
งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์  ประสานงาน จัดรถรับ-สง่ 0 1 ครั้ง อําเภอ

1.  ยุทธศาสตร์   :  การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน
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บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปี  พ.ศ. 2555

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม    เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

พ.ศ. 2555

แนวทางการพัฒนา  1. จัดบริการสาธารณสุขขัน้พื้นฐานทัง้เชิงรุกและเชิงรับ  ใหค้รอบคลุมทัง้ดา้นสง่เสริมสุขภาพ  ปอ้งกันโรคติดต่อ การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554

1 โครงการรณรงค์

เนื่องในวัน อสม.

แหง่ชาติ

 ประสานงาน จัดรถรับ-สง่ 

จัดขบวนร่วมเดนิณรงคใ์น

วันอสม.ของอําเภอแม่แตง

0 1 ครั้ง อําเภอ

แม่แตง

 -จัดเจา้หน้าที่ และอสม. 

เยี่ยมบา้นใหค้ําแนะนําดา้น

การดูแลสุขภาพของตนเอง

และครอบครัว

0 175 

ครัวเรอืน

27 ชุมชน

 - จัดกจิกรรมลูกเกดิรอด 

แม่ปลอดภัย

10,000   

งบ สปสช.

ทุกวันพุธ ทม.เมอืง

แกน

 -จัดทําปา้ยรณรงคต์ิดปา้ย

งดเหลา้เขา้พรรษา

10,000   

งบ สปสช.

3 ปา้ย ทม.เมอืง

แกน

 - ครอบครัวเขม้แข็งใสใ่จ

สุขภาพ

50,000  

อุดหนุนทั่วไป

350 

ครัวเรอืน

ทม.เมอืง

แกน

2 โครงการสุขภาพดี

เริ่มต้นที่บา้น (Home

 Health Care)



งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -จัดอบรมใหค้วามรู้ และ

ประชุม อสม.

10,000   

อุดหนุนทั่วไป

13 ครั้ง ทม.เมอืง

แกน

จัดกจิกรรมฝกึอบรม อสม.

และญาติใหค้วามรู้เกี่ยวกับ

ดูแล ใหค้ําแนะนําแกผู่ต้ิดเชื้อ

10,000     

งบ สปสช.

100 คน 7 ชุมชน

 ต.ช่อแล

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

3 โครงการสง่เสริม

และพัฒนาศักยภาพ

แก ่อสม.
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เอดส์
จัดกจิกรรม อบรม อสม.เรื่อง

โรคอ้วน ลงพุง

9,000     

งบ สปสช.

130 คน ร.พ.สต.

ช่อแล

 - ตรวจสุขภาพ เจาะโลหติ 

เพื่อหากลุม่เสี่ยงต่อโรคอ้วน 

เบาหวาน ความดันโลหติสูง

 - ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวาน ความดันโลหติ

สูง โดยใช้แบบคัดกรอง

รายบุคคล

4 โครงการรณรงค์

คน้หาผูป้ว่ย และคัด

กรองผูป้ว่ยโรคไม่

ติดต่อและโรคติดต่อ

ในชุมชน

     95,000 

   งบ สปสช.

ร้อยละ 

30 ของ

ประชากร

ที่มีอายุ 

35 ปขีึ้น

ไป

27 ชุมชน



งบประมาณ
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5 โครงการสนับสนุน

การพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน

ในเขตเทศบาล

อุดหนุนงบประมาณให ้อสม.

 ชุมชนละ 10,000 บาท

270,000  

 อุดหนุนทั่วไป

27 ชุมชน เทศบาล

เมอืง

เมอืงแกนฯ

6 โครงการสนับสนุน

อุปกรณก์ารปฐม

อสม. นํางบประมาณที่ไดร้ับ

การอุดหนุน จัดซื้ออุปกรณ์ชุด
0 27 ชุมชน เทศบาล

เมอืง

หน้า    35

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555สถานที่

ดําเนนิการ

อุปกรณก์ารปฐม

พยาบาลเบื้องต้นแก่

 อสม.

การอุดหนุน จัดซื้ออุปกรณ์ชุด

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมอืง

เมอืงแกนฯ

7 โครงการรณรงค ์

ปอ้งกัน และควบคุม

โรคไขเ้ลอืดออก

จัดซื้อทรายทมีฟีอส ให้

ประชาชน กําจัดลูกน้ํายุงลาย
   30,000   

   งบ สปสช.

