
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลนาคู 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและสง่เสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.1  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬาในท้องถิ่น(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ   

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
ร่วมกับ โรงเรียน 
หน่วยงานอ่ืน  ของขวัญ 
ของรางวัลต่างๆ 

เด็กในเขตเทศบาลและ
นักเรียนในเขต
เทศบาล 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนคร้ังที่จัดงาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กนักเรียน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาค ู

เพื่อต่อเติมอาคารและที่
ระบายน้ ารอบตัวอาคาร 
 
 
 
 

ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
1 หลัง 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 1 หลัง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารที่ถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัยมีเนื้อที่
เหมาะกับการ
ให้บริการ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ชุมชน
เทศบาลต าบลนาคู 

เพื่อปรับปรุงอาคารท า
ฝ้าเพดาน.ผนงั.ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ,ทาสี
อาคารและจัดซื้อหนังสือ 

 ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ หนงัสือ
สิ่งพิมพ์ไวบ้ริการ
ประชาชน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพแหล่ง
เรียนรู ้

มีศูนย์การเรียน
ชุมชน ส่งเสริมการ
อ่านการค้นคว้า
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ  
เฉลิมพระชนม์พรรษา  
5  ธันวาคม 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี เฉลิมพระ
เกียรติปฏิบัติธรรม
ร่วมกับประชาชน 

พนักงานเทศบาล 
ประชาชนในเขต
เทศบาล ปฏิบัติธรรม   
ณ วัดนาคูเหนือ 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรม 

ส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมของ
ประชาชนเยาวชน 
นักเรียนนักศึกษา 
 

กอง
การศึกษา 

วัดนาคูเหนือ 



   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
นาคูฟื้นฟูสนามบนิเสรี
ไทย 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงสืบต่อไป              

จัดงานประเพณีวนั
ลอยกระทง ปีละ 1 
คร้ัง 
 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนคร้ังที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง 

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาแก่หมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาส าหรับเยาวชน 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับกีฬาเยาวชน
ประจ าหมู่บา้นทุก
หมู่บ้าน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

 ประชาชนเล่น
กีฬาเพิ่มมากขึ้น  
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาทุกหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมสีนาม
กีฬาไว้ออกก าลังกาย
ปรับสภาพพื้นที่ให้
เหมาะแก่การใช้สอย 

ก่อสร้างลานคอนกรีต   
ทุกหมู่ ขนาดกว้าง 
12.00 ม.  
ยาว  20.00 ม. 
หนา  0.10  ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 มีลานคอนกรีต   
กว้าง 12.00 ม.  
ยาว  20.00 ม. 
หนา  0.10  ม. 

 ประชาชนเล่น
กีฬาเพิ่มมากขึ้น  
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์  

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงสืบต่อไป              

จัดงานประเพณี
สงกรานต์  ปีละ 1 
คร้ัง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนคร้ังที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต ์

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น              

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจัดงาน
ประเพณีเจ้าปูน่าค ู

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงสืบต่อไป 
 

จัดงานบวงสรวง 
เจ้าปู่นาคูปีละ 1 คร้ัง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนคร้ังที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณีเจ้า
ปู่นาค ู

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น   
 
 
            

กอง
การศึกษา 



   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงสืบต่อไป              

จัดงานประเพณีบญุบั้ง
ไฟเทศบาลต าบลนาคู  
ปีละ 1 คร้ัง 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวนคร้ังที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น              

กอง
การศึกษา 

11 โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงสืบต่อไป              

จัดงานแห่เทียน
เข้าพรรษา  
 ปีละ  1  คร้ัง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนคร้ังที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น              

กอง
การศึกษา 

12 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลนาคูคัพ 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
ฟุตบอล เพื่อให้เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด
ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย 

แข่งขันฟุตบอลนาคูคัพ 
จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลส าหรับ
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนคร้ังที่จัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
นาคูคัพ 

เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด  
เยาวชนมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลโกลหนูตา้นยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
ฟุตบอล เพื่อให้เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด
ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย 

แข่งขันกีฬาฟุตบอล
โกลหนูส าหรับเยาวชน
และประชาชนทัว่ไป 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนคร้ังที่จัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
โกลหน ู

เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด  
เยาวชนมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและสร้าง
จิตส านึกความเป็นไทย 

เพื่อพัฒนาและสร้าง
จิตส านึกความเป็นไทย
ของเทศบาลต าบลนาค ู

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 
จัดท า 1 คร้ัง/ป ี
 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณธรรมและ
สร้างจิตส านึกความ
เป็นไทย 

ประชาชนมี
จิตส านึกที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 



   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ์

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
ส่งเสริมการเล่นกีฬาออก
ก าลังกายของเด็กเล็ก 
 

ร่วมกับศูนย์พัฒนาเล็ก
ของอปท.อื่นในเขต
อ าเภอนาคู    
1  คร้ัง/ ปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนคร้ังที่จัดการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการและได้
ออกก าลังกายและ
สุขภาพด ี

กอง
การศึกษา 

16 โครงการแข่งขันกีฬา
และนนัทนาการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายของผูสู้งอายุ ผู้
พิการ และผูป้่วยเอดส ์

จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
และผู้ปว่ยเอดส์ของแต่
ละหมู่ในเขตเทศบาล
ต าบลนาค ู
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนคร้ังที่จัดการ
แข่งขันกีฬาผู้สงูอาย ุ

ประชาชนมีมิตร
ไมตรีต่อกันและมี
สุขภาพที่ดีแข็งแรง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

17 โครงการอบรม
สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนา 

เพื่อจัดอบรมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร 

ผู้น าชุมชน,พนักงาน
เทศบาล,ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมความรู้เกี่ยวกับ
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการมหกรรม
วิชาการ 

เพื่อให้เด็กวัย 2-5 ปี
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการสมวัยประเมิน
และกระตุ้นพฒันาการ
ตามวัย 

ครูผู้ดูแลเด็ก 5 คน 
ผู้ปกครองพร้อมเด็ก 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมการ
จัดมหกรรมวิชาการ 

เด็ก 2-5 ปีได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสมจากครู
ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 2-5 ปี 

เพื่อให้เด็กวัย 2-5 ปี
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการสมวัยประเมิน
และกระตุ้นพฒันาการ
ตามวัย 

ครูผู้ดูแลเด็ก และ 
ผู้ปกครองเด็ก 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก 
2-5 ปี 

เด็ก 2-5 ปีได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสมจากครู
ผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

กอง
การศึกษา 



   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการสุขภาพช่อง
ปาก 

เพื่อรกัษา สุขภาพฟัน
ของเด็กเล็ก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาคู
ทุกคน 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการตรวจ 
สุขภาพฟัน 

สุขภาพฟันของ
นักเรียนดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการพัฒนาการ
เด็กสมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความพร้อมและ
พัฒนาการตามวัยที่
เหมาะสม 

เด็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก  10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมพัฒนาการเด็ก
สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนรายหัว 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กและส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการสอน
วัสดุ/อุปกรณ์ด้าน
การศึกษาที่ส่งเสริมใน
การสอนของนักเรียน
รายหัว 
 

204,000 
 

204,000 
 

204,000 
 

204,000 
 

จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกายประจ า
ทุกหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย เพื่อให้
เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพติดส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนเครื่องออก
ก าลังกานที่
ด าเนินการจัดซื้อ 

เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด  
เยาวชนมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กเทศบาลต าบล
นาค ู

เพื่อให้เยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการสมวยั
ประเมินและกระตุน้
พัฒนาการตามวัย 

- โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน 
- โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
- โครงการไหว้ครู 
- โครงการจัดท า
หลักสูตรและพัฒนา
สถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
- โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมและ
ป้องกันการขาด
ไอโอดีน 
- โครงการสร้างวนิัย
เชิงบวก 
- โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับผูป้กครองใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
- โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการที่
ด าเนินงาน 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
วัย 

กอง
การศึกษา 

รวม 24  โครงการ - - 2,344,000 2,344,000 2,344,000 2,344,000 - - - 

 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย นวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2  การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพของประชาชนในชุมชน(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานในชุมชน 

เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิด
แหล่งเรียนรู้ด้าน
พลังงานทดแทนใน
ชุมชนและลดการเกิด
ภาวะโลกร้อน 

ชุมชนเทศบาลต าบล
นาคูทั้ง 8 หมู่บา้น 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการส่งเสริม
การใช้พลังงานใน
ชุมชน 

ประชาชนลด
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนในด้าน
พลังงาน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลต าบล
นาค ู

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

ประชาชนสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ  
คนพิการ  และผูป้่วย
เอดส์ในเขตเทศบาล
ต าบลนาค ู

เพื่อส่งเสริมสินค้า  
ผลผลติ ของชุมชน ของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
และผู้ปว่ยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการส่งเสริม
อาชีพผู้สงูอายุและผู้
พิการและผูป้่วเอดส์ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการให้ความรู้เพื่อ
การพัฒนาครอบครัว 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนสมรส – วาง
แผนการด าเนนิชวีิต
ครอบครัวส่งเสริมความรู้
และสร้างความตระหนัก
แก่สมาชิกครอบครัวให้
รู้จักหน้าที่ ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลต าบลนาคูทั้ง 
8 หมู่บ้าน 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับความรู้เพื่อการ
พัฒนาครอบครัว 

