แผนสุขภาพชุมชน เทศบาลตําบลแชะ
ประจําปงบประมาณ 2559

สวนที่ ๑
บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได กําหนดใหประชาชนและ
ทองถิ่นมีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในหลายรูปแบบ ทั้งในสวนของการเปนผูมีสิทธิในการ
เขารับการบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อใหประชาชน ไดรับทราบสิทธิ
ไดรวม
กระบวนการเรียนรูและเพื่อใหมีความพรอมในการเขาไปมีสวนรวม ในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้นใน
อนาคต โดยทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถมีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ๔ ดาน
คือ
1) การมีสวนรวมในดานนโยบาย / บริหาร
๒

) การมีสวนรวมในดานการเงินและงบประมาณ

๓

)การมีสวนรวมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและทองถิ่น

๔
)การมีสวนรวมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการทั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓(๓)มาตรา๑๘(๘)มาตรา ๔๗ และมาตรา
๔๘(๔) การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในระดับ
พื้นที่นั้น จะทําใหระบบสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในแตละทองถิ่นไดมากขึ้น
ซึ่ง
สอดคลองกับทิศทางการกระจายอํานาจของประเทศ โดยหลักการสําคัญของการมีหลักประกันสุขภาพนั้น เปน
เรื่องของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เปนสิ่งที่สรางความอุนใจแกประชาชนและเปน
การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและตอเนื่อง การมีสุขภาพที่ดีเปนสิทธิประการ
หนึ่งที่มนุษยพึงมี การใหหลักประกันสุขภาพแกประชาชนเปนความจําเปน สังคมที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ
ทางสังคมของประเทศในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษยซึ่งเปนสมาชิกในสังคม การเขาใชบริการสาธารณสุขไม
ควรเปนเรื่องของการรองขอและไมใชการซื้อขายแบบธุรกิจ แตเปนการที่ประชาชนมารับบริการอันพึงมีพึงได
จากผูใหบริการและเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกขกันของสมาชิกในสังคมจากหลักการสําคัญของการมี
หลักประกันสุขภาพและความจําเปน ของการใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในหลักประกันสุขภาพ ทั้งใน
สวนของการเปนผูมีสิทธิในการเขารับการบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
เทศบาลตําบลแชะอําเภอครบุรีดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงไดดําเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลแชะขึ้น เพื่อใหประชาชนใน เขