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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้

ไว(้บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรณณรงคเ์นือ่งในวัน  

อสม.แหง่ชำติ

ประสำนงำนจัดรถ รับ-ส่ง จัดขบวนร่วม

เดินรณรงค ์ในวัน อสม.

0.00 1  คร้ัง อ.แมแ่ตง 0.00 ท ำแต่ไมใ่ชง้บฯ

2 โครงกำรสุขภำพดี เร่ิมต้นที่

บำ้น  (Home  Health  Care)

จัดเจำ้หน้ำทีแ่ละ อสม.เย่ียมบำ้นให้

ค ำแนะน ำด้ำนกำรดูแลสุขภำพของตนเอง

และครอบครัว

0.00      175     

ครัวเรือน

ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแต่ไมใ่ชง้บฯ

3 โครงกำรตรวจวัดกรอง

โรคเบำหวำนควำมดันโลหติสูง

โดยใชแ้บบคัดกรองรำยบคุคล

ตรวจคัดกรองโรคเบำหวำน ควำมดันโลหติ

สูงโดยใชแ้บบคัดกรองรำยบคุคล

0.00 ร้อยละ 30ของ

ประชำกรทีม่ ีอำยุ

 35 ปขีึ้นไป

27 ชมุชน 0.00

       25,000     

  งบสปสช.

4 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ

สำธำรณสุขมูลฐำนในเขต

เทศบำล

อุดหนุนงบประมำณให ้อสม.ชมุชนละ 

7,500 บำท

202,500.00 27 ชมุชน ทม.เมอืงแกนฯ 202,500.00

5 โครงกำรสนับสนุนอุปกรณ์

ปฐมพยำบำลเบื้องต้นให ้อสม.

อสม. น ำงบประมำณทีไ่ด้รับจัดซื้อชดุ

อุปกรณ์ปฐมพยำบำลฯ

0.00 27 ชมุฃน ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแต่ไมใ่ชง้บฯ

1.  ยทุธศาสตรท่ี์ 1  :  ดา้นการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  จัดบริกำรสำธำรณสุขขัน้พื้นฐำนทัง้เชงิรุกและเชงิรับ ใหค้รอบคลุมทัง้ด้ำนเส่งเสริมสุขภำพ  ปอ้งกันโรคติดต่อ กำรรักษำและกำรฟื้นฟูสภำพจติใจ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

42

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้

ไว(้บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

6 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ

เด็กโดยชมุชน

จัดกจิกรรมอบรมเด็กทีม่ภีำวะเปรำะบำง

และผู้ปกครอง

0.00 30  ครอบครัว 

จ ำนวน 3 คร้ัง

ทม.เมอืงแกนฯ 0.00      16,800     

 งบสปสช.

7 โครงกำรรณรงคท์ ำลำย

แหลง่เพำะพันธ์ยุงลำยใน

ชุมชน

รณรงคจ์ัดกจิกรรมท ำลำยแหลง่เพำะ

พันธ์ยุงลำย

0.00 2 คร้ัง 27  ชุมชน 0.00      30,000     

 งบสปสช.

8 โครงกำรใหบ้ริกำร

รถพยำบำลและพำหนะ

น ำสง่ผู้ป่วยไปสถำนพยำบำล

ใหบ้ริกำรรถพยำบำลส ำหรับ รับ-สง่ 

ผู้ป่วย EMS

0.00 24  ตร.กม. ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแตไ่มใ่ชง้บฯ

9 โครงกำรศูนย์สุขภำพชุมชน

เทศบำลเมอืงแกนฯ

ใหบ้ริกำรรักษำพยำบำลสง่เสริมสุขภำพ

ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภำพในเวลำท ำ

กำรและนอกเวลำรำชกำร

0.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแตไ่มใ่ชง้บฯ

10 โครงกำรรณรงคป์้องกัน

ไขห้วัดนก

1.จัดประชุมแกนน ำชุมชนและเกษตกรผู้

เลี้ยงสัตวป์ีก                                    

  2. รณรงคข์อควำมร่วมมอืท ำควำม

สะอำดสถำนประกอบกำรเกีย่วกับสัตว์

ปีก

0.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแตไ่มใ่ชง้บฯ

1.  ยทุธศาสตรท่ี์ 1  :  ดา้นการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน                                                                                                                                                

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  จัดบริกำรสำธำรณสุขขัน้พื้นฐำนทัง้เชงิรุกและเชงิรับ ใหค้รอบคลุมทัง้ด้ำนเส่งเสริมสุขภำพ  ปอ้งกันโรคติดต่อ กำรรักษำและกำรฟื้นฟูสภำพจติใจ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

43

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้

ไว(้บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

11 โครงกำรป้องกันและแกไ้ข

ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ

1.ใหค้วำมรู้แกป่ระชำชนเกีย่วกับมลพษิ

ทำงอำกำศ                                     

  2. จัดเตรียมหนำ้กำกอนำมัยใหแ้ก่

ประชำชน

0.00 27 ชุมชน ทม.เมอืงแกนฯ 0.00      26,000     

 งบสปสช.

12 โครงกำรป้องกันและควบคุม

โรคไขห้วัดใหญ ่2009  

H1N1

จัดใหม้แีอลกอลฮ์อลเ์จลส ำหรับลำ้งมอื  

และแผ่นพับองคค์วำมรู้

0.00  1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแตไ่มใ่ชง้บฯ

13 โครงกำรครอบครัวเขม้แข็ง

ใสใ่จสุขภำพ

จัดบริกำรตรวจวัดสำยตำ  จัดหำแวน่

สำยตำ  เพื่อบรรเทำกำรมองเห็นของ

ผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลเมอืงเมอืงแกน

พัฒนำ

0.00  2 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 292,000.00   

   สปสช

1.  ยทุธศาสตรท่ี์ 1  :  ดา้นการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน                                                                                                                                                

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  จัดบริกำรสำธำรณสุขขัน้พื้นฐำนทัง้เชงิรุกและเชงิรับ ใหค้รอบคลุมทัง้ด้ำนเส่งเสริมสุขภำพ  ปอ้งกันโรคติดต่อ กำรรักษำและกำรฟื้นฟูสภำพจติใจ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

44

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้

ไว(้บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

14 โครงกำรป้องกันและควบคุม

โรคพษิสุนัขบ้ำ

จัดซื้อวัคซนีป้องกันโรคออกหนว่ย

บริกำรฉดีวัคซนีของสุนัขและแมว

0.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแตไ่มใ่ชง้บฯ

15 โครงกำรดูแลผู้ป่วยปอด   

อุดกัน้เร้ือรังที่บ้ำน

ใหบ้ริกำรถังออกซเิจนเย่ียมบ้ำนให้

ก ำลังใจ

0.00 25  คน 27 ชุมชน 0.00 ท ำแตไ่มใ่ชง้บฯ

16 โครงกำรหนูนอ้ยฟันสวยย้ิม

ใส

เพื่อตรวจสุขภำพภำวะในชอ่งปำกแกเ่ด็ก

ในระดับอนุบำล

0.00 5 แหง่ ร.ร.อนุบำลสำน

สำยใยรัก ,

ศพด.ทีปังกร  ,

 สถำนรับเลี้ยง

เด็กรัตนำ , 

อ ำไพ , รุ่งอรุณ

 , ธนำกร

0.00      55,200     

  งบสปสช.

17 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

อำสำสมัครสำธำรณสุขมูล

ฐำนดำ้นป้องกันโรคตดิตอ่

เพื่อตรวจสุขภำพภำวะในชอ่งปำกแกเ่ด็ก

ในระดับอนุบำล

799,550.00 5 แหง่ 27 ชุมชน 799,550.00

1.  ยทุธศาสตรท่ี์ 1  :  ดา้นการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  จัดบริกำรสำธำรณสุขขัน้พื้นฐำนทัง้เชงิรุกและเชงิรับ ใหค้รอบคลุมทัง้ด้ำนเส่งเสริมสุขภำพ  ปอ้งกันโรคติดต่อ กำรรักษำและกำรฟื้นฟูสภำพจติใจ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

45

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้

ไว(้บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

18 โครงกำรใหบ้ริกำรดว้ย

น้ ำใจอสม.แกป่ระชำชน 

งำนฌำปนกจิศพในชุมชน

จัดประชุมวชิำกำรประจ ำเดอืน 0.00 54 คน ทม.เมอืงแกนฯ 0.00      50,000      

 งบสปสช.

