
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตมนุษย์
แนวทางที่ ๔ ส่งเสรมิการดแูลสุขภาพ อนามยัขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและไดม้าตรฐาน
ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ
1 สมทบกองทนุหลักประกนั  - เพื่อสนบัสนนุการจัดการ เงินสมทบกองทนุหลักประกนั 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนในทอ้งถิ่นได้รับ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพเทศบาลต าบล บริการของหนว่ยบริการ สุขภาพ เทศบาลต าบล บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
เขตรอดุมศักด์ิ สาธารณสุขในการสร้างเสริม เขตรอดุมศักด์ิ และมคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สุขภาพปอูงกนัโรคและฟื้นฟู
สุขภาพส าหรับประชาชน
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
 - เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มเปาูหมาย
สามารถเข้าถึงบริการทางการ
แพทย์อย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ
 - เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่น
มคุีณภาพชีวิตดีขึ้น

2 โครงการรณรงค์ปอูงกนั  - เพื่อปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมในเขตพื้นที่ 220,000 220,000 220,000  - สุนขั-แมว ได้รับการฉีดวัคซีน กองสาธารณสุขฯ
โรคพษิสุนขับา้  - เพื่อใหสุ้นขั-แมว ได้รับการ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้และ

ฉีดวัคซีนปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้ ยาคุมก าเนดิ
และยาคุมก าเนดิ  - สามารถควบคุมจ านวนสุนขั

งบประมาณและที่มา



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ
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 และแมวไมใ่หเ้พิ่มจ านวนขึ้น
จากเดิม

3 โครงการบริการสุขภาพผู้สูงอาย ุ- เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สุงอายุในเขตเพื้นที่เทศบาล 300,000  -  -  - ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม กองสาธารณสุขฯ
แบบองค์รวม กาย ใจ สังคม ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ สุขภาพแบบองค์รวม กาย ใจ 
และจิตวิญญาณ เนน้ผู้สูงอายุ จ านวน ๓๐๐ คน สังคม  และจิตวิญญาณ  
ที่ด้อยโอกาสในชุมชนใหส้ามารถ เนน้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชน
เข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐาน ใหส้ามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
ได้อย่างทั่วถึง พื้นฐานได้อย่างทั่วถึง

4 อดุหนนุโครงการพฒันางาน เพื่อสนบัสนนุการพฒันา อาสาสมคัรสธารณสุขในเขตพื้นที่ 130,000 130,000 130,000 ระบบสาธารณสุขมลูฐานของ กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขมลูฐานในเขต  สาธารณสุข  ในเขตเทศบาล เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ เปน็ไปอย่างครอบคลุม และมี

 ประสิทธิภาพ

5 โครงการพฒันาศักยภาพของ  - เพื่อใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุข อาสาสมคัรสาธารณสุข  500,000 500,000 500,000  - ประชาชนมกีารปรับเปล่ียน กองสาธารณสุขฯ
อาสาสมคัรสาธารณสุข มคีวามรู้ ความเข้าใจ  ในการ ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล พฤติกรรมสุขภาพ ทั้งเร่ืองส่งเสริม

ด าเนนิงานด้านสาธารณสุขมลูฐานเขตรอดุมศักด์ิ สุขภาพ ปอูงกนัโรค รักษาพยาบาล 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป เบื้องต้น
ใช้ใหเ้ปน็ประโยชนไ์ โดยสามารถ  - อาสาสมคัรสาธารณสุข มกีาร
ดูแลตนเองและผู้อื่นได้อย่าง เฝูาระวังสุขภาพ และคัดกรอง
เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ ผู้ปวุย และสามารถรายงานเฝูา
 - เพื่อให ้อสม.สามารถน าความรู้ ระวังสงสัยในชุมชนได้ดี และเปน็



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
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ที่ได้รับไปเผยแพร่ในชุมชน ได้ ผู้น าในการดูแล สภาวะแวดล้อม
อย่างถูกต้อง และรับผิดชอบต่อชุมชน 

6 โครงการสุขศึกษาอนามยั  - เพื่อใหน้กัเรียนได้รับการตรวจ นกัเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล 50,000 50,000 50,000  - นกัเรียนในสถานศึกษาในเขต กองสาธารณสุขฯ
โรงเรียน สุขภาพและวินจิฉัยโรคเบื้องต้น ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ พื้นที่เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

และส่งเสริมสุขภาพของนกัเรียน ได้รับการตรวจคัดกรองโรคและ
ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล ได้รับการรักษาได้ทนัทว่งที
ใหม้สุีขภาพดี  - นกัเรียนมสุีขภาพกายและจิตดี

7 โครงการบา้น ชุมชนปลอด   - เพื่อก าจัดหรือลดแหล่ง เขตพื้นที่รับผิดชอบของ 900,000 900,000 900,000  - จ านวนผู้ปวุยไข้เลือดออกในเขตกองสาธารณสุขฯ
ยุงลาย เพาะพนัธุลู์กน้ ายุงลาย เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ พื้นที่เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

