
2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการให้บริการทางสังคมด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

เพือ่ให้บริการช่วยเหลือ

รับส่งผู้บาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุ และผู้ป่วย

ฉุกเฉินไปยัง

โรงพยาบาล ได้อย่าง

รวดเร็ว (รับเงิน

อุดหนุนจากสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ) ต้ังในงบกลาง

จัดบริการในการ

ปฏบิติังาน ใน

ระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน ซ่ึง

ใหบ้ริการช่วยเหลือ

รับส่งผู้บาดเจ็บ

จากอุบติัเหตุ และ

ผู้ปว่ยฉุกเฉินไปยัง

โรงพยาบาล

200,000 200,000 200,000 ประชาชน

ได้รับบริการ

ทาง

การแพทย์

ฉุกเฉิน

สะดวกและ

รวดเร็วขึ้น

ประชาชนได้รับการ

ช่วยเหลือ

งานป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

เทศบาลต าบลชะมาย

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

แนวทางที่  6  พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

อบรมพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน หมู่ที ่1 – 8 

ให้มีความรู้ในการ

บริการสุขภาพเบือ้งต้น

แก่ประชาชน

ด าเนนิการจัด

กจิกรรมของ

อาสาสมคัร

สาธารณสุขหมูบ่า้น

 หมูท่ี่ 1 – 8 ใน

ด้านการสาธารณสุข

 การฝึกอบรม ทัศน

ศึกษาดูงาน 

กจิกรรมต่างๆ  ขอ

งอสม. , การ

จัดบริการสุขภาพ

เบือ้งต้นใน

ศูนย์บริการฯ (งบ

เงินอดุหนนุ 

120,000 จ านวน 8

 หมูบ่า้น หมบูา้นละ

 15,000งบเทศบาล

 330,000)

450,000 อสม.ในเขต

เทศบาล มี

ความรู้ด้าน

สาธารณสุข

มากยิ่งขึ้น

สร้างขวัญก าลังใจ

และส่งเสริมการ

ท างานของ อสม.

กอง

สาธารณสุข
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

3 โครงการให้บริการอนามัยโรงเรียน เพือ่ให้นักเรียนมี

สุขภาพทีดี่

จัดท าโครงการ

ด้านอนามัยใน

โรงเรียน จ านวน

 3 โรงเรียน

30,000 30,000 นักเรียนมี

อนามัยทีดี่ 

และสุขภาพ

แข็งแรง

เด็กนักเรียนมี

สุขภาพทีดี่มากขึ้น

กอง

สาธารณสุข

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

และสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม

เพือ่ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้าและสัตว์เล้ียง

ลูกด้วยนมให้ลดน้อยลง

จัดกิจกรรม

รณรงค์ป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า

และสัตว์เล้ียงลูก

ด้วยนม ในพืน้ที่

ชะมาย / 

ประชาชนในเขต

พืน้ทีต่ าบลชะมาย

30,000 30,000 30,000 ประชาชน

ปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัข

บ้า อย่างน้อย

 80 %

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า

กอง

สาธารณสุข
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(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

5 โครงการตรวจสุขภาพ เพือ่ให้ประชาชนได้

ตรวจสุขภาพ โดย

ประสานโรงพยาบาล

มาตรวจสุขภาพแก่

ประชาชน

ให้บริการ

รักษาพยาบาล

เคล่ือนที่

25,000 25,000 ประชาชนมี

สุขภาพดีขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพ

ทีดี่ขึ้น

ส านักปลัด

6 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เพือ่ให้ทราบถึงปัญหา

ของผู้ป่วย (ด าเนินการ

ออกตรวจเยี่ยมบ้าน

ผู้ป่วย โดยไม่ใช้

งบประมาณ)

บ้านผู้ป่วยในเขต

เทศบาล

ผู้ป่วยมี

ก าลังใจ

เพิม่ขึ้น

ผู้ป่วยได้รับความ

ช่วยเหลือเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชาชนมีหลักประกัน

สุขภาพ
ประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบล

ชะมายจ่าย

สมทบกองทุน

หลักเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพ

หลักประกัน

สุขภาพ (งบกลาง)