ประชาชนรู้จัก
หน้าที่ ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว
และสังคม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 4  โครงการ - - 390,000 390,000 390,000 390,000 - - - 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.3  การสังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สงเคราะห์ราษฎร
ผู้ป่วยเอดส ์

ช่วยเหลือ  ผู้ป่วยเอดส์
ให้สามารถด ารงชีพอยูไ่ด้
โดยจัดเบี้ยยังชีพให้ 
 

 ผู้ป่วยเอดส์ภายในเขต
เทศบาล 

60,000 
  
 
 

60,000 
  
 
 

60,000 
  
 
 

60,000 
  
 
 

จ านวนผูป้่วยเอดส์ที่
ได้รับการสงเคราะห์ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รบั
การช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส  ผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้
มีรายได้น้อย  และผู้
ยากไร้ยากไร ้

ช่วยเหลือ  ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถ
ด ารงชีพอยู่ได้  

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มี
รายได้น้อย  และผู้
ยากไร้ยากไร ้

ผู้พิการ   ด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ ใน
เขตเทศบาลต าบลนาค ู

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านให้กับผูสู้งอายุ ไม่มี
ผู้ดูแล ฐานะยากจน 
 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
บ้านส าหรับผู้ยากไร้  

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

จ านวนบา้น
ผู้ด้อยโอกาส ผู้มี
รายได้น้อยและผู้
ยากไร้ที่ได้รบัการ
ซ่อมแซม 

ผู้พิการ   ด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการอบรม
เสริมสร้าง รณรงค์  
ครอบครัวอบอุ่น  และ
เข้มแข็ง  

เพื่ออบรมเสริมสร้าง 
รณรงค์  อบอุ่น  
เข้มแข็งของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาค ู

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลต าบล
นาค ู

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนประชาชนที่
ได้รับการอบรม
เสริมสร้าง รณรงค์  
ครอบครัวอบอุน่  
และเข้มแข็ง 

ประชาชนมีโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาศูนย์
บ้านกลางผู้สูงอาย ุ

เพื่อสงเคราะห์ 
ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ ให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยูไ่ด ้

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนศูนยบ์้าน
กลางผูสู้งอายุทีไ่ด้
ด าเนินการก่อสร้าง 

ประชาชนมีโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการอบรมสัมนา
และพัฒนาสตรี 

เพื่ออบรมสัมนาและ
พัฒนาสตรีของสตรีใน
เขตเทศบาลต าบลนาค ู

สตรีทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนที่
ได้รับการอบรม
สัมนาและพฒันา
สตร ี

ประชาชนมีโอกาส
ได้รับการการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการวันผูสู้งอาย ุ เพื่อตระหนักเห็น
ความส าคัญและให้การ
ดูแลผู้สูงอายุในแต่ละ
ครอบครัว 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ผู้สูงอายุทุกหมู่บา้น
ในเขตเทศบาลต าบล
นาค ู

ประชาชนได้เล็ง
เห็ความส าคัญและ
ให้การดูแผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ รู้ทัน รู้เลี้ยง ไม่
เสี่ยงเอดส์ 

เพื่อตระหนักเห็นถึงโทษ
ของโรคเอดส์ 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
เล็งเห็นโทษของ
โรคเอดส์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
9 โครงการสร้างความรู้

รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน 
เกิดความรัก ความ
สามัคคี และร่วมมือ
สร้างความสงบสุข 
สมานฉนัท์ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
สร้างความรู้รัก
สามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่   
เกิดความรัก ความ
สามัคคี และ 
ร่วมมือกันสร้าง
ความสงบสุข 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 9  โครงการ - - 740,000 740,000 740,000 740,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.4  การป้องกันยาเสพติดในชุมชน(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาล 
 

เพื่อเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับโทษของยาเสพ
ติด 

- เยาวชน 
- พนักงานเทศบาล 
- ผู้บริหารเทศบาล 
- ผู้น าชุมชน 
-ประชาชนในเขต
เทศบาลและทั่วไป 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาล 

เยาวชนมีความรู้
เก่ียวกับโทษของ
ยาเสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการบ าบัดและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 

เพื่อเพิ่มพูนหลักธรรมะ
ในการด าเนินชีวิตไม่ให้ผู้
ติดยาเสพติดกลบัไปเสพ
ยาอีก 

ผู้ป่วยที่ตดิยาเสพตดิ
ในชุมชน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนผูป้่วยทีไ่ด้รับ
การบ าบดัและฟืน้ฟูผู้
ติดยาเสพติด 

เยาวชนมีความรู้
เข้าใจในหลัก
ธรรมะ เพื่อ
น ามาใช ้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการอบรมเยาวชน
เก่ียวกับยาเสพติด 

