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              2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอดุรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  
5. ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 

5.1  แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                         
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕61               
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
รักษาความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

เพื่อรณรงค์
รักษาความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
ต าบลบ้านตาด 

หมู่ที่ 1 - 16 ๑0,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

รักษาความ

สะอาดในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

2 โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า  
(วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์) 

เพื่อจัดซื้อและฉีด
วัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ในเขตต าบล   
บ้านตาด 

-จัดซื้อวัคซีนและฉีด
วัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ให้กับสุนัขและแมว 
๑,๘๘๕ ตัว 

๕๖,๕๕๐ 
 

-  - - - สุนัขและแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนพิษสุนัข
บ้า ร้อยละ 
๑๐๐ 

ต าบลบ้านตาด
เป็นพื้นที่
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

  

3 โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า  
 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ความรู้ประชาชนและ 
จัดซ้ือและฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ใน
เขตต าบลบ้านตาด 

-กิจกรรมให้ความรู้ 
-จัดซ้ือวัคซีนและฉีด
วัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ
สุนัขและแมว ๒,๓๗๖ ตัว 

- ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 สุนัขและแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนพิษสุนัข
บ้า ร้อยละ 
๑๐๐ 

ต าบลบ้านตาด
เป็นพื้นที่
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

  

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ
ประสบอุบตัิเหตุ
ได้รับการรักษาท่ี
ทันท่วงที 

ตามโครงการ  
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 ๑,๐00,000 ๑,๐40,000 ๑,๐40,000 ๑,๐40,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 

เพื่อลดความ
เสี่ยงในการ
เสียชีวิตและ
ความพิการ 

กอง
สาธารณสุข 

 

5 โครงการวัยใส
ป้องกันภัย
โรคตดิต่อและ
ท้องไม่พร้อม 

เพื่อให้วัยรุ่น 
ผู้ปกครอง มีความรู้
ในการป้องกันโรค
เอดส์และท้องไม่
พร้อม 

รายละเอียดตาม
โครงการที่ ทต.บ้าน
ตาด เสนอ 

10,000 ๑0,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละจ านวน
ประชาชน 
เยาวชนเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน
สามารถ
ป้องกันตนเอง
จากโรคเอดส์
และท้องไม่
พร้อม 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 



114 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565  
(บาท) 

6 โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์
ตามโครงการ สตัว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์  
(ตัวละ ๓ บาท) 

๑๑,๓๑๐ 
 

14,300 14,300 14,300 14,300 ส ารวจข้อมลูจ านวน
สุนัขและแมวพร้อม
ขึ้นทะเบียน      
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.ส ารวจข้อมลู
จ านวนสุนัขและ
แมวพร้อมขึ้น
ทะเบียน ร้อยละ 
๑๐๐ 
๒.ต าบลบ้านตาด
เป็นพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

  

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของกรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 1 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้
เกลือเสริมไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

1) เด็ก อาย ุ
๐ - ๗๒ เดือน 
2) .ผู้ปกครองและ อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองเมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

9 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
แบบบูรณาการเชิง
รุก ของสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 1 

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสีย่งด้านสุขภาพของ
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 - - - ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งสุขภาพ
ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกัน
โรคได้ ร้อยละ 
๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

10 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของกรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 2 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีน 
อย่างต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้เกลือเสรมิ
ไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

11 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
แบบบูรณาการเชิง
รุก ของสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที่ 2 

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสีย่งด้านสุขภาพของ
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 5,000 5,000 5,000 ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งสุขภาพ
ร้อยละ๙๐  ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
ปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้อง กันโรคได้ 
ร้อยละ ๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

12 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญา  สริิวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 2 

๑.เพื่อจัดตั้งศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน ใน
บ้าน 
๒.เพื่อสร้างและพัฒนา
เครือข่ายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

กลุ่มเยาวชนและ
ชาวบ้าน  ๑๐๐ คน 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - ร้อยละของกลุม่
วัยรุ่นที่มีความรู้
ความตระหนักถึง
ปัญหายาเสพตดิ 

 

๑.มีศูนยเ์พื่อน
ช่วยเพื่อน
ประจ าหมู่บ้าน 

๒.  กลุ่มวัยรุ่น
ได้มีความรู้ความ
ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพตดิ 

 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี  

   
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

13 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทานเกลือ
ไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้
เกลือเสริมไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 3 

.เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

15 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญา  สริิวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 3 

๑.เพื่อจัดตั้งศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน ใน
บ้าน 
๒.เพื่อสร้างและพัฒนา
เครือข่ายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

กลุ่มเยาวชนและ
ชาวบ้าน  ๑๐๐ คน 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 - - - ร้อยละของกลุม่
วัยรุ่นที่มีความรู้
ความตระหนักถึง
ปัญหายาเสพตดิ 

 

๑.มีศูนยเ์พื่อน
ช่วยเพื่อน
ประจ าหมู่บ้าน 

๒.  กลุ่มวัยรุ่น
ได้มีความรู้ความ
ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพตดิ 

 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

16 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทานเกลือ
ไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้
เกลือเสริมไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ  อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

18 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4 

๑.เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 5,000 5,000 5,000 ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งสุขภาพ
ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกัน
โรคได้ ร้อยละ 
๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

19 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 5 

เพื่อใหเ้พื่อกระตุ้นให้
สตรตีรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ในระยะแรก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของผู้ป่วย
ทั้งหมด 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - สตรีอายุ  ๓๐ – 
๗๐ ปี ตรวจเตา้
นมด้วยตนเองเป็น
ประจ า  ร้อยละ  
๘๐ 

ลดอัตราการ
ป่วย  และอัตรา
การตาย  ด้วย
โรคมะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสุข 

20 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ  อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

21 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญา  สริิวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 5 

๑.เพื่อจัดตั้งศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน ในบ้าน 
๒.เพื่อสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กลุ่มเยาวชนและ
ชาวบ้าน  ๑๐๐ คน 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 - - - ร้อยละของกลุม่
วัยรุ่นที่มีความรู้
ความตระหนักถึง
ปัญหายาเสพตดิ 

๑.มีศูนยเ์พื่อน
ช่วยเพื่อน
ประจ าหมู่บ้าน 

๒.  กลุ่มวัยรุ่น
ได้มีความรู้ความ
ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพตดิ 

 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

22 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้เกลือ
เสรมิไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ  อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

24 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6 

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 7,000 7,000 7,000 ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งสุขภาพ
ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกัน
โรคได้ ร้อยละ 
๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

25 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้เกลือ
เสรมิไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ  อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

27 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 7  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 
 
 
 
 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 5,000 5,000 5,000 ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งสุขภาพ
ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ ๒. 
ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกัน
โรคได้ ร้อยละ 
๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

28 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้เกลือ
เสรมิไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ   อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

30 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 8 

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

6,900 
 

6,900 5,000 5,000 5,000 ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งสุขภาพ
ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกัน
โรคได้ ร้อยละ 
๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

31 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใหเ้พื่อกระตุ้นให้
สตรตีรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ในระยะแรก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของผู้ป่วย
ทั้งหมด 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - สตรีอายุ  ๓๐ – 
๗๐ ปี ตรวจเตา้
นมด้วยตนเองเป็น
ประจ า  ร้อยละ  
๘๐ 

ลดอัตราการ
ป่วย  และอัตรา
การตาย  ด้วย
โรคมะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ  อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

33 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญา  สริิวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 9 

๑.เพื่อจัดตั้งศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน ในบ้าน 
๒.เพื่อสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กลุ่มเยาวชนและ
ชาวบ้าน  ๑๐๐ คน 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 - - - ร้อยละของกลุม่
วัยรุ่นที่มีความรู้
ความตระหนักถึง
ปัญหายาเสพตดิ 

๑.มีศูนยเ์พื่อน
ช่วยเพื่อน
ประจ าหมู่บ้าน 

๒.  กลุ่มวัยรุ่น
ได้มีความรู้ความ
ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพตดิ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

34 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 10 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้เกลือ
เสรมิไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก     
๐-๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ   อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

36 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี        
หมู่ที่ 10 

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 5,000 5,000 5,000 ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งสุขภาพ
ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกัน
โรคได้ ร้อยละ 
๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ 02 



144 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

37 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี         
หมู่ที่ 11 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้เกลือ
เสรมิไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่  11 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ  อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

39 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี        
หมู่ที่ 11 

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 5,000 5,000 5,000 ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งสุขภาพ
ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกัน
โรคได้ ร้อยละ 
๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

40 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 12 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้เกลือ
เสรมิไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 7,000 7,000 7,000 ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