19 โครงกำรร ำวงย้อนยุคเพื่อ

สุขภำพ

สง่เสริมใหแ้ตล่ะชุมชนออกก ำลังกำย 0.00 27  ชุมชน ทม.เมอืงแกนฯ 0.00       90,000     

    งบสปสช.

20 โครงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ

แกผู้่พกิำร

ส ำรวจผู้พกิำรที่มคีวำมพกิำรทำงกำร

เคลือ่นไหว ประสำนผู้ที่มคีวำมรู้เพื่อ

ด ำเนนิกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้พกิำร

0.00 150  คร้ัง 27 ชุมชน 0.00 ท ำแตไ่มใ่ชง้บฯ

21 โครงกำรคนืรอยย้ิมผู้สูงวัย ตรวจสุขภำพภำวะชอ่งปำกแกผู้่สูงอำยุ

และสง่เสริมสนับสนุนกำรใชฟ้ันเทียมแก่

ผู้สูงอำยุ

0.00 100 คน 27 ชุมชน 0.00      42,000     

 งบสปสช.

22 โครงกำรสุขำภบิำลอำหำร อบรมผู้สัมผัสอำหำร 0.00 50 คน 27 ชุมชน 0.00      10,000     

 งบสปสช.

1.  ยทุธศาสตรท่ี์ 1  :  ดา้นการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  จัดบริกำรสำธำรณสุขขัน้พื้นฐำนทัง้เชงิรุกและเชงิรับ ใหค้รอบคลุมทัง้ด้ำนเส่งเสริมสุขภำพ  ปอ้งกันโรคติดต่อ กำรรักษำและกำรฟื้นฟูสภำพจติใจ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

46

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้

ไว(้บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

23 โครงกำรป้องกันเอดสแ์ก่

เยำวชน

อบรมนักเรียน ป.4-ม.3 0.00 5โรงเรียนในเขต

เทศบำล จ ำนวน

 310 คน

27 ชุมชน 0.00      10,000     

 งบสปสช.

ตรวจมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเตำ้นม

แกห่ญงิวัยเจริญพันธ์อำยุ 30 ปีขึ้นไป

0.00 400 คน รพ.สต.บ้ำนปง 0.00       10,000     

   งบ สปสช.

รณรงคค์ัดกรองภำวะเสีย่งตอ่

โรคเบำหวำนควำมดันโลหติสูง

0.00 3,000 คน รพ.สต.ชอ่แล 0.00       17,750   

   งบ สปสช.

25 โครงกำรสำยใยรักถักทอ

ดว้ย อสม.เมอืงแกน

อบรมใหค้วำมรู้แก ่อสม.เร่ืองนมแม่ 0.00 20 ชุมชน รพ.สต.บ้ำนปง 0.00       19,950    

  งบ สปสช.

26 โครงกำรเพื่อนชว่ยเพื่อน(อผส.) จัดกจิกรรมเย่ียมผู้สูงอำยุโดยอำสำสมัคร

ผู้สูงอำยุเพื่อนชว่ยเพื่อนในชมุชน

0.00 27 กลุม่ 27  ชมุชน 0.00      30,000      

 งบ สปสช.

27 โครงกำรปรับเปลีย่น

พฤติกรรมเพื่อลดพุง

ใหค้วำมรู้ ควบคุมอำหำร เละออกก ำลังกำย 0.00 145 คน รพสต.ชอ่แล 0.00      28,800      

 งบ สปสช.

24 โครงกำรตรวจสุขภำพ

ประจ ำปีแกป่ระชำชน

1.  ยทุธศาสตรท่ี์ 1  :  ดา้นการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  จัดบริกำรสำธำรณสุขขัน้พื้นฐำนทัง้เชงิรุกและเชงิรับ ใหค้รอบคลุมทัง้ด้ำนเส่งเสริมสุขภำพ  ปอ้งกันโรคติดต่อ กำรรักษำและกำรฟื้นฟูสภำพจติใจ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

47

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้

ไว(้บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

28 โครงกำรพัฒนำระบบประปำ

ชมุชน

ใหค้วำมรู้แกผู้่ดูแลระบบประปำชมุชน 0.00 27 ชมุชน ทม.เมอืงแกน 0.00      10,000       

 งบ สปสช.