2 ครั้ง 27 ชุมชน

8 โครงการใหบ้ริการ

รถพยาบาลและ

พาหนะนําสง่ผูป้ว่ย

ไปสถานพยาบาล

ใหบ้รกิารรถพยาบาลสําหรับ

รับ- สง่ผูป้ว่ย EMS
190,000  

เงนิรายได ้   

 30,000     

 อุดหนุนทั่วไป

 160,000

24 ตร.

กม.

เทศบาล

เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา



งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการศูนย์แพทย์

ชุมชนเมอืงแกน

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาล 

สง่เสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค 

ฟื้นฟูสรรถภาพ  ในเวลาทําการ

 และนอกเวลาราชการ

240,000  

 อุดหนุนทั่วไป

1 แหง่ เทศบาล

เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา
  - ประชุมแกนนําชุมชน และ 

เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวป์กี

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555
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10 โครงการรณรงค์ 0 1 ครั้ง เทศบาล
เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวป์กี

 - รณรงค ์ขอความรว่มมอืทํา

ความสะอาดสถานประกอบการ

เกี่ยวกับสัตวป์กี

11 โครงการปอ้งกัน

และควบคุมโรค

ไขห้วัดใหญ ่2009 

(H1N1)

ประชาสัมพันธผ์า่นทางวทิยุ

ชุมชน  จัดหาหน้ากากอนามัย 

และเจลลา้งมอื

0 2 ครั้ง วทิยุ

ชุมชน FM

 97.5 

MHz

ปอ้งกันไขห้วัดนก เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา
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12 โครงการปอ้งกัน

และควบคุมโรคพษิ

สุนัขบา้

จัดซื้อวัคซนีปอ้งกันโรค  ออก

หน่วยบรกิารฉวีัคซนีของสนุข 

และแมว

30,000    

อุดหนุนทั่วไป

1 ครั้ง เทศบาล

เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา

 -ใหบ้รกิารถังออกซเิจน เยี่ยม 0 12 ครั้ง ผูป้ว่ย

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555
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โครงการดูแลผูป้ว่ย13  -ใหบ้รกิารถังออกซเิจน เยี่ยม

บา้นใหก้ําลังใจ
0 12 ครั้ง ผูป้ว่ย

โรคปอด

อุดกัน้

เรื้อรัง - จัดอบรมใหค้วามรูแ้ก ่อสม.

เกี่ยวกับการคัดกรองโรคเรื้อรัง
20,000   

งบ สปสช.

229 คน รพ.สต.

บา้นปง

14 โครงการพกถุงยา 

กลับบา้น

จัดทําถุงยา พรอ้มคําอธบิาย

การใชย้าอยา่งถูกวธิี
0 1 ครั้ง เทศบาล

เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา

หน้า 38

โครงการดูแลผูป้ว่ย

ปอดอุดกัน้เรื้อรังที่

บา้น

13
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 - จัดกจิกรรมตดิตามหญงิหลัง

คลอด และเด็กทารกแรกคลอด 

เพื่อใหค้ําแนะนําดา้นการปฏบิัติ

ตนที่ถูกตอ้ง

 - สง่เสรมิการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่

และใหค้ําแนะนําแมใ่นการศกึษา

คูม่อืแมแ่ละเด็กเพื่อตดิตาม

พัฒนาการเด็กใหเ้หมาะสมตามวัย

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

15 โครงการรับขวัญ

เด็กแรกคลอด

30,000    

อุดหนุนทั่วไป 

 10,000  

งบ สปสช. 

รวม 40,000

150 คน 27 ชุมชน

16 โครงการสง่เสริม 

สนับสนุนโภชนาการ

ในคลนิิกโรคเรื้อรัง

ประจําศูนย์แพทย์

ชุมชนเมอืงแกน

ใหค้ําแนะนํา เรื่องโภชนการ 

และอาหาร  สําหรับผูป้ว่ยที่

แพทยน์ัดตรวจในคลนิิกโรค

เรื้อรังประจําศูนยแ์พทยช์ุมชน

เมอืงแกน

30,000    

งบ สปสช.