 - เพื่อปอูงกนัการแพร่ระบาด ลดลง
ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่  - ประชาชนใหค้วามร่วมมอืท าลาย

แหล่งเพาะพนัธ์ยุงลายต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ และตระหนกัถึงอนัตราย
ของโรคไข้เลือดออก
 

8 โครงการส่งเสริมการวางแผน  - เพื่อเฝูาระวัง ส่งเสริมใหห้ญิง หญิงต้ังครรภแ์ละเด็ก ๐-๕ ปี 60,000 60,000 60,000  - หญิงมคีรรภ ์และทารกในครรภ์ กองสาธารณสุขฯ
ครอบครัวอนามยัแมแ่ละเด็ก มคีรรภ ์ และทารกในครรภม์ี ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบล  มสุีขภาพแข็งแรง ปลอดภยัจาก

สุขภาพแข็งแรง ปลอดภยัจากการเขตรอดุมศักด์ิ การคลอดบตุร  และปฏบิติัตน 
คลอดบตุร  และหลังคลอดบตุร หลังคลอดใหถู้กต้องในเร่ืองอนามยั



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ
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 - สงเสริมใหป้ฎบิติัตนหลังคลอด ส่วนบคุคล
ใหถู้กต้องในเร่ืองอนามยั
ส่วนบคุคล

9 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน เพื่อใหผู้้ประกอบการมคีวามรู้ ผู้ประกอบการสถานบริการ 45,000 45,000 45,000 ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองสาธารณสุขฯ
การจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อม ความเข้าใจเร่ืองการจัดการ แต่งผม-เสริมสวย ในเขตพื้นที่ จากการเข้ารับบริการแต่งผม-
สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย อนามยัส่ิงแวดล้อมสถานบริการ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ เสริมสวยมสุีขภาพอนามยัที่ดี

แต่งผม-เสริมสวย
10 โครงการเฝูาระวังวัณโรคแบบ  - เพื่อพฒันาระบบค้นหาผู้ปวุย ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล 30,000 30,000 30,000  - มรูีปแบบด าเนนิงานปอูงกนั กองสาธารณสุขฯ

บรูณาการ วัณโรคเชิงรุก ผู้ปวุยกลุ่มเส่ียง ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ควบคุมวัณโรคที่มปีระสิทธิภาพ
และแพร่เชื้อ รวมถึงการคัดกรองผู้ปวุย
 - เพื่อปอูงกนัการแพร่กระจาย วัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเส่ียง
ของโรควัณโรค  - จ านวนผู้ติดเชื้อวัณโรคลดลง

และได้รับการดูแลอย่างมี
มาตรฐาน

11 โครงการเผยแพร่ความรู้  - เพื่อใหผู้้ประกอบการตระหนกัผู้ประกอบการร้านอาหาร, 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองสาธารณสุขฯ
ด้านสุขาภบิาลและคุ้มครอง ถึงความส าคัญในการประกอบ ร้านแผงลอยจ าหนา่ยอาหาร และ จากการบริโภค มสุีขภาพ
ผู้บริโภค อาหารที่สะอาดถูกต้องตามหลัก ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อนามยัที่ดี

สุขาภบิาลอาหาร เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ
 - เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
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ในการเลือกบริโภคอาหารที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ

12 โครงการรถพยาบาลชุมชน   - เพื่อใหผู้้เข้าอบรมได้มคีวามรู้ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 50,000 50,000 50,000  - ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ กองสาธารณสุขฯ
ความเข้าใจในเร่ืองการ เขตรอดุมศักด์ิ จ านวน ๓๐ คน ความเข้าใจในเร่ืองการ  
ปฐมพยาบาล ได้แก ่การดาม ปฐมพยาบาล ได้แก ่การดาม
กระดูก การหา้มเลือด และ กระดูก การหา้มเลือด และ
การช่วยชีวิตเบื้องต้น การช่วยชีวิตเบื้องต้น
 - เพื่อใหผู้้เข้าอบรมสามารถ  - ผู้เข้าอบรมสามารถประเมนิ
ประเมนิสถานการณ์ผู้ปวุยและ สถานการณ์ผู้ปวุย และน าส่งต่อ
น าส่งต่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

13 อดุหนนุโครงการปอูงกนัและ เพื่อเปน็การส่งเสริมใหป้ระชาชนชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 130,000  -  - ประชาชนในชุมชนมสุีขภาวะ กองสาธารณสุขฯ
แกไ้ขปญัหาด้านสาธารณสุข มกีารจัดการด้านสุขภาพ น าไปสู่ เขตรอดุมศักด์ิ  ที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
ใหก้บัชุมชน การมสุีขภาวะที่ดี จ านวน ๑๓ ชุมชน

