแผง
ลอยจ าหน่าย
อาหาร ตลาดสด 
ตลาดนัด และโรง
อาหารท่ีเข้าอบรม
มีความรู้ควมเข้าใจ
เก่ียวกับสุขภิบาล
อาหาร ร้อยละ 
80ของผู้เข้ารับ
การอบรม

1. สถาน
ประกอบการได้รับ
การพัฒนาและเฝ้า
ระวังปรับปรุง
คุณภาพได้
มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
และความ
ปลอดภัยด้าน
อาหาร              
       2. ผู้
จ าหน่ายอาหาร
และผู้บริโภค มี
ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
ในการเลือกซื อท่ี
เหมาะสม ลดความ
เส่ียงจากการะเกิด
โรคท่ีเกิดจาก
อาหารและน  าเป็น
ส่ือ                  
       3. ผู้บริโภค
ได้บริโภคอาหารท่ี
สะอาด ปลอดภัย 
มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการและ
ปราศจากสาร
ปนเป้ือน

 ส านักปลัด 
 แผนงาน
สาธารณสุข



๒๐ เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

1. เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้าน/ชุมชนละ
 20,000 บาท                  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้าน/
ชุมชนมีการด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 
โครงการ

1. หมู่บ้าน/ชุมชน มีการด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าริ จ านวน 11 ชุมชน                                  
                  2. มีการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 
อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 3 โครงการ                        
                           2.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์         2.2 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม                           
                                     2.3 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              2.4 โครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  2.5 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ                                                       
     2.6 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
   2.7 โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
           2.8 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                     
                        2.9 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี          2.10 โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน
สุทธนารีนาถ                     2.11 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี       2.12 หรือโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ

     200,000       200,000      200,000        200,000     200,000  1.มีการ
ด าเนินงานตาม
แนวโครงการ
พระราชด าริของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 3
 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100
 ของชุมชนพื นท่ี
ต าบลนาด่าน

 1. ประชาชน
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพควบคุม
ป้องกันโรคและ
การจัด
สภาพแวดล้อม
ตามปัญหาและ
บริบทพื นท่ีใน
ชุมชน

 ส านักปลัด 
  แผนงาน
สาธารณสุข



๒๑ โครงการส่งเสริม
พัฒนาการสมวัยใน
เด็กแรกเกิด - 6 ปี

เด็กแรกเกิด - 6  ปี ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการวัยด้วยการ
กระตุ้น การพัฒนาท่ีล่าช้าให้มี
พัฒนาการท่ีสมวัย

ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด - 6 ปี และบุคลากรครูพ่ี
เลี ยงทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมความรู้
ด้านพัฒนาการเด็กเต็มวัยครอบคลุมทั ง 11
หมู่บ้าน จ านวน 50 คน

       20,000         20,000         20,000          20,000       20,000 เด็กแรกเกิด - 6
 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 80

1. ผู้ปกครองเด็ก
มีความรู้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กแรกเกิด - 6 ปี
                  2. 
เด็กแรกเกิด - 6 ปี
 มีพัฒนาการสมวัย

 ส านักปลัด 
  แผนงาน
สาธารณสุข

๒๒ โครงการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข ม.4

เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคระบาด
ในชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขมีความรู้เพ่ิมมากขึ น

ลดอัตราการเกิดโรคระบาดและพัฒนาการ
เรียนรู้ให้กับคนในชุมชน

       40,000         40,000         40,000          40,000       40,000  ปีละ ๑ โครงการ ลดอัตราการเกิด
โรคระบาดในชุมชน

ส านักปลัด

๒๓ สนับสนุนถังขยะให้
ครัวเรือนละ 2 ถัง 
เสนอโดย ม. 9

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถังขยะท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน

ลดปัญหาถังขยะเต็มและการทิ งขยะไม่เป็นท่ี      100,000       100,000      100,000        100,000     100,000  จ านวนหลังคา
เรือนในหมู่บ้าน