144  

ครั้ง

ศูนย์

แพทย์

ชุมชน

เมอืงแกน

17 โครงการใหบ้ริการ

ดว้ยน้ําใจ อสม.แก่

ประชาชนใน

งานฌาปณกจิศพใน

ชุมชม

 - จัดบรกิารตรวจวัดความดัน

โลหติแกป่ระชาชนที่รว่มงาน

ฌาปณกจิศพในชุมชน

45000    

งบ สปสช.

150 ครั้ง 27 ชุมชน

หน้า 39



งบประมาณ
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18 โครงการพัฒนา

ทักษะความรู้ อสม.

จัดประชุมวชิาการประจําเดอืน 48,600     

  งบ สปสช.

54 คน เทศบาล

เมอืง

เมอืงแกนฯ

จัดกจิกรรมฟอ้นเล็บเพื่อสุขภาพ 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นปา่จี้

 1

จัดกจิกรรมออกกําลังกาย

ดว้ยฮูลาฮูป
3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นปา่จี้

 2

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554

19 โครงการสง่เสริม

สุขภาพดา้น

กจิกรรมทางกาย

ของกลุม่ผูสู้งอายุ 

พ.ศ. 2555

ดว้ยฮูลาฮูป  งบ สปสช.  2

จัดกจิกรรมรําไมพ้ลอง 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นวัง

แดง 1

จัดกจิกรรมเต้นฮูลาฮุป 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นวัง

แดง 2

จัดกจิกรรมเต้นฮูลาฮุป 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นหัวดง

จัดกจิกรรมเต้นแอโรบกิ 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นม่วง

คํา 1

ของกลุม่ผูสู้งอายุ 

และกลุม่วัยทํางาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ

หน้า 40
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จัดกจิกรรมฟอ้นเล็บเพื่อสุขภาพ 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นม่วง

คํา 2

จัดกจิกรรมเต้นแอโรบกิ 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นทา่

ต้นปุย

จัดกจิกรรมเต้นฮูลาฮุป 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน หางดง 1

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

โครงการสง่เสริม

สุขภาพดา้น

กจิกรรมทางกาย

ของกลุม่ผูสู้งอายุ 

และกลุม่วัยทํางาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพ  งบ สปสช.

จัดกจิกรรมเต้นแอโรบกิ 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน หางดง  2

จัดกจิกรรมเต้นฮูลาฮุป 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นปง 1

จัดกจิกรรมรําไมพ้ลอง 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นปง 2

จัดกจิกรรมเต้นแอโรบกิ 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นปง 3

จัดกจิกรรมฟอ้นเล็บเพื่อสุขภาพ 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นเดน่ 1

จัดกจิกรรมฟอ้นเล็บเพื่อสุขภาพ 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นเดน่ 2

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ (ต่อ)

หน้า 41



งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดกจิกรรมฟอ้นเล็บเพื่อสุขภาพ 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน หนอง

ออน 1

จัดกจิกรรมรําไมพ้ลอง 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน หนอง

ออน 2

จัดกจิกรรมเต้นแอโรบกิ และฮู

ลาฮุป
3,000        

 งบ สปสช.

100 คน หนอง

ออน 3

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

โครงการสง่เสริม

สุขภาพดา้น

กจิกรรมทางกาย

ของกลุม่ผูสู้งอายุ 

และกลุม่วัยทํางาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพ ลาฮุป  งบ สปสช. ออน 3

จัดกจิกรรมรําไมพ้ลอง 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน สันปา่

ตอง 1

จัดกจิกรรมเต้นฮูลาฮุป 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้น

หนองรวม

ใจ

จัดกจิกรรมเต้นแอโรบกิ และฮู

ลาฮุป
3,000        

 งบ สปสช.

100 คน ช่อแล

จัดกจิกรรมรําไมพ้ลอง 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน สันปา่สัก

จัดกจิกรรมฤษดีัดตน 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน วังดนิ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ (ต่อ)
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดกจิกรรมเต้นแอโรบกิ 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นปา่ไผ่

จัดกจิกรรมเต้นฮูลาฮุป 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นใหม่

 1

จัดกจิกรรมเต้นฮูลาฮุป 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้นใหม่

 2

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

โครงการสง่เสริม

สุขภาพดา้น

กจิกรรมทางกาย

ของกลุม่ผูสู้งอายุ 

และกลุม่วัยทํางาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพ  งบ สปสช.  2

จัดกจิกรรมเต้นแอโรบกิ 3,000        

 งบ สปสช.

