รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
- ยุทธศาสตรกรพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาดานสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุน อสม. ต.แมแรง
ตามภารกิจ

วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม

(ผลผลิตของโครงการ)
อสม. ม.1 - ม.11

โครงการของอสม. หมูบานละ 7,500

งบประมาณและที่ผานมา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

82,500
(เงินอุดหนุน

บาท

ทั่วไป)

82,500

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

82,500 จํานวนบุคลากรที่ได อสม.และประชาชนไดจัดกิจกรรมเพื่อ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน รับการสงเสริมและ

สรางเสริมสุขภาพ

ทั่วไป)

ทั่วไป)

สนับสนุน

150,000

150,000 อัตราการเกิดโรคติดตอ ตําบลแมแรงมีกิจกรรมการปองกันและ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
(อสม.ทุกหมูบาน)

(82,500)
2 โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

เพื่อจัดกิจกรรมปองกันโรคกอนการ

เขตพื้นที่ตําบลแมแรง

ระบาดและควบคุมโรคเมื่อเกิดการ

150,000
(เงินอุดหนุน

ระบาด

ทั่วไป)

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ไมเกินเปาหมายของ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

WHO

ควบคุมโรคติดตอรวดเร็วและทันเหตุ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

การณ

(150,000)
3 โครงการบริการวิชาการและ
อนามัยชุมชน

เพื่อตรวจสุขภาพและวินิจฉัย

ปละ 1 ครั้ง

โรคเบื้องตนแกประชาชนตําบล

70,000
(เงินอุดหนุน

แมแรง

ทั่วไป)

70,000

70,000 รอยละของจํานวน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ประชาชนที่เขารวม
ทั่วไป)

ทั่วไป)

โครงการฯ

ประชาชนตําบลแมแรงไดรับการตรวจ

กองสาธารณสุข

สุขภาพ และสามารถรักษาโรคได

และสิ่งแวดลอม

ทันทวงที

(คณะเทคนิค

(70,000)
4 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลแมแรง

เพื่อสงเสริมสุขภาพของประชาชน
ใหแข็งแรง

ปละ 1 ครั้ง

250,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)
(250,000)

การแพทย มช.)
250,000

250,000 รอยละของจํานวน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ประชาชนที่เขารวม
ทั่วไป)

ทั่วไป)

โครงการฯ

ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

กองสาธารณสุข

ภายใตสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

และสิ่งแวดลอม

-40เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการตรวจคุณภาพน้ําดื่ม/
น้ําบริโภค

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อตรวจสอบความสะอาดของ

น้ําประปาหมูบานทุกแหง

น้ําดื่ม น้ําใช

ในตําบลแมแรง

งบประมาณและที่ผานมา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

6 โครงการมหกรรมสุขภาพ

เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู

จํานวน 1 ครั้ง

60,000
(เงินอุดหนุน

ในการดูแลสุขภาพ

ทั่วไป)

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

20,000 พื้นที่ 11 หมูบานใน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน มีน้ําดื่มที่มีคุณภาพ
ทั่วไป)
60,000

ทั่วไป)
60,000 รอยละของจํานวน
ทั่วไป)

กองสาธารณสุข

2. การหาวิธีการแกไขในกรณีที่มีปญหา

และสิ่งแวดลอม

เกี่ยวกับคุณภาพของน้ําประปา

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ประชาชนที่เขารวม
ทั่วไป)

1. ประชาชนมีน้ําดื่ม น้ําใชที่สะอาด

การดําเนินงานดานสาธารณสุขเปนไป

กองสาธารณสุข

อยางมีประสิทธิภาพ

และสิ่งแวดลอม

ผูประกอบการมีความสนใจในการ

กองสาธารณสุข

โครงการฯ

(60,000)
7 โครงการสํารวจ ตรวจ แนะนํา
และอบรมผูประกอบการ

เพื่อขึ้นทะเบียนสถานประกอบการใหม ตําบลแมแรง

10,000

เพื่อตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมของ

สถานประกอบการ

(เงินอุดหนุน

สถานประกอบการ เพื่อใหความรู

ภายในตําบลแมแรง

ทั่วไป)

ผูประกอบการและผูเกี่ยวของ

10,000

10,000 รอยละ 70 ของผู

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ประกอบการ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

(10,000)

เขารวมโครงการและพัฒนาไปในทางที่ดี และสิ่งแวดลอม

รอยละ 80 ของสถาน
ประกอบการไดรับการ
ตรวจเยี่ยมแนะนํา

8 โครงการการแพทยฉุกเฉิน

เพื่อสนับสนุนการดําเนินการการแพทย ประชาชนตําบลแมแรง
ฉุกเฉิน

30,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

30,000

30,000 มีอุปกรณในการปฏิบัติ ประชาชนตําบลแมแรงไดรับการ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน งานการแพทยฉุกเฉิน ชวยเหลืออยางทั่วถึง
ทั่วไป)

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

ทั่วไป)

(30,000)
9 โครงการตําบลสุขภาวะ

เพื่อเปนแมขายตําบลสุขภาวะ

ตําบลแมแรง
และตําบลเครือขาย

30,000
(เงินอุดหนุน

30,000

30,000 รอยละของประชาชน ตําบลแมแรงมีขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ผูเขารวมโครงการฯ

ของประชาชนภายในตําบลอยาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ทั่วไป)

ทั่วไป)

ทั่วไป)

ครบถวน

(30,000)
10 โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในตําบลแมแรง

สรางกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการ

ผูสูงอายุภายใน

ดูแลผูสูงอายุ

ตําบลแมแรง

40,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

40,000

40,000 สามารถมีกิจกรรม

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน การดูแลผูสูงอายุ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

อยางนอย 3 ระบบ

(20,000)

-41-

10

10

10

742,500

742,500

742,500

ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาศักยภาพ

กองสาธารณสุข

รวมทั้งมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

และสิ่งแวดลอม

ตอการดําเนินชีวิต