เพื่อความรู้ความเข้าใจ
รู้เท่าทันอันตรายจากยา
เสพติ ป้องกันและเข้าใจ
ในผลกระทบที่มาจากยา
เสพติด 

เยาวชนในเขตเทศบาล 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
อบรมเยาวชน
เก่ียวกับยาเสพติด 

เยาวชนรู้เท่าทันยา
เสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการอบรม
คุณธรรมส าหรับ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชน 
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษา 

เยาวชนในเขตเทศบาล 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เยาวชนนักเรียน
นักศึกษามี
คุณธรรมจริยา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดส าหรับเยาวชน 

เยาวชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
อบรมเยาวชน
เก่ียวกับยาเสพติด 

เยาวชนรู้เท่าทันยา
เสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
รวม 5  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย นวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.5  การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับ
หมู่บ้าน 

เพื่อระดมทุนกับ
เกษตรกรในการลงทุน
จัดตั้งสหกรณ์หรือ
ร้านค้าชุมชนเพื่อมีการ
จ าหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภค 

ส่งเสริมการตั้งสหกรณ์
หรือร้านค้าชุมชน 
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารประกอบการ
ร้านค้าชุมชน 
ตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้า
ในชุมชน 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับหมู่บ้าน 

ชุมชนช่วยเหลือมี
สินค้าราคาถูกเกิด
การรวมกลุ่มของ
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.6  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุข การอนามัยแม่และเด็กในชุมชน(แผนงานสาธารณสุข) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกองทุนขยะรี
ไซเคิล 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการกองทุนขยะ
รีไซเคิล 

จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
พัฒนาตลาดสดและ
ห้องน้ าตลาดสด 

เพื่อปรับปรุงและพฒันา
ตลาดสดและห้องส้วม
ตลาดสดให้ได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ ารอบลาน
ตลาดสด 
- ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคารตลาดสด 
- ปรับปรุงอาคารตลาด
กลาง 
- ปรับปรุงรางระบาย
น้ าฝนอาคารตลาดสด 
- ปรับปรุงห้องส้วม
ตลาดสด 
- ปรับปรุงแผงขาย
สินค้า 
- ปรับปรุงบอร์ด
ประชาสัมพนัธ ์

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนคร้ังที่ได้รบั
การปรับปรุงพฒันา
ตลาดสดและห้องน้ า
ตลาดสด 

ตลาดสดเทศบาล
ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ตลาดสดน่า
ซื้อ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการจัดซื้อ
เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอลและเครื่องเจาะ
ดูน้ าตาลในเลือด 

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความ
ดันแบบดิจิตอลและ
เครื่องเจาะดูน้ าตาลใน
เลือด 

เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอลและเครื่องเจาะ
ดูน้ าตาลในเลือด
ประจ าทุกหมู่บา้น 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนเครื่องวัด
ความดันแบบดิจิตอล
และเครื่องเจาะดู
น้ าตาลในเลือดที่
จัดซื้อ 

ประชาชนมีโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

4 โครงการอบรมการ
สุขาภิบาลอาหาร  

เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ 
ผู้ประกอบการกลุ่มเสียง 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทั่วไปและเพื่อ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

ควบคมุความปลอดภัย
ของอาหารในพื้นที ่

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ 
ผู้ประกอบการกลุ่มเสียง 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทั่วไปและเพื่อ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

ควบคุมผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

6 โครงการอาหารสะอาด
รสชาดอร่อย 

เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ 
ผู้ประกอบการกลุ่มเสียง 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทั่วไปและเพื่อ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

เยาวชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

7 โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้
และคุมก าเนิดสนุัข
และแมว 

เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ 
ผู้ประกอบการกลุ่มเสียง 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทั่วไปและเพื่อ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา้และคุมก าเนดิ
สุนัขและแมว 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

8 โครงการอบรมแกนน า
สุขภาพในครัวเรือน 

เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ 
ผู้ประกอบการกลุ่มเสียง 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทั่วไปและเพื่อ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

เยาวชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ 
ผู้ประกอบการกลุ่มเสียง 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทั่วไปและเพื่อ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

ควบคุมเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

10 โครงการรณรงค์และ
เฝ้าระวังโรคเอดส ์

เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ 
ผู้ประกอบการกลุ่มเสียง 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทั่วไปและเพื่อ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

ควบคุมเฝ้าระวังโรค
เอดส์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 10  โครงการ - - 545,000 545,000 545,000 545,000 - - - 
รวมทั้งสิ้น   54   โครงการ - - 4,269,000 4,269,000 4,269,000 4,269,000 - - - 

 