ลดปัญหาถังขยะ
เต็ม ไม่มีท่ีทิ ง และ
ลดการทิ งขยะไม่
เป็นท่ี

ส านักปลัด

๒๔ โครงการพ่นหมอก
ควัน ม.10

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกท่ีแพร่
ระบาดในชุมชน

 โรคไข้เลือดออกมีจ านวนลดลง        50,000         50,000         50,000          50,000       50,000  จ านวนผู้เป็นโรค
ไข้เลือดออกลด
จ านวนลง

 ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีดี
ขึ นและห่างไกล
จากโรค
ไข้เลือดออก

ส านักปลัด

๒๕ สนับสนุนถังขยะแยก
ประเภทประจ า
ครัวเรือน ม.10

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถังขยะท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน และคัด
แยกขยะได้อย่างถูกต้อง

ลดปัญหาถังขยะเต็มและการทิ งขยะไม่เป็นท่ี        80,000         80,000         80,000          80,000       80,000  จ านวนหลังคา
เรือนในหมู่บ้าน

ลดปัญหาถังขยะ
เต็ม ไม่มีท่ีทิ ง และ
ลดการทิ งขยะไม่
เป็นท่ี

ส านักปลัด

๒๖ สนับสนุนเกลือ
ไอโอดีน เสนอโดย ม.
10

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการ
บริโภคเกลือไอโอดีน

ลดปัญหาการขาดสารไอโอดีน        50,000         50,000         50,000          50,000       50,000  จ านวนหลังคา
เรือนในหมู่บ้าน

ลดปัญหาการขาด
สารไอโอดีน

ส านักปลัด

๒๗ สนับสนุนส่งเสริม 
ด้านปศุสัตว์,พันธ์สัตว์
 และยารักษาโรค  ม.
10

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ เพ่ิม
อาชีพ และสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน

ให้การสนับสนุนและส่งเสริม      100,000       100,000      100,000        100,000     100,000 ปีละ ๑ โครงการ ประชาชนมีความรู้
 เพ่ิมอาชีพ และ
สร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน

ส านักปลัด

รวม  ....27...โครงการ 1,850,000  1,850,000   1,850,000  1,850,000   1,850,000 





2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ แข่งขันกีฬาประเพณี
ออกพรรษา เยาวชน
ต าบลนาด่านต้านยา
เสพติด

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้ออกก าลังกายใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจาก
ยาเสพติด

เด็กและเยาวชนในพื นท่ีต าบลนาด่านและ
ท่ัวไปได้ร่วมการแข่งขันกีฬา

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ เด็กและเยาวชน
ได้ออกก าลังกายใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลจากยา
เสพติด

ส านักปลัด

๒ แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ท้องถ่ิน-ท้องท่ี 
ปรองดองสมานฉันท์

เพ่ือสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ของคนในชุมชนและ
 อปท.

ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบล
นาด่าน

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ เทศบาลและ
ประชาชน
สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น

ส านักปลัด

๓ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพของชมรม
ผู้สูงอายุ

เพ่ือให้เพ่ือสูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง

ผู้สูงอายุในพื นท่ีต าบลนาด่าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีดี
ขึ นและห่างไกล
จากโรคต่างๆ

ส านักปลัด

๔ แข่งขันฟุตบอล
เยาวชนต าบลนาด่าน

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและ
เกิดความรักความสามัคคี
ห่างไกลจากยาเสพติด

เด็กและเยาวชนในพื นท่ีต าบลนาด่าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ เด็กและเยาวชน
ได้ออกก าลังกายใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลจากยา
เสพติด

ส านักปลัด

๕ โครงการอุดหนุนงาน
กีฬาออกพรรษาของ
ชุมชน ม.4

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้ออกก าลังกายใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจาก
ยาเสพติด

เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ เด็กและเยาวชน
ได้ออกก าลังกายใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลจากยา
เสพติด

ส านักปลัด

        3.9  แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
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(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

๖ โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายในหมู่บ้าน ม.10

เพ่ือสนุบสนุนอุปกรณ์
ประกอบการออกก าลังกาย 
และส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดี

สนับสนุนอุปกรณ์ออกก าลังกาย ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ ได้มีอุปกรณ์
ประกอบการออก
ก าลังกาย และ
ส่งเสริมการมี
สุขภาพท่ีดี

ส านักปลัด

รวม  ....6....โครงการ 350,000    350,000     350,000     350,000      350,000    


