
 บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561

เทศบาลตําบลโนนดินแดง



แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1         30,000           1          30,000          1         30,000           1        30,000             4       120,000        

รวม 1        30,000       1        30,000      1         30,000       1        30,000      4       120,000    
2)  การพัฒนาการทองเท่ียว

-                                                        -      -              -     -             -      -             -     -            -    -             

รวม -     -             -     -            -      -             -    -            -    -            
3)  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ครบวงจร

-                                                        -      -              -     -             -      -             -     -            -    -             

รวม -     -             -     -            -      -             -    -            -    -            
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 4 ป



แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4)  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 5         2,095,000   -       -             4         12,081,000 -     4,517,500 9       #########

4.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 1         1,000,000   -       -             -      -             -     -            1       1,000,000  

รวม 6        3,095,000   -     -            4         12,081,000   -    4,517,500    10     19,693,500  

5)  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
-                                                        -      -              -     -             -      -             -     -            -    -             

รวม -     -             -     -            -      -             -    -            -    -            

รวมทั้งสิ้น 7        3,125,000      1        30,000         5         12,111,000   1        4,547,500       14     19,813,500      

2

ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 4 ปป 2564



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวันสําคัญของ เพ่ือเทิดพระเกียรติ เด็ก เยาวชนและ 30,000        30,000      30,000     30,000     รอยละ 90 ทําใหประชาชน สํานักปลัด

ชาติไทย 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จ ประชาชนท่ัวไป ของประชาชน ไดรวมนอม เทศบาล
พระเจาอยูหัว ที่เขารวม สํานึกในพระ

โครงการ มหากรุณาธิคุณ
และตระหนักถึง
ความสําคัญของ
วันที่ 5 ธันวาคม

30,000       30,000     30,000     30,000     
3

รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  พัฒนาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการทองเที่ยว
2.2 แผนงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

88

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
3.1  แผนงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  "
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

4.  ยุทธศาสตร  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
     4.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 4 ม. 245,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 135 เมตร สะดวกและ

ถนนสุขาภิบาล 2401 ม.7 หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

2 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 1.20-1.50 ม. 1,200,000 -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
จราจร วางทอระบายน้ํา และลดการทวมขัง ยาว 357 ม. สะดวกและ

พรอมบอพัก ของน้ํา หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

ถนนสุขาภิบาล 15 ม.8 วางทอ Ø 0.60 ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



     4.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง  4 ม. 150,000    -           -           -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม ยาว  60 ม. สะดวกและ

วางทอระบายน้ํา ถนน หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

สุขาภิบาล 1602/1
ม.6  โนนดินแดง

4 โครงการกอสรางสะพาน เพ่ือใหมีสะพานในการ กวาง 6 ม. 500,000    -           -           -           สะพานไดมาตร ทําใหการสัญจร   "
ขามคลองชลประทาน สัญจรไปมา ยาว 6 ม. ฐาน สะดวกและ

บานนอยสะแกกวน เชื่อม หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

บานหนองสะแกกวน

5 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. -            -           6,595,000   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
คสล.และวางทอระบายน้ํา ยาว 1,165 ม. สะดวกและ

พรอมบอพักถนนหลวง หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

หมายเลข 348 
ถึง คลองลํานางรอง ม.1

5

งบประมาณและที่ผานมา



     4.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง  5 ม. -            -           2,964,000   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร กองชาง

คสล. เชื่อมคลอง ยาว  912 ม. สะดวกและ

ชลประทาน 5 หมู 4 หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

7 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. -            -           2,522,000   -           ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
คสล. ถนนสุขาภิบาล 26 ยาว 775 ม. สะดวกและ

ม.7 หนา 0.15 ม. ปลอดภัย

8 โครงการเสริมผิวทาง เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5-6 ม. -            -           -           2,340,000   ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
แอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 1.76 กิโลเมตร สะดวกและ

ถนนชุมชนบานหนอง หรือมีพ้ืนที่ 9,360 ปลอดภัย

สะแกกวน ม.6 สมปอย ตร.ม.

9 โครงการเสริมผิวทางแอส เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5-6 ม. -            -           -           2,177,500   ถนนไดมาตรฐาน ทําใหการสัญจร   "
ฟลทติกคอนกรีต ถนน ยาว 1.76 กิโลเมตร สะดวกและ

ชุมชนบานนอยสะแกกวน หรือมีพ้ืนที่ 8,710 ปลอดภัย

ม.3 สมปอย ตร.ม.