100 คน บา้น

หนองบัว

 - จัดกจิกรรมตรวจ และใหสุ้ข

ศกึษาเรื่องทันตสาธารณสุขแก่

ผูสู้งอายุ

15,000     

งบ สปสช.

200 คน 7 ชุมชน

 ต.ช่อแล

 - ตรวจสุขภาพ และใหค้วามรู้

เกี่ยวกับการปฏบิัติตัวของ

ผูสู้งอายุ

20,000     

งบ สปสช.

150  คน ร.พ.สต.

บา้นปง

20 โครงการปอ้งกันและ

 ควบคุมโรค

ไขเ้ลอืดออก

รณรงค ์จัดกจิกรรมทําลาย

แหลง่เพาะพันธย์ุงลายใน

ชุมชน

30,000      

   งบ สปสช.

2 ครั้ง 27 ชุมชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ (ต่อ)
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการดูแลผูป้ว่ย

วัณโรค

 จัดอบรม อสม. เป็นพี่เลี้ยง

ควบคุม กํากับการทานยา 

ผูป้ว่ยจนกวา่ผลของเสมหะจะ

เป็นลบ

0 10 ราย

22 โครงการบริหาร

จัดการกองทุน

จัดจา้งบุคลากรทําหน้าที่

ธุรการกองทุนหลักประกัน
90,175     

 งบ สปสช.

1 คน     

 6  ครั้ง

เทศบาล

เมอืง

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555
ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม

รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

จัดการกองทุน

ระบบหลักประกัน

สุขภาพฯ

ธุรการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ และ ประชุม

คณะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการกองทุนฯ

 งบ สปสช.  6  ครั้ง เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา
  -  สํารวจผูพ้กิารที่มีความ

พกิารทางการเคลื่อนไหว

  - ประสานผูท้ี่มีความรูด้า้น

การฟื้นฟูสมรรถภาพ

  -  ดําเนินการฟื้นฟู

สมรรถภาพผูพ้กิาร

หน้า 44

30,000      

   งบ สปสช.

150 ครั้ง 27 ชุมชนโครงการพัฒนางาน

ดา้นการ

สาธารณสุขสําหรับ

คนพกิาร

23



งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดกจิกรรม รณรงคเ์จาะ

โลหติกลุม่เสี่ยวเพื่อคน้หา

โรคเบาหวาน ความดันโลหติ

สูง

35,000     

    งบ สปสช.

450 คน รพ.สต.

บา้นปง

 - ตรวจมะเร็งปากมดลูก

และมะเร็งเต้านมแกห่ญงิวัย

เจริญพันธอ์ายุ 30 ปขีึ้นไป

20,000    

งบ สปสช.

400 คน ร.พ.สต.

บา้นปง 

และ ร.พ.

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555
ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม

รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

24 โครงการตรวจ

สุขภาพประจําปแีก่

ประชาชน

เจริญพันธอ์ายุ 30 ปขีึ้นไป และ ร.พ.

สต.ชอ่แล

 - ตรวจโลหติกลุม่เสี่ยงเพื่อ

คน้หาโรคเบาหวาน ความดัน

35,000   

งบ สปสช.

450 คน รพ.สต.

บา้นปง

 - รณรงคค์ัดกรองภาวะ

เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความ

ดันโลหติสูง

60,000     

งบ สปสช.

27 ชุมชน ร.พ.สต.

บา้นปง 

และ ร.พ.

สต.ชอ่แล
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ตรวจสุขภาพเด็กต่ํากวา่ 

6ป ีเพื่อดูพัฒนาการตามวัย

 - ประสานครูพี่เลี้ยงเพื่อเฝา้

สังเกตพฤติกรรม/การ

แสดงออกทางอารมณ/์

สนับสนุนคูม่อื นิทานสําหรับ

เด็ก

โครงการสง่เสริม

พัฒนาการเด็กกอ่น

วัยเรียน

25 30,000     

 งบ สปสช.