42 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี         
หมู่ที่ 12 

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 6,500 6,500 6,500 ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งสุขภาพ
ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ ๒. 
ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกัน
โรคได้ ร้อยละ 
๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

43 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 13 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้เกลือ
เสรมิไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

44 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ  
อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

45 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี        
หมู่ที่ 13 

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 5,000 5,000 5,000 ประชาชนอายุ 
๓๕ ปีขึ้นไป 
ได้รับการตรวจ
คัดกรองความ
เสี่ยงสุขภาพร้อย
ละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชนอายุ 
๓๕ ปีขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัตติัว
เพื่อป้องกันโรคได้ 
ร้อยละ ๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

46 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 14 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้เกลือ
เสรมิไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 14 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

1. เด็ก อาย ุ
๐ - ๗๒ เดือน 
2. ผู้ปกครองและ อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

48 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี        
หมู่ที่ 14 

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 - - - ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งสุขภาพ
ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกัน
โรคได้ ร้อยละ 
๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

49 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 15 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือนใช้เกลือ
เสรมิไอโอดีน 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 - - - ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 
๒. ลดอตัราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

50 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 15 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ  อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

51 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี        
หมู่ที่ 15 

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 - - - ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งสุขภาพ
ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตวัเพื่อป้องกัน
โรคได้ ร้อยละ 
๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

52 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 16  

เพื่อใหเ้พื่อกระตุ้นให้
สตรตีรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ในระยะแรก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของผู้ป่วย
ทั้งหมด 

๖,๕๐๐ 
 

6,500 5,000 5,000 5,000 สตรีอายุ  ๓๐ – 
๗๐ ปี ตรวจเตา้
นมด้วยตนเองเป็น
ประจ า  ร้อยละ  
๘๐ 

ลดอัตราการ
ป่วย  และอัตรา
การตาย  ด้วย
โรคมะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็ก ๐-
๗๒ เดือน 
 

-เด็ก อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน 
-.ผู้ปกครองและ อสม. 

๖,๖๐๐ 
 

6,600 - - - เด็กในชุมชนได้รับ
การตรวจภาวะ
โภชนาการทุกราย 

๑.เด็กในชุมชน
ได้รับการตรวจ
ภาวะโภชนาการ
ทุกราย 
๒.เด็กมี
โภชนาการที่ดี
ตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

54 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญา  สริิวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 16  

๑.เพื่อจัดตั้งศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน ในบ้าน 
๒.เพื่อสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- กลุ่มเยาวชนและ
ชาวบ้าน  ๑๐๐ คน 

๖,๙๐๐ 
 

6,900 - - - - ร้อยละของกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีความรู้
ความตระหนักถึง
ปัญหายาเสพตดิ 

๑.มีศูนยเ์พื่อน
ช่วยเพื่อน
ประจ าหมู่บ้าน      
๒.  กลุ่มวัยรุ่น
ได้มีความรู้ความ
ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพตดิ 

 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

55 อุดหนุนการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข           
หมู่ที่ 1-16 

เพื่อสนับสนุนให้
หมู่บ้านจัดท า
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนหมู่บ้าน
ละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท จ านวน 
๑๖ หมู่บ้าน 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

320,000 320,000 320,000 320,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถ แก้ไข
ปัญหา
สาธารณสุขใน
หมู่บ้านได ้

ปัญหา
สาธารณสุข
และปัญหา
สุขภาพใน
หมู่บ้านลด
น้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

56 การด าเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
ของ อสม. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อสม. แก้ไขปญัหา
สาธารณสุข บริการ
สุขภาพเบื้องต้น 

๑ ครั้ง/ป ี ๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

80,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3   
5. ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565  
(บาท) 

57 อุดหนุนกาชาด
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่ออุดหนุนกาชาด
จังหวัดอุดรธาน ี

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 20,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

58 การด าเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.  หมู่ที่ 
1-16 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อสม. แก้ไขปญัหา
สาธารณสุข บริการ
สุขภาพเบื้องต้น 

๑ ครั้ง/ป ี ๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

80,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         6.1 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

59 โครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

เพื่ออบรมให้
ความรู้อาสาสมคัร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
และด าเนิน
กิจกรรมท้องถิ่น
รักษ์โลก 

อบรมให้ความรู้ อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละของอาสาสมคัร
ท้องถิ่นรักษ์โลก มี
ความรู้ และเป็นผู้น า
ด้านการจดัการ
สิ่งแวดล้อม 