2,095,000   -          12,081,000    4,517,500   

6

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  9  โครงการ



     4.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สรางศูนยพัฒนาคุณภาพ เพ่ือเปนสถานที่ ผูสูงอายุในเขต 1,000,000 -           -           -           ผูสูงอายุ มีที่ทําการและ กองสวัสดิการฯ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพ ประกอบกิจกรรมของ เทศบาลจํานวน ประกอบกิจกรรม รวมกับ พมจ.
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ 1,500 คน ผูสูงอายุ

1,000,000   -             -              -              

7

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  1  โครงการ



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคการ

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
5.1 แผนงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

129

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)   แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการจัดงานวันที่ เพ่ือรําลึกถึงเกียรติ เด็ก เยาวชนและ 20,000       -           -           -           รอยละ 90 ประชาชนรําลึกถึง สํานักปลัด ที่ทําการปก
ระลึกอนุเสาวรียเราสู ประวัติและสดุดีวีร ประชาชนท่ัวไป ของประชาชน เกียรติประวัติและ เทศบาล ครองอําเภอ
ประจําป 2561 กรรมของวีรชนผูกลา ที่เขารวม สดุดีวีกรรมของ โนนดินแดง

โครงการ วีรชนผูกลา

2 โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือเทิดพระเกียรติ เด็ก เยาวชนและ 20,000       -           -           -           รอยละ 90 ประชาชนรวม   "   "
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ ประชาชนท่ัวไป ของประชาชน เทิดพระเกียรติ
พิธีหวานวันแม พระนางเจาฯ ที่เขารวม พระบาทสมเด็จ
ประจําป 2561 โครงการ พระนางเจาฯ

8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561
สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

3 โครงการเทศกาลกินปลา เพ่ือสงเสริมอาชีพ ประชาชนท่ัวไป 20,000       -           -           -           รอยละ 90 เพ่ือเปนแหลงซื้อ สํานักปลัด ที่ทําการปก
หนาเข่ือนลํานางรอง การทําประมงและ ของประชาชน ขายปลา และสัตว เทศบาล ครองอําเภอ
ประจําป 2561 สรางรายไดแกประชาชน ที่เขารวม น้ําธรรมชาติสราง โนนดินแดง

โครงการ รายไดแกประชา
ชน

60,000       -           -          -          
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งบประมาณและที่ผานมา

รวม  3  โครงการ



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 1 
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ โนนดินแดง
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม

ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน
กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

3 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน

13

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

4 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 2 
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ โนนดินแดง
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม

ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน
กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

5 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

6 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

7 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 3 
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ โนนดินแดง
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม

ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน
กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน

18

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

8 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

9 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

10 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 4
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ โนนดินแดง
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม

ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน
กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

11 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

12 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน

24

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน

25

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

13 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 5 
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ โนนดินแดง
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม

ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน
กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

14 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

15 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

16 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 6 
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ โนนดินแดง
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม

ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน
กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

17 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

18 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน

32

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

19 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 7 
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ โนนดินแดง
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม

ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน
กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

20 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

21 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

22 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 8 
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ โนนดินแดง
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม

ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน
กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน

38

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

23 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

24 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน

41

งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

25 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 9 
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ โนนดินแดง
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม

ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน
กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

26 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

27 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

28 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 13 
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ โนนดินแดง
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม

ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน
กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

29 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

30 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

31 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 3 
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ บานนอย
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม สะแกกวน
ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน

กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

32 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

33 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

34 โครงการรณรงค 1 เพ่ือสงเสริมและ มีชมรม To be 7,400            -              -             -             โรงเรียนและ เยาวชนและคน กอง อสม.
และแกไขปญหายา สนับสนุนใหชมรม number on ชุมชนเปนเขต ในชุมชนไดรับ สาธารณ หมูที่ 6 
เสพติด To be To be number on ดําเนินกิจกรรม ปลอดยาเสพ โอกาสการพัฒนา สุขและ บานหนอง
number on ในหมูบานการจัด ปองกันและแกไข ติด เพ่ือเสริมสราง สิ่งแวดลอม สะแกกวน
ป 2561 กิจกรรมพัฒนาพฤติ ปญหายาเสพติด ทักษะเชิงบวกใน

กรรมในการปองกัน ในหมูบานตาม การปองกันยา
และแกไขปญหายา ยุทธศาสตร 3 ย เสพติดไดเพ่ิม
เสพติด ตามเกณฑของ พูนทักษะ การ
2 เพ่ือสงเสริมและ ชมรม To be ฝกทํางานเปน
สนับสนุนใหสมาชิก  number on ทีม และประชา
ในชุมรม To be อยางนอย 1 ชนในชุมชน
number on และผู แหง มีประสบการณ
ประสานงานในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรูถึงวิธีการ
เรียนรู พัฒนาเครอืขาย ดําเนินงานชมรม
ชมรมฯ To be number
3 เพ่ือสงเสริมและ on ใหประสบ
สนับสนุนการจัดกิจ ผลสําเร็จยิ่งขึ้น
กรรมชมรม To be
number on ในหมู
บานหรือชุมชน
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งบประมาณและที่ผานมา