100 %  

  ของเด็ก

วัยกอ่น 6

 ปี

โรงเรียน

ในเขต

เทศบาล

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

เด็ก
 - การเยี่ยมบา้นเฉพาะรายที่

มีความบกพร่องดา้น EQ

26 โครงการสง่เสริม

สุขภาพแก่

ผูด้อ้ยโอกาสในเขต

เมอืง

ขอรับการอนุเคราะหจ์าก

หน่วยงาน หา้งร้าน  องคก์ร

การกุศล เพื่อจัดหาแวน่ตา

สําหรับผูสู้งอายุที่ด้อยโอกาส

0 300 คน เทศบาล

เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - จัดกจิกรรมทางกายอย่าง

มีสว่นร่วมของประชาชนกลุม่

วัยทํางาน และผูสู้งอายุ

84,000     

   อุดหนุน

ทั่วไป

27 กลุม่ 27 ชุมชน

 - จัดกจิกรรมสุขศกึษา

สําหรับผูป้ว่ยเบาหวาน และ

35,000    

งบ สปสช.

3 กลุม่ ทม.เมอืง

แกนฯ

27 โครงการสง่เสริมสุข

ภาวะแกป่ระชาชน

ดว้ยกจิกรรมทางกาย

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

สําหรับผูป้ว่ยเบาหวาน และ

สง่เสริมการกจิขา้วกลอ้ง

แทนขา้วขาว (ตําครก

กระเดื่อง กนิขา้วกลอ้ง)

งบ สปสช. แกนฯ

 - จัดกจิกรรมสง่เสริม

สุขภาพแกผู่น้ํานักเรียน

10,000    

งบ สปสช.

60 คน ร.ร.ช่อแล
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการเพื่อช่วย

เพื่อน (อผส.)

จัดกจิกรรมเยี่ยมผูสู้งอายุ

โดยอาสาสมัครผูสู้งอายุ

เพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน

30,000      

 งบสปสช.

27 กลุม่ 27 ชุมชน

 - เยี่ยมบา้นสมาชิกสายใย

รักแหง่ครอบครัว ให้

คําแนะนําดา้นอนามัย

63,000     

 งบ สปสช.

300 คน เทศบาล

เมอืง

เมอืง

โครงการศูนย์สาม

วัยสานสายใยรัก

แหง่ครอบครัว

29

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

คําแนะนําดา้นอนามัย

ครอบครัว การสง่เสริม

พัฒนาการเด็กดา้น IQ EQ  

และสุขภบิาลในบา้นเรอืน / 

สิ่งแวดลอ้ม

เมอืง

แกน

พัฒนา

 - จัดกจิกรรมใหค้วามรู้

ความเขา้ใจ ในการดูแล

ผูสู้งอายุ เสริมสร้าง

ความสัมพันธท์ี่ดีระหวา่ง

ผูสู้งอายุและเยาวชน ลดช่อง

ระหวา่งวัยโดยผา่นการทํา

กจิกรรมร่วมกัน

หน้า 48

แหง่ครอบครัว



งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สง่เสริมหมอพื้นบา้น 30 คน

 - จัดประชุมสมาชิกชมรม

หมอพื้นบา้นเมอืงแกน

 - จัดนิทรรศการภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น

20,000    

งบ สปสช.

เทศบาล

เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา

โครงการเมอืงแกน

แพทย์แผนไทย

30

  แนวทางการพัฒนา  3.  การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและสนับสนุนกลุม่อาชีพ การพัฒนาสนิคา้ / บริการ การสง่เสริมการตลาด และสง่เสริมสนับสนุนช่องทาง

                                     สร้างโอกาสทางการตลาด

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ทอ้งถิ่น

 - จัดกจิกรรม / สาธติ ดา้น

การแพทย์แผนไทย / การ

นวดตอกเสน้ / การกดจุด - จัดบริการดา้นการนวดไทย

  การประคบสมุนไพร

60,000  

อุดหนุนทั่วไป

1,300 

คน

ศูนย์

แพทยฯ

 - จัดกจิกรรม นวด ประคบ 

อบสมุนไพรแกผู่สู้งอายุ

45,000     

 งบ สปสช.

100 คน ร.พ.สต.