๑.พื้นที่ต าบล
บ้านตาดสะอาด 
มีสิ่งแวดล้อมที่ด ี
๒.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

60 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 16 

๑.เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือน
ใช้เกลือเสรมิ
ไอโอดีน 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ทุกหลังคาเรือน
มีและบริโภค
เกลือเสริม
ไอโอดีน 

๑.ประชาชน
ใช้เกลือเสรมิ
ไอโอดีนในการ
ประกอบ
อาหาร 
๒. ลดอตัรา
การเกิดโรค
ขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 
 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

61 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 16 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อม

ในหมู่บ้าน  

ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ๙๐ ขึ้น

ไป 

 

หมู่บ้าน

สะอาด  หน้า

บ้านน่ามอง  

ระบบ

สุขาภิบาล

ได้รับการ

พัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

62 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 1  

๑.เพื่อกระตุ้นให้สตรี
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง หรือไดรับ
การตรวจคัดกรอง 

พบผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมใน
ระยะแรก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 
ของผู้ป่วยท้ังหมด 

- - 7,5๐๐ 7,5๐๐ 7,500 สตรีอายุ  ๓๐ – 
๗๐ ปี ตรวจเตา้
นมด้วยตนเอง
เป็นประจ า  
ร้อยละ  ๘๐ 

ลดอัตราการ
ป่วย  และ
อัตราการตาย  
ด้วยโรคมะเร็ง
เต้านม 

กอง
สาธารณสุข 

63 โครงการลดการติด
เอดส์จากแม่สูลู่ก ของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี     
หมู่ที่ 1 

๑.เพื่อลดการติด
เอดส์จากแม่สูลู่ก ใน
ชุมชน 

-หญิงวัยเจรญิพันธ์ุ 
และ อสม. ผู้น า  
มีความรู้ ทักษะ 
เพื่อลดการติด
เอดส์จากแม่สูลู่ก 

- ๖,000 ๖,000 ๖,000 6,000 หญิงวัยเจรญิ
พันธุ์ อสม. ผู้น า  
มีความรู้ เรื่อง
ลดการติดเอดส์
จากแม่สูลู่ก 

อัตราการติด
เอดส์จากแม่สู่
ลูกลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

64 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญา  สริิวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 1 

๑.เพื่อจัดตั้งศูนย์

เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน ในบ้าน 

๒.เพื่อสร้างและ

พัฒนาเครือข่ายการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

กลุ่มเยาวชน
และชาวบ้าน  

50 คน 

- - ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ 6,500 กลุ่มวัยรุ่นไดม้ี

ความรู้ความ

ตระหนักถึง

ปัญหายาเสพตดิ 

 

๑.มีศูนยเ์พื่อน

ช่วยเพื่อน

ประจ าหมู่บ้าน 

๒.  กลุ่มวัยรุ่น

ได้มีความรู้

ความตระหนัก

ถึงปัญหายา

เสพติด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

65 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของกรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 2 

๑.เพื่อส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

อบรมให้ความรู้
และตรวจ
สุขภาพส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก 

- 5,000 4,000 4,000 4,000 แม่และเด็กได้รับ

ความรู้ และ

ตรวจสุขภาพ 

ร้อยละ๙๐ ขึ้น

ไป 

๑.แม่และเด็ก

ได้รับความรู้ 

ร้อยละ ๙๐ 

๒.แม่และเด็ก

ได้รับการ

ตรวจสุขภาพ

และส่งเสรมิ

พัฒนาการ   

ร้อยละ ๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

66 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 2 

๑.เพื่อพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในชุมชน 

ชาวบ้านทุกหลังคา
เรือน 

- - ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้าน  ไดร้ับ
การพัฒนา ร้อยละ
๙๐ ขึ้นไป 

หมู่บ้านสะอาด  
หน้าบ้านน่ามอง  
ระบบสุขาภิบาล
ได้รับการพัฒนา 

กอง
สาธารณสุ
ข 

67 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม   
หมู่ที่ 3 

๑.เพื่อใหเ้พื่อ
กระตุ้นใหส้ตรี
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

พบผู้ป่วยมะเร็งเต้า
นมในระยะแรก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ ของผู้ป่วย
ทั้งหมด 