29 โครงกำรตรวจเลอืดหำ

สำรพษิตกคำ้งแกป่ระชำชน

ใหบ้ริกำรเจำะเลือดตรวจสำรพษิแก่

ประชำชน และใหค้วำมรู้เกีย่วกับสำรพษิใน

พชืผัก พร้อมทัง้รณรงคล์้ำงผักด้วยผงฟู

เพื่อลดสำรพษิ

0.00 27 กลุม่ รพ.สต.ชอ่แล 0.00     10,000    

งบ สปสช.

30 โครงกำรดูแลผู้ป่วยโรค

ควำมดันโลหติสูงและ

โรคเบำหวำนฯ

เพื่อลดภำวะโรคแทรกซอ้นจำกโรค

ควำมดันฯ และเบำหวำน

0.00 27  ชุมชน คลนิกิชุมชน 0.00       25,000    

  งบ สปสช.

31 โครงกำรจัดหำอำหำรเชำ้

แกผู้่ป่วยในคลนิกิโรคเร้ือรัง

เพื่อใหบ้ริกำรแกผู้่ป่วยที่แพทย์นัดตรวจ

ทำงหอ้งปฏบิัตกิำร และใหสุ้ขศกึษำและ

ค ำแนะน ำเกีย่วกับอำหำรที่เหมำะสมแก่

ผู้ป่วย

0.00 27  ชุมชน คลนิกิชุมชน 0.00      30,000      

 งบ  สปสช.

1.  ยทุธศาสตรท่ี์ 1  :  ดา้นการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  จัดบริกำรสำธำรณสุขขัน้พื้นฐำนทัง้เชงิรุกและเชงิรับ ใหค้รอบคลุมทัง้ด้ำนเส่งเสริมสุขภำพ  ปอ้งกันโรคติดต่อ กำรรักษำและกำรฟื้นฟูสภำพจติใจ
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ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา
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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้

ไว(้บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

32 โครงกำรอบรมพัฒนำ

ศักยภำพแกค่ณะกรรมกำร

กองทุนหลักประกันสุขภำพ

เมอืงแกน

ใหค้วำมรู้แกค่ณะกรรมกำรถงึบทบำท

หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบต่อกองทนุ

0.00 30 คน ศูนย์กำรเรียนรู้

เกษตรเมอืงแกน

0.00     15,000      

 งบ  สปสช.

33 โครงกำรสง่เสริมสุขภำพ

ป้องกันโรคแกผู้่สูงอำยุและ

คนพกิำร

จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภำพ และจัด

กจิกรรมฟื้นฟูสมรรถภำพแกผู้่สูงอำยุและ

คนพกิำร

0.00 27  ชุมชน 0.00     90,000      

งบ  สปสช.

1,002,050.00 1,002,050.00 933,500.00

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  จัดบริกำรสำธำรณสุขขัน้พื้นฐำนทัง้เชงิรุกและเชงิรับ ใหค้รอบคลุมทัง้ดำ้นเสง่เสริมสุขภำพ  ป้องกันโรคตดิตอ่ กำรรักษำและกำรฟื้นฟูสภำพจติใจ

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ด้านการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  1
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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร งบประมำณที่ตัง้

ไว(้บำท)

เป้ำหมำย
สถำนที่

ด ำเนนิกำร
งบประมำณที่ใช ้

(บำท)

หมำยเหตุ

1 โครงกำรฝังกลบบ่อขยะ ด ำเนนิกำรฝังกลบปรับปรุง บ่อขยะ   127,000.00 1  แหง่ ทม.เมอืงแกน 127,000.00

2 โครงกำรถนนปลอดถัง รณรงคป์ระชำสัมพันธ์ใหป้ระชำชนน ำ

ขยะกลับไปใชใ้หม ่ หรือน ำไปท ำปุย๋หมัก

0.00 27  ชุมชน 27 ชุมชน 0 ท ำแตไ่มใ่ชง้บ

3 โครงกำรคัดแยกขยะ  ณ  

แหลง่ก ำเนดิ

ฝึกอบรมใหป้ระชำชนน ำขยะกลับไปใช้

ใหม ่ โดยกำรคัดแยกขยะแตล่ะประเภท

อย่ำงถูกวธิี

0.00 28  ชุมชน 27 ชุมชน 0 ท ำแตไ่มใ่ชง้บ

127,000.00 127,000.00รวมยุทธศาสตร์ท่ี  4

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  ด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     แนวทำงกำรพัฒนำ 1 : เพิ่มประสทิธิภำพในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล
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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้

ไว(้บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้

ไว(้บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

36,400.00 36,340.00   30,000.00  

   30,000     

งบ  สปสช.

