
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๙๒ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
สุขภาพแก่ประชาชน 
ในชุมชน 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพแก่
ประชาชน 
ในชุมชน 

อบรมให้ความรู้
หรือจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
แก่ประชาชน 
ในชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนมีการ
ใส่ใจดูแลรักษา
สุขภาพของ
ตนเองมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้หวัดนก 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้หวัดนก 

ฉีดพ่นน้ ายาฆ่า
เชื้อโรคบรเิวณที่
มีสัตว์ปีก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคไข้หวัดนก 

สามารถควบคุม
และป้องกันการ
เกิดโรคระบาด
ในสัตว์ปีกได ้

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อลดการแพร่
ระบาดของ
ไข้เลือดออก 
ในชุมชน 

  จัดกิจกรรมป้องกัน  
  และควบคุมโรค 
  ไข้เลือดออก และ 
  จัดซ้ือเวชภัณฑ์ 
  ก าจัดโรค อาทิ 
  น้ ายาเคมีก าจัดยุง 
  ทรายอะเบท 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผูป้่วย
ไข้เลือดออก
ลดน้อยลง 

ประชาชน 
ในท้องถิ่นมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดียิ่งข้ึน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

4 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส ์

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
พฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

จัดกิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
หรืออบรมให้
ความรู ้
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 
ดีขึ้น 

ไม่เกิดการ
ระบาดของโรค
ต่างๆในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

5 โครงการปลูกต้นไม ้ เพื่อให้ประชาชน
มีจิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ปลูกต้นไม้ใน
ชุมชน 

70,000 100,000 200,000 100,000 100,000 จ านวน 
ต้นไม้ทีป่ลูก 

มีสภาพแวดล้อม 
ในชุมชนที่ดีขึ้น
สวยงามและ 
น่าอยู ่

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๙๔ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

6 โครงการรณรงค์ 
การคัดแยกขยะ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จัก
คัดแยกขยะก่อน
ทิ้งของบ้านเรือน
และชุมชน 
 

ครัวเรือนและ
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชน 
รู้จักคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

7 โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ได้มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

 เด็ก เยาวชน  
  ในเขตพื้นที ่
  เทศบาล 

15,000 - - - - ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อัตราการ
ตั้งครรภ์ใน 
วัยรุ่นลดน้อยลง 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

8 โครงการรณรงค์ ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อด าเนินการ
ฉีดวัคซีนให้กับ
สุนัข/แมวที่มี
เจ้าของและ 
ไม่มีเจ้าของ 

สุนัข/แมว ที่มี
เจ้าของ และ  
ไม่มีเจ้าของ
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา้ 
 

21,480 
(เงินอุดหนุน) 

 
70,000 

(งบเทศบาล) 

21,480 
(เงินอุดหนุน) 

 
70,000 

(งบเทศบาล) 

21,480 
(เงินอุดหนุน) 

 
70,000 

(งบเทศบาล) 

21,480 
(เงินอุดหนุน) 

 
70,000 

(งบเทศบาล) 

21,480 
(เงินอุดหนุน) 

 
70,000 

(งบเทศบาล) 

จ านวนสนุัข/
แมว ที่ได้รับ
การฉีดวัคซีน 

ไม่มีจ านวน
ผู้ป่วยโรค 
พิษสุนัขบา้ 
ในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

9 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสนุัขบ้า 

เพื่อส ารวจ
จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้ 
 

ส ารวจข้อมูล
สัตว์ ปีละ  
2 คร้ัง 

2,148 
(เงินอุดหนุน) 

2,148 
(เงินอุดหนุน) 

2,148 
(เงินอุดหนุน) 

2,148 
(เงินอุดหนุน) 

2,148 
(เงินอุดหนุน) 

จ านวน 
การส ารวจ 

จ านวนสนุัข/
แมว ได้รับการ
ส ารวจและขึน้
ทะเบียน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

10 โครงการฝึกอบรม และ 
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะ 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
และเรียนรู้การ 
จัดการขยะ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกระบวนการ
จัดการขยะที่
ยั่งยืนจาก
หน่วยงานอื่น 
 

 ผู้บริหาร สมาชิก 
 สภาเทศบาล 
 กรรมการชุมชน 
 พนักงานเทศบาล 
 และพนักงานจา้ง 
 ในสังกัดเทศบาล 
 ต าบลท้าวอู่ทอง 
 จ านวน 100คน 

- 300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน  

100 คน 

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้ 
เพิ่มพูนความรู้
และสามารถ
บริหารจัดการ
ขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๙๗ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.2 แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

1 สมทบกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริม 
ให้ประชาชน 
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุข  
อย่างทั่วถึง 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 ประชาชน 
ในชุมชน 
ได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชน
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ. ๐2 