- - 5,0๐๐ 5,0๐๐ 5,000 สตรีอายุ  ๓๐ – 
๗๐ ปี ตรวจเตา้
นมด้วยตนเองเป็น
ประจ า  ร้อยละ  
๘๐ 

ลดอัตราการป่วย  
และอัตราการตาย  
ด้วยโรคมะเร็งเต้า
นม 

กอง
สาธารณสุ
ข 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

68 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 3 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- - ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อมใน

หมู่บ้าน  ไดร้ับ
การพัฒนา ร้อยละ

๙๐ ขึ้นไป 

หมู่บ้าน

สะอาด  หน้า

บ้านน่ามอง  

ระบบ

สุขาภิบาล

ได้รับการ

พัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

69 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3 

๑.เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรอง
และประเมิน

ความเสีย่งด้าน
สุขภาพของ

ประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 

 

- - 5,000 5,000 5,000 ประชาชนอายุ ๓๕ 

ปีขึ้นไป ไดร้ับการ

ตรวจคัดกรอง

ความเสีย่งสุขภาพ

ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน

อายุ ๓๕ ปีขึ้น

ไปได้รับการ

ตรวจสุขภาพ 

ร้อยละ ๙๐ 

๒. ประชาชน

มีความรู้และ

ปฏิบัติตัวเพื่อ

ป้อง กันโรคได้ 

ร้อยละ ๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

70 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 4 

๑.เพื่อให้ อสม. หรือ
ผู้น าด้านสุขภาพ 
สามารถดูแล
ประชาชนด้าน
สุขภาพได ้

อบรมให้ความรู้   
อสม. เป็น
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 

- - 5,0๐๐ 5,0๐๐ 5,000 อบรมให้ความรู้ 
อสม. และผู้น า
ด้านสุขภาพ  

๑.ประชาชนมี
สุขภาพดี  มี
หมอหมู่บ้าน
ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

กอง
สาธารณสุข 

71 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 4 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- - ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อม

ในหมู่บ้าน  

ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ๙๐ ขึ้น

ไป 

หมู่บ้านสะอาด  

หน้าบ้านน่ามอง  

ระบบสุขาภิบาล

ได้รับการพัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

72 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 

๑.เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือน
ใช้เกลือเสรมิ
ไอโอดีน 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชน
ใช้เกลือเสรมิ
ไอโอดีนในการ
ประกอบ
อาหาร 
๒. ลดอตัรา
การเกิดโรค
ขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 
 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

73 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5 

๑.เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรอง
และประเมิน
ความเสีย่งด้าน
สุขภาพของ
ประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 ประชาชนอายุ ๓๕ 

ปีขึ้นไป ไดร้ับการ

ตรวจคัดกรอง

ความเสีย่งสุขภาพ

ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน

อายุ ๓๕ ปีขึ้น

ไปได้รับการ

ตรวจสุขภาพ 

ร้อยละ ๙๐ 

๒. ประชาชน

มีความรู้และ

สามารถ

ปฏิบัติตัวเพื่อ

ป้องกันโรคได้ 

ร้อยละ ๘๐ 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

74 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 5 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- - ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อมใน

หมู่บ้าน  ไดร้ับ
การพัฒนา ร้อยละ

๙๐ ขึ้นไป 

 

หมู่บ้าน

สะอาด  หน้า

บ้านน่ามอง  

ระบบ

สุขาภิบาล

ได้รับการ

พัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

75 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 6 

๑.เพื่อให้ อสม. หรือ
ผู้น าด้านสุขภาพ 
สามารถดูแล
ประชาชนด้าน
สุขภาพได ้

อบรมให้ความรู้   
อสม. เป็น
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 

- - ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ 6,500 อบรมให้ความรู้ 
อสม. และผู้น า
ด้านสุขภาพ  

๑.ประชาชนมี
สุขภาพดี  มี
หมอหมู่บ้าน
ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
 

กอง
สาธารณสุข 

76 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม   
หมู่ที่ 6 

๑.เพื่อใหเ้พื่อกระตุ้น
ให้สตรตีรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

พบผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมใน
ระยะแรก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ ของผู้ป่วย
ทั้งหมด 

- - ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ 6,500 สตรีอายุ  ๓๐ – 
๗๐ ปี ตรวจเตา้
นมด้วยตนเองเป็น
ประจ า  ร้อยละ  
๘๐ 

ลดอัตราการ
ป่วย  และ
อัตราการตาย  
ด้วยโรคมะเร็ง
เต้านม 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