300,000 มีจ านวน

กิจกรรมของ

กองทุน

หลักประกัน

สังคมสุขภาพ

ไม่น้อยกว่า 

15 โครงการ

ประชาชนในเขต

เทศบาลมีสุขภาพดีขึ้น

กอง

สาธารณสุข
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

8 โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ และ

วัณโรค

ควบคุมป้องกันโรคเอดส์

 และวัณโรคในชุมชน

ให้ลดน้อยลง

เพือ่ให้ประชาชน

ได้ทราบสาเหตุ

ของการเป็นโรค

เอดส์ และวัณโรค

50,000 50,000 ลดจ านวน

ผู้ป่วยโรค

เอดส์และวัณ

โรค

ประชาชนมีความรู้

เร่ืองโรคเอดส์และ

วัณโรค สามารถ

ป้องกันได้

กอง

สาธารณสุข

9 โครงการให้ความรู้เร่ืองมะเร็งปาก

มดลูกและมะเร็งเต้านม

เพือ่ลดและควบคุม

โรคมะเร็งปากมดลูก

และมะเร็งเต้านมให้ลด

น้อยลง

เพือ่ให้

ประชาชนทราบ

ถึงสาเหตุการเป็น

โรคมะเร็งปาก

มดลูกและมะเร็ง

เต้านม

80,000 80,000 ประชาชนมี

ความรู้ใน

การตรวจ

มะเร็งปาก

มดลูกและ

มะเร็งเต้านม

เบือ้งต้นด้วย

ตนเองได้

ประชาชนมีความรู้

และสามารถป้องกัน

เร่ืองมะเร็งปากมดลูก

 และมะเร็งเต้านมได้

กอง

สาธารณสุข

10 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพือ่ให้ประชาชนมี

สุขภาพทีดี่

100,000 100,000 ประชาชนมีสุขภาพ

ทีดี่ขึ้น

กอง

สาธารณสุข
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

11 โครงการคลินิกหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลชะมาย

ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

ในเร่ืองการส่งเสริม

พัฒนาของเด็กโดยตรง

หรือโรคติดต่อทีส่ามารถ

เกิดขึ้นในเด็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดกิจกรรม

โครงการคลินิกหนูน้อย

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 และจัดคลินิกให้

ผู้ปกครองได้พบแพทย์

 หรือเจ้าหน้าที่ที่มาให้

ความรู้เร่ืองการ

ส่งเสริมพัฒนาของเด็ก

โดยตรงหรือโรคติดต่อ

ที่สามารถเกิดขึ้นในเด็ก

 เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่า

จัดท าเอกสาร 

ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 

ของขวัญ ค่าตอบแทน

กรรมการหรือวิทยากร

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง

5,000 ร้อยละ 80 

ของ

ผู้ปกครองได้

พบแพทย์

และมีความรู้

 ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการ

พัฒนาการ

ของเด็กมาก

ขึ้น

ผู้ปกครองและ

นักเรียนได้มีโอกาส

ได้พบแพทย์ ได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสุขภาพมาก

ยิ่งขึ้น

ส านักปลัด
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(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

12 โครงการรักษ์สุขภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลชะมาย

เพือ่ให้เยาวชนมี

สุขภาพทีแ่ข็งแรง

เพือ่จ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรมให้

นักเรียนได้

เรียนรู้การรักษา

สุขภาพ เช่น 

ค่าตอบแทน

วิทยากรค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ 

ค่าอาหาร

เคร่ืองด่ืมและ

อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

5,000 ร้อยละ 80 

ของนักเรียน

ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กได้

เรียนรู้การ

รักษาสุขภาพ

เบือ้งต้น

นักเรียนได้เรียนรู้

การรักษาสุขภาพ

เบือ้งต้น

ส านักปลัด

990,000 515000 515000 2,020,000
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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