
 

ยุทธศาสตรที่   5 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานการบริหารและการจัดบริการดานสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการจัดบริการดานสาธารณสุข 

 5.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมความรูและใหบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการอบรมใหความรู

ปองกันโรคเอดส 

 

เพื่อใหประชาชนมีความรูและ

การปองกันที่ถูกวิธ ี

อบรมเผยแพรความรูการ

ปองกันโรคเอดสแก

ประชาชนในเขตเทศบาล 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีความรูความเขาใจ

การติดตอของโรคเอดสและ

ปองกันไดถูกวิธ ี

กอง 

สาธารณสุข 

2. โครงการควบคุมและปองกัน

โรคไขเลือดออก 

 

ฉีดพนยาเพื่อกําจัดยุงและ 

แมลงตางๆที่เปนพาหะนําโรค 

 

จัดซื้อทรายอะเบทและน้ํายา

พนหมอกควันตามทอระบาย

น้ําและแหลงเพาะพันธุยุง 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนปลอดภัยจากโรคที่

เกิดจากยุงและแมลงตางๆ 

 

กอง 

สาธารณสุข 

3. โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา 

 

เพื่อสรางภูมิคุมกันโรคพิษ 

สุนัขบาในสัตวเลี้ยง 

 

บริการฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาใหสุนัขและแมว

ในเขตเทศบาล 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไมปวยเปนโรค 

พิษสุนัขบา 

 

กอง 

สาธารณสุข 

4. โครงการปองกันและควบคุม

กําจัดสัตวและแมลงที่เปน

พาหะนําโรค 

เพื่อปองกันโรคติดตอที่เกิดจาก

สัตวนําโรค 

กําจัดสัตวนําโรคที่เปน 

พาหะนําโรค 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและไม

ปวยดวยโรคติดตอ 

 

กอง 

สาธารณสุข 

5. โครงการอบรมอาสาสมัคร 

สาธารณสุข/อสม.ในตําบล 

 

เพื่อใหอาสาสมัครมีความรูดาน

สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 

สามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

อบรมและทัศนศึกษาดูงาน 

ปละ 1 ครั้ง 

 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

อสม.และผูสูงวัยปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

กอง 

สาธารณสุข 

 

 



 

5.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมความรูและใหบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

6. โครงการตรวจสุขภาพและ

รักษาพยาบาลเบื้องตนใหกับ

ประชาชนในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ 

รางกายที่แข็งแรงสมบูรณ 

 

จัดหายา, จัดตั้งกองทุนยา 

 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่

สมบูรณแข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข 

7. โครงการตรวจสุขภาพรางกาย

ประจําป คณะผูบริหารพนักงาน

และลูกจาง 

เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน 

มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

สมบูรณ 

ตรวจสุขภาพประจําปคณะ 

ผูบริหาร พนักงานและ 

ลูกจางเทศบาล 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

คณะผูบริหาร พนักงานและ

ลูกจางเทศบาล มีสุขภาพ 

แข็งแรง 

 
สํานักปลัด 

8. โครงการหนวยสาธารณสุข

เคลื่อนที่ 

เพื่อใหการพัฒนาดานสุขภาพ

แกประชาชนมีสุขภาพดี 

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับการดูแลสภาวะสุขภาพ

แบบใกลชิด 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับความรูอยาง

ถูกตองในการดูแล 

กอง 

สาธารณสุข 

9. โครงการบานโรงเรียน  

ปลอดลูกน้ํายุงลาย 

สงเสริมใหประชาชนทํา

กิจกรรมและมีสวนรวมในการ

กําจัดลูกน้ํายุงลายและแหลง

เพาะพันธยุงลาย 

ดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุม

และกําจัดยุงลายในบานเรือน

ของประชาชนและโรงเรียน

ในเขตเทศบาล 

 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีสวนรวมกําจัด

ลูกน้ํายุงลาย 

กอง 

สาธารณสุข 

 

 

 

 



 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการจัดบริการดานสาธารณสุข 

 5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพอนามัย 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

โครงการอบรมใหความรูใน

การรักษาสุขภาพและอนามัย 

 

 

 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและ

อนามัย 

 

 

จัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 

 

 

 

 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนผูเขารับการ 

อบรมมีความรูสามารถที่จะ

รักษาสุขภาพและอนามัยได

อยางถูกตอง 

 

กอง 

สาธารณสุข 

2. 

 

โครงการรณรงคประชาสัมพันธ

ใหประชาชนเห็นความสําคัญ

ของการรักษาสุขภาพและ

อนามัย 

 

เพื่อใหทราบและเห็น

ความสําคัญของการรักษา

สุขภาพและอนามัย 

 

ผูขารวมโครงการ 

ครั้งละ 100 ครัวเรือน 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับขาวสาร 

ขอมูลการรักษาสุขภาพและ

อนามัย 

กอง 

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการจัดบริการดานสาธารณสุข 

 5.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการรักษาสุขภาพดวยภูมิปญญาทองถิ่นและการแพทยแผนไทย 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

โครงการจัดอบรมใหความรู 

เกี่ยวกับการใชและการผลิต

สมุนไพร 

เพื่อใหประชาชนมีความรูดาน

สมุนไพร 

 

 

ดําเนินการฝกอบรม

ประชาชนภายในเขต

เทศบาลในเรื่องเกี่ยวกับการ

ใชและการผลิตสมุนไพร 

80,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

80,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

80,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล

ไดรับความรูเกี่ยวกับสมุนไพร 
กอง 

สาธารณสุข 

2. 

 

โครงการจัดความรูเกี่ยวกับการ

รักษาสุขภาพดวยการแพทย

แผนไทย 

 

เพื่อใหประชาชนมีความรูดาน

การแพทยแผนไทย 

 

ดําเนินการฝกอบรม

ประชาชนภายในเขต

เทศบาลในเรื่องการรักษา

สุขภาพดวยการแพทยแผน

ไทย 

 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล

ไดรับความรูเกี่ยวกับการรักษา

สุขภาพดวยการแพทยแผนไทย 

 

กอง 

สาธารณสุข 

3. 

 

โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธใหประชาชน

เขาใจถึงวิธีการใชอยางถูกตอง

และประโยชนของสมุนไพร 

รวมทั้งการจัดบริการการแพทย

แผนไทย 

 

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร 

จัดทําปายประชาสัมพันธ 50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล

ไดรับความรูเกี่ยวกับการรักษา

สุขภาพดวยการแพทยแผนไทย 

 

กอง 

สาธารณสุข 

 