77 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 7 

๑.เพื่อให้ อสม. หรือ
ผู้น าด้านสุขภาพ 
สามารถดูแล
ประชาชนด้าน
สุขภาพได ้

อบรมให้ความรู้   
อสม. เป็น
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 

- - 5,0๐๐ 5,0๐๐ 5,000 อบรมให้ความรู้ 
อสม. และผู้น า
ด้านสุขภาพ  

๑.ประชาชนมี
สุขภาพดี  มี
หมอหมู่บ้าน
ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

กอง
สาธารณสุข 

78 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 7 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อม

ในหมู่บ้าน  

ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ๙๐ ขึ้น

ไป 

หมู่บ้านสะอาด  

หน้าบ้านน่ามอง  

ระบบสุขาภิบาล

ได้รับการพัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

79 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 8 

๑.เพื่อให้ อสม. หรือ
ผู้น าด้านสุขภาพ 
สามารถดูแล
ประชาชนด้าน
สุขภาพได ้

อบรมให้ความรู้   
อสม. เป็น
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 อบรมให้ความรู้ 
อสม. และผู้น า
ด้านสุขภาพ  

๑.ประชาชนมี
สุขภาพดี  มี
หมอหมู่บ้าน
ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

กอง
สาธารณสุข 

80 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 8 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อม

ในหมู่บ้าน  

ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ๙๐ ขึ้น

ไป 

หมู่บ้านสะอาด  

หน้าบ้านน่ามอง  

ระบบสุขาภิบาล

ได้รับการพัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

81 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 

๑.เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับรับประทาน
เกลือไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือน
ใช้เกลือเสรมิ
ไอโอดีน 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 ทุกหลังคาเรือนมี
และบรโิภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน  

๑.ประชาชน
ใช้เกลือเสรมิ
ไอโอดีนในการ
ประกอบ
อาหาร 
๒. ลดอตัรา
การเกิดโรค
ขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
แรกเกิด 
 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

82 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 9 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อมใน

หมู่บ้าน  ไดร้ับ
การพัฒนา ร้อยละ

๙๐ ขึ้นไป 

 

หมู่บ้าน

สะอาด  หน้า

บ้านน่ามอง  

ระบบ

สุขาภิบาล

ได้รับการ

พัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

83 โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธ ิของกรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 
 

๑.เพื่อควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิใน
ประชาชน 
 

ให้ความรู้และ
ตรวจ

หนอนพยาธ ิ

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 ประชาชนไดม้ี

ความรู้ความ

ตระหนักถึงปัญหา

หนอนพยาธ ิ

 

อัตราการเกิด

โรค

หนอนพยาธิ

ลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

84 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 10 

๑.เพื่อให้ อสม. หรือ
ผู้น าด้านสุขภาพ 
สามารถดูแล
ประชาชนด้าน
สุขภาพได ้

อบรมให้ความรู้   
อสม. เป็น
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 อบรมให้ความรู้ 
อสม. และผู้น า
ด้านสุขภาพ  

๑.ประชาชนมี
สุขภาพดี  มี
หมอหมู่บ้าน
ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

85 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 10 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อมใน

หมู่บ้าน  ไดร้ับ
การพัฒนา ร้อยละ

๙๐ ขึ้นไป 

หมู่บ้าน

สะอาด  หน้า

บ้านน่ามอง  

ระบบ

สุขาภิบาล

ได้รับการ

พัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

86 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 11 

๑.เพื่อให้ อสม. หรือ
ผู้น าด้านสุขภาพ 
สามารถดูแล
ประชาชนด้าน
สุขภาพได ้

อบรมให้ความรู้   
อสม. เป็น
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 อบรมให้ความรู้ 
อสม. และผู้น า
ด้านสุขภาพ  

๑.ประชาชนมี
สุขภาพดี  มี
หมอหมู่บ้าน
ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

กอง
สาธารณสุข 

87 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 11 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อม

ในหมู่บ้าน  

ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ๙๐ ขึ้น

ไป 

หมู่บ้านสะอาด  

หน้าบ้านน่ามอง  

ระบบสุขาภิบาล

ได้รับการพัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

88 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 12 

๑.เพื่อให้ อสม. หรือ
ผู้น าด้านสุขภาพ 
สามารถดูแล
ประชาชนด้าน
สุขภาพได ้

อบรมให้ความรู้   
อสม. เป็น
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 

- - ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ 6,500 อบรมให้ความรู้ 
อสม. และผู้น า
ด้านสุขภาพ  

๑.ประชาชนมี
สุขภาพดี  มี
หมอหมู่บ้าน
ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

กอง
สาธารณสุข 

89 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 13 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อม

ในหมู่บ้าน  

ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ๙๐ ขึ้น

ไป 

หมู่บ้านสะอาด  

หน้าบ้านน่ามอง  

ระบบสุขาภิบาล

ได้รับการพัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

90 โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธ ิของกรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 13 
 

๑.เพื่อควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิใน
ประชาชน 
 

ให้ความรู้และ
ตรวจ

หนอนพยาธ ิ

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 ประชาชนไดม้ี

ความรู้ความ

ตระหนักถึงปัญหา

หนอนพยาธ ิ

 

อัตราการเกิด

โรค

หนอนพยาธิ

ลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

91 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 14 

๑.เพื่อให้ อสม. หรือ
ผู้น าด้านสุขภาพ 
สามารถดูแล
ประชาชนด้าน
สุขภาพได ้

อบรมให้ความรู้   
อสม. เป็น
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 อบรมให้ความรู้ 
อสม. และผู้น า
ด้านสุขภาพ  

๑.ประชาชนมี
สุขภาพดี  มี
หมอหมู่บ้าน
ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

92 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 14 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อมใน

หมู่บ้าน  ไดร้ับ
การพัฒนา ร้อยละ

๙๐ ขึ้นไป 

หมู่บ้าน

สะอาด  หน้า

บ้านน่ามอง  

ระบบ

สุขาภิบาล

ได้รับการ

พัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

93 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณา
การเชิงรุก ของสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

๑.เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

ตรวจคัดกรอง
และประเมิน
ความเสีย่งด้าน
สุขภาพของ
ประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 ประชาชนอายุ ๓๕ 

ปีขึ้นไป ไดร้ับการ

ตรวจคัดกรอง

ความเสีย่งสุขภาพ

ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

๑.ประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ประชาชน
มีความรู้และ
สามารถ
ปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันโรคได้ 
ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

94 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 15 

๑.เพื่อให้ อสม. หรือ
ผู้น าด้านสุขภาพ 
สามารถดูแล
ประชาชนด้าน
สุขภาพได ้

อบรมให้ความรู้   
อสม. เป็น
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 อบรมให้ความรู้ 
อสม. และผู้น า
ด้านสุขภาพ  

๑.ประชาชนมี
สุขภาพดี  มี
หมอหมู่บ้าน
ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

กอง
สาธารณสุข 

95 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 15 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชน 

ชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ระบบสุขาภิบาล

และสิ่งแวดล้อม

ในหมู่บ้าน  

ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ๙๐ ขึ้น

ไป 

หมู่บ้านสะอาด  

หน้าบ้านน่ามอง  

ระบบสุขาภิบาล

ได้รับการพัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

96 โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธ ิของกรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี        
หมู่ที่ 15 
 

๑.เพื่อควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิใน
ประชาชน 
 

ให้ความรู้และ
ตรวจ

หนอนพยาธ ิ

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 ประชาชนไดม้ี

ความรู้ความ

ตระหนักถึงปัญหา

หนอนพยาธ ิ

 

 

อัตราการเกิด

โรค

หนอนพยาธิ

ลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565  
(บาท) 

97 โครงการอาสาสม้คร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพื่ออบรมให้
ความรู้อาสาสมค้ร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
และด าเนิน
กิจกรรมท้องถิ่น
รักษ์โลก 

อบรมให้ความรู้ 
และจัดกจิกรรม 
อาสาสม้คร
ท้องถิ่นรักษ์โลก  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อาสาสม้คร
ท้องถิ่นรักษ์
โลก มีความรู้ 
และเป็นผู้น า
ด้านการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑.พื้นที่ต าบลบ้าน
ตาดสะอาด มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี
๒.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
อาสาสม้คร
ท้องถิ่นรักษ์
โลก 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด   (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62      
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565  
(บาท) 

98 โครงการรักน้ า รักป่า 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

 เพื่อรณรงค์ปลูกต้นไม้
และ รักษาแหล่งน้ า 

ปลูกต้นไม้ 
จ านวน ๕ แห่ง 

10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมปลูก
ต้นไม ้

กอง
สาธารณสุข 

 