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6 

โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะ

ป้องกันยำเสพตดิแก่

นักเรียนชน้ ป.๕-ป.๖ โดย

ครูต ำรวจ

เสริมสร้ำงทักษะป้องกันยำเสพตดิแก่

นักเรียนชน้ ป.๕-ป.๖ โดยครูต ำรวจ

0 5 โรงเรียน แหง่

ละ 10 คำบ

ศพส.ทม.เมอืง

แกน

01

       แนวทำงกำรพัฒนำ 3 :  กำรสง่เสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ

36,340.00

        แนวทำงกำรพัฒนำ 2 : สง่เสริมกำรจัดบริกำรเพื่อควำมปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิของประชำชน

80 คน1 โครงกำรกำรแพทย์ฉุกเฉนิ ๑.ฝึกอบรมพนักงำนกูช้พีดำ้นกำรแพทย์

ฉุกเฉนิ                                           

 ๒. อบรมเด็กนักเรียนสำนสำยใยรัก

ระดับประถมป้องกันกำรจมน้ ำ

     36,400.00

   3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  :  ด้านการจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

ศูนย์แพทย์ฯ
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ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา
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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

(บำท)
เปำ้หมำย สถำนทีด่ ำเนินกำร

งบประมำณทีใ่ช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรจำ้งเหมำแรงงำน

บคุคล

จำ้งเหมำแรงงำนบคุคลภำยนอกเขำ้มำ

ด ำเนินกำรตำมกจิกรรมต่ำง ๆ

2,079,033.00 12  เดือน กองสำธำรณสุข 2,079,033.00

2 โครงกำรจัดส่งบคุลำกรเขำ้รับ

กำรฝึกอบรมเพิ่ม

ประสิทธภิำพกำรปฏบิตัิงำน

จัดส่งพนักงำน เจำ้หน้ำทีเ่ขำ้รับกำรอบรม 

ประชมุ สัมมนำต่ำง ๆ

2,300.00 ตลอด

ปงีบประมำณ

ทม.เมอืงเมอืง

แกน

2,300.00

3 โครงกำรบ ำรุงรักษำหรือ

ซอ่มแซมวัสดุครุภัณฑต์่ำง ๆ 

และทรัพย์สิน

จัดจำ้งซอ่มแซมวัสดุครุภัณฑท์ีช่ ำรุดทรุด

โทรมใหส้ำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกติ

    555,420.00 100% ทม.เมอืงแกน 555,290.20

4 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑเ์พื่อใช้

ในกำรปฏบิตัิงำน

ด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑส์ ำหรับใชใ้นกำร

ปฏบิตัิงำนตำมควำมจ ำเปน็

    220,700.00 1 เคร่ือง ทม.เมอืงแกน 220,700.00

5 โครงกำรจัดซื้อวัสดุเพื่อใชใ้น

กำรปฏบิตัิงำน

ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุส ำหรับใชใ้นกำร

ปฏบิตัิงำนตำมควำมเหมำะสม

   1,111,005.00 100% ทม.เมอืงแกน 1,091,591.20

3,968,458.00 3,948,914.40

5,133,908.00 5,114,304.40 963,500.00รวมงบประมาณด าเนนิการกองสาธารณสขุ ฯ

รวมยทุธศาสตรท่ี์  7

                                      กำรตรวจสอบจำกประชำชน

5  ยทุธศาสตรท่ี์ 7  :  ดา้นการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

    แนวทำงกำรพัฒนำ 3  :  กำรพัฒนำประสิทธภิำพสร้ำงจติส ำนึกของบคุลำกรในกำรบริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม รับผิดชอบต่อส่วนรวม และพร้อมรองรับ