14 อดุหนนุโครงการส่งเสริมอาหารเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันใหแ้ก่อาหารกลางวันนกัเรียน 1,200,000  -  - นกัเรียนได้รับประทานอาหาร กองการศึกษา
กลางวัน  ใหแ้กโ่รงเรียนวัดเขา-นกัเรียน ใหไ้ด้รับสารอาหารครบ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ กลางวันครบทกุคนและไดรับสาร 
คันธมาทนแ์ละโรงเรียนจุกเสมด็ ๕ หมู่  และมเีปน็ประโยชนต่์อ จ านวน ๒๘๐ คน และโรงเรียน อาหารที่มปีระโยชนเ์พยีงพอต่อ

การเจริญเติบโตของร่างกาย จุกเสมด็ จ านวน ๓๐๐ คน ร่างกาย ท าใหม้สุีขภาพแข็งแรง
  สมบรูณ์

 

15 โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน ด าเนนิการจัดหาอาหารเสริม 1,700,000  -  - นกัเรียนและเด็กในศูนย์พฒันา กองการศึกษา
(นม) ได้รับอาหารเสริมที่มคุีณค่าและ (นม) ส าหรับเด็กในศูนย์พฒันา ได้รับอาหารเสริมสุขภาพ ด่ืมนม
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และมปีระโยชนต่์อร่างกาย เด็กเล็ก  ทั้ง ๓ ศูนย์  และ ทกุวัน ร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ๒

 โรงเรียน
16 โครงการสนบัสนนุอาหาร เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ด าเนนิการจัดหาอาหารกลางวัน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 นกัรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับ กองการศึกษา

กลางวัน ได้รับประทานอาหารกลางวัน ใหก้บั ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประทานอาหารกลางวัน ครบถ้วน
ครบถ้วนทกุคน อกีทั้งได้รับ ๓ ศูนย์  จ านวน ๓๐๐ คน ทกุคน   และได้รับสารอาหาร 
สารอาหารเพยีงพอต่อการเจริญ ที่มคุีณค่ามปีระโยชนต่์อสุขภาพ
เติบโตของร่างกาย และการเจริญเติบโตของร่ายกาย

17 อดุหนนุโครงการส่งเสริมทกัษะ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหม้ี จัดกจิกรรมส่งเสริมทกัษะศิลปะ 20,000  -  - นกัเรียนมทีกัษะพื้นฐาน กองการศึกษา
ศิลปะ ดนตรี และกฬีา โรงเรียนการจัดการกจิกรรมเรียนการสอน ดนตรี และกฬีา  ใหก้บันกัเรียน ด้านดนตรี ศิลปะและกฬีา
วัดเขาคันธมาทน์ ที่หลากหลาย  โดยน ารูปแบบ ณ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ เพื่อศึกษาในระดับที่สูงต่อไป

กจิกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ จ านวน ๑๓๐ คน 
กฬีา 

18 อดุหนนุโครงการกฬีาสีและ เพื่อใหน้กัเรียนได้รู้จักประโยชน์ จัดกจิกรรมแข่งขันกฬีาสีใหก้บั 18,000  -  - นกัเรียนเหน็คุณค่าและ กองการศึกษา
นนัทนาการใหแ้กโ่รงเรียน ของการออกก าลังกาย รู้กฎ นกัเรียนในโรงเรียนวัดเขา- ประโยชนข์องการออกก าลังกาย
วัดเขาคันธมาทน์ กติกาการเล่นกฬีา เหน็ความ คันธมาทน ์จ านวน ๑๘๐ คน เข้าใจกฎ กติกาการเล่นกฬีา

ส าคัญของการเล่นกฬีา
19 โครงการแข่งขันกฬีาของ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเกดิการพฒันาด าเนนิการจัดการแข่งขันกฬีา 100,000 100,000 100,000 เด็กเกดิการพฒันาทางด้าน กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ใหก้บัเด็กเล็กของศูนย์พฒันา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
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สังคม และสติปญัญา ส่งเสริมให้ เด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ และให้ และสติปญัญา มนี้ าใจเปน็
เด็กมนี้ าใจเปน็นกักฬีา  รู้แพ้ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กมส่ีวนร่วม นกักฬีา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้จักการ
รู้ชนะ รู้จักการใหอ้ภยั  ในกจิกรรม จ านวน ๕๐๐ คน ใหอ้ภยั เกดิสัมพนัธภาพที่ดี
สร้างสัมพนัธ์ที่ดีในครอบครัว/ ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

20 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุด้าน เพื่อใหเ้ยาวชนใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ ด าเนนิการจัดกจิรรมการฝึก 400,000 400,000 400,000 เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก กองการศึกษา
ศิลปะดนตรีและนนัทนาการ ประโยชนแ์ละกล้าแสดงออก อบรม การประกวดแข่งขัน ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์

ด้านศิลปะ ดนตรีและนนัทนาการ
เยาวชน ๓๐๐ คน