บา้นปง

พัฒนา
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ใหค้วามรู้แกป่ระชาชน

เกี่ยวกับการขับขี่อย่าง

ปลอดภัย

300 คน

 - สง่เสริมและสนับสนุนใหผู้้

ขับขี่สวมใสห่มวกนิรภัย

31 โครงการขับขี่

ปลอดภัยเปดิไฟ ใส่

หมวกกันน๊อค

50,000    

งบ สปสช.

27 ชุมชน

  แนวทางการพัฒนา  2. สง่เสริมการจัดบริการเพื่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิของประชาชน

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมอืในการรักษา ความสงบเรยีบร้อย

ขับขี่สวมใสห่มวกนิรภัย

32 โครงการพัฒนา

ระบบการแพทย์

ฉุกเฉนิ

ฝกึซอ้มการช่วยเหลอืผูป้ว่ย

อาสาสมัครหน่วยกูช้ีพ

0 10 คน ศูนย์

แพทยฯ
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 - จัดประชุมคณะกรรมการ 

ศพส. ทม.เมอืงแกน

 - รณรงคป์ระชาสัมพันธ์

สร้างพลังแผน่ดนิ

 - แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ

33 โครงการชุมชน

เขม้แข็งเอาชนะ

ปัญหายาเสพติด

30,000     

งบ สปสช.

6 ครั้ง ศพส.ทม.

เมอืงแกน

  แนวทางการพัฒนา  3. การสง่เสริม สนับสนุนการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

ประจําตําบล

 - แต่งตั้งคณะทํางานจัด

ระเบยีบสังคม

 - จัดทําแผนปฏิบัติการรจัด

ระเบยีบสังคมแบบบูรณาการ

 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์

พลังแผน่ดนิ

 - สร้างความเขม้แข็ง

หมู่บา้นกองทุนแม่

 - กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงาน / รายงานผล
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดกจิกรรมปอ้งกันและเฝา้

ระวังในโรงเรียนบา้นปง ปา่จี้

 หนองออน และช่อแล

10,000     

 งบ สปสช.

4 แหง่ โรงเรียน

เปา้หมาย

จัดกลไกเฝา้ระวังพฤติการรม

เยาวชนกลุม่เสี่ยงนอก

สถานศกึษา

10000      

งบ สปสช.

เยาวชน

ในชุมชน

27 ชุมชน

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

โครงการชุมชน

เขม้แข็งเอาชนะ

ปัญหายาเสพติด 

(ต่อ)

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

สถานศกึษา

 - กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงาน / รายงานผล

จัดกจิกรรม To Be Number 

One เสริมสร้างภูมิคุม้กัน

ต้านยาเสพติดในโรงเรียน 

บา้นปง ปา่จี้ หนองออน ช่อ

แล และอนุบาลสานสายใยรัก

50,000     

งบ สปสช.

5 แหง่ โรงเรียน

เปา้หมาย
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการรณรงค์

เนื่องในวันต่อต้านยา

เสพติดโลก

จัดกจิกรรมรณรงคเ์นื่องใน

วันยาเสพติดโลก

3,000     

งบ สปสช.

1 ครั้ง ทม.เมอืง

แกน

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

  แนวทางการพัฒนา  1. เพิ่มประสทิธภิาพในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35 โครงการฝังกลบบอ่

ขยะ

ดําเนินการฝังกลบ ปรับปรุง 

บอ่ขยะ

100,000   

   อุดหนุน

ทั่วไป

1 แหง่ ทม.เมอืง

แกน

 - จัดกจิกรรทม

ประชาสัมพันธง์ดการทิ้งขยะ

ลงคูคลองและแม่น้ํา

 - จัดกจิกรรมสง่เสริมการมี

สว่นร่วมของประชาชนเพื่อ

รักษาความสะอาด เรียบร้อย

ของบา้นเมอืง

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

โครงการ

ประชาสัมพันธง์ด

การทิ้งขยะลงคู

คลองและแม่น้ํา

36 100,000   

   อุดหนุน

ทั่วไป

ถังขยะ 

100 ใบ

27 ชุมชน

หน้า 53



งบประมาณ
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 - จัดกจิกรรมสง่เสริมการมี