1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

35 โครงการคัดกรองมะเร็ง 1 เพ่ือใหความรูสตรี 1 สตรี กลุมเปา 6,700         -           -           -           สตรีกลุมเปา 1 สตรีกลุม   "   "
เตานม มะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมายในการ หมาย อายุ หมายมีความรู เปาหมายมี
ป 2561 ตรวจมะเร็งเตานม 30-60 ป ใน ในการตรวจ ความรูในการ

ดวยตนเอง และคน เขตเทศบาล มะเร็งเตานม ตรวจมะเร็ง
พบอาการผิดปกติของ จํานวน 1200 ดวยตนเอง เตานมดวยตน
เตานมในระยะเริ่มแรก คน เอง และคนพบ
และไดรับการสงตอ 2 สตรีอายุ30 ป อาการผิดปกติ
ตามมาตรฐาน ขึ้นไปในเขต ของเตานมใน
2 เพ่ือใหสตรี อายุ เทศบาลตรวจ ระยะเริมแรก
30-60 ป เห็นตระหนัง คัดกรอง และไดรับการ
ถึงความสําคัญชอง มะเร็งเตานม สงตอตาม
การตรวจมะเร็งปาก 3 การตรวจคัด มาตรฐาน
มดลูก และไดรับการ กรองมะเร็งอยาง 2 สตรีอายุ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง สม่ําเสมอจะทํา 30-60 ป เห็น
ปากมดลูกโดยวิธี ใหตรวจพบมะเร็ง ตระหนักถึง
pap smear อยาง ไดตั้งแตระยะ ความสําคัญของ
นอย 1 ครั้ง ในระยะ เริ่มแรกซึ่ง การตรวจมะเร็ง
เวลา 5 ป และสตรีที่ สามารถรักาษให ปากมดลูกและ
ตรวจพบความผิดปกติ หายขาดได ไดรับการตรวจ
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1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

ไดรับบริการสงตอตาม 4 สามารถลด คัดกรองมะเร็ง
มาตรฐาน อัตราเสียชีวิตจาก ปากมดลูกโดย

มะเร็ง วิธี pap smear
อยางนอย 1 ครั้ง
ในระยะ 5 ป
และสตรีที่ตรวจ
พบความผิด
ปกติไดรับบริการ
สงตอตาม
มาตรฐาน

36 โครงการควบคุมและ 1 เพ่ือสรางความรู ประชาชนท่ัวไป 5,900         -           -           -           ประชาชนใน 1 ประชาชนใน   "   "
ปองกันโรคหนอนพยาธิ ความเขาใจและ ที่มีอายุ 30 ป ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู
ป 2561 ทัศนคติแกประชาชน ขั้นไป รูความเขาใจ ความเขาใจและ

ทั่วไปใหปรับเปลี่ยน และปรับ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนการควบคุม เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเก่ียว
ปองกันโรคหนอน กรรมเก่ียวกับ กับการปองกัน
พยาธิในหมูบานหรือ การปองกัน โรคหนอนพยาธิ
ชุมชน โรคหนอน 2 ทราบถาน
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1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ชอรับเงิน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 เพ่ือใหชุมชนกําหนด พยาธิ การณความชุก
แนวทางที่จะทําให ชุมของโรคหนอน
ประชาชนในชุมชน พยาธิของประ
ไดรับการตรวจอุจจาระ ชาชนในพ่ืนที่
ใหครอบคลุม 3 อัตราความชุก
3 เพ่ือตรวจอุจจาระใน ของโรคหนอน
ประชาชนกลุม 30 ป พยาธิลดลงมี
ขั้นไปที่ตรวจพบไข หมูบานตนแบบ
พยาธิและสงตัวใหการ ลดโรคหนอน
รักษาในรายที่ตรวจพบ พยาธิลดลงมี
ความผิดปกติ 4 ประชาชนใน
4 เพ่ือปรับเปลี่ยน พ้ืนที่มีความรู
พฤติกรรมสุขภาพใน การเลือกบริโภค
กลุมเสี่ยงที่ตรวจพบ อาหารที่ สุก
ไขพยาธิ และเพ่ือ สะอาด ถูกสุข
พัฒนาเครือขายปอง ลักษณะ
กัน ควบคุมโรคหนอน
พยาธิในชุมชน

240,000    -           -          -          
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รวม  36  โครงการ



แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

4.  ยุทธศาสตร  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
     4.4  แผนงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-             -        -        -        
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รวม  2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561

สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  แกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561

เทศบาลตําบลโนนดินแดง
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