สว่นร่วมของชุมชนในการ

จัดการขยะอย่างยั่งยนื

 - จัดกจิกรรมเพิ่มพื้นที่สี

เขยีวในชุมชน

 - จัดกจิกรรมอนุรักษแ์หลง่

27 ชุมชน 27 ชุมชน

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

โครงการเมอืง

ทอ่งเที่ยวเขงินิเวศ -

 มิตรสิ่งแวดลอ้ม

37 100,000  

อุดหนุนทั่วไป

 - จัดกจิกรรมอนุรักษแ์หลง่

น้ําชุมชน

 - จัดกจิกรรมใบไม้แลกปุย๋

ลดปัญหาหมอกควัน

50,000 

อุดหนุนทั่วไป

27 ชุมชน ทม.เมอืง

แกนฯ

จัดกจิกรรมถนนปลอดถัง

100,000 

อุดหนุนทั่วไป

300 

ครัวเรอืน

หางดง  

วังแดง    

 หนองบัว

จัดกจิกรรมจัดการขยะดว้ย

ไสเ้ดอืนฝอย สร้างโรงเรอืน 

และสง่เสริมการคัดแยกขยะ

ในตลาดสด

20,000  

อุดหนุนทั่วไป

โรงเรอืน

 1 หลัง 

และ

ตลาดสด

 10 แหง่

ทม.เมอืง

แกนฯ

โครงการสง่เสริม

สนับสนุนกจิกรรม

ลดภาะโลกร้อน

38
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งบประมาณ
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1 โครงการตรวจหา

สารพษิในเลอืด
 - ตรวจสารพษิตกคา้งใน

เลอืดเกษตร และผูบ้ริโภค
สํารวจร้านอาหารแผงลอย 

จําหน่ายอาหาร  เผยแพร่

ประชาสัมพันธเ์ทคนิคการ

เลอืกร้านอาหาร / อาหาร

30,000    

งบ สปสช.

27 ชุมชน ทม.เมอืง

แกน

แนวทางการพัฒนา  4.การสง่เสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยนื  ลดปริมาณการใช้สารเคมีในการดํารงชีวติและประกอบอาชีพ

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

2 โครงการพชือาหาร

เมอืงแกนปลอดภัย

เลอืกร้านอาหาร / อาหาร

ปลอดภัย

จัดกจิกรรมสง่เสริมการปลูก

ผักปลอดสารพษิ

20 คน

  - จัดกจิกรรมตรวจ

ตัวอย่างอาหาร และพชืผัก

เพื่อคน้หาสารปนเปื้อน 

ประเภท สารบอแรกซ ์สาร

ฟอกขาว สารกันรา ฟอร์

มาลนี และสารพษิจากภาค

เกษตร

30 

ร้านคา้

20,000   

อุดหนุนทั่วไป

ทม.เมอืง

แกน
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1 โครงการบํารุงรักษา

หรอืซอ่มแซม

ครุภัณฑต์่าง ๆ และ

ทรัพย์สนิ

จัดจา้งซอ่มแซมวัสดุ

ครุภัณฑท์ี่ชํารุด  ทรุดโทรม 

ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ

415,000.- 

 อุดหนุนทั่วไป

100% 

วัสดุ

ครุภัณฑ์

สามารถใช้

งานได้

ตามปกติ

เทศบาลฯ

แนวทางการพัฒนา 3.การพัฒนาประสทิธภิาพสร้างจติสํานึกของบุคลากรในการบริการประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบต่อสว่นร่วม และ

                              พร้อมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2552 พ.ศ. 2553

ตามปกติ

2

ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ตามความจําเป็นและเหมาะสม

98,500.-  

อุดหนุนทั่วไป

  -  ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 1 เครื่อง

งบประมาณ

หน้า    56
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โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑ ์เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงาน เทศบาลฯ



(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสําหรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานตาม

ความจําเป็นและเหมาะสม

ของกองสาธารณสุขฯ

995,000.- 

  อุดหนุนทั่วไป

100% เทศบาลฯ

 - วัสดุกอ่สรา้ง 10,000.00      

 - วัสดุสํานักงาน 55,000.00     

 - วัสดุงานบา้นงานครัว 50,000.00     

 - วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 140,000.00   

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ 

เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 - วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 140,000.00   

 - วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 530,000.00   

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000.00     

 - วัสดุวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 200,000.00   

 - วัสุดไฟฟ้าและวทิยุ 5,000.00        

 - วัสดุเครื่องแตง่กาย 30,000.00     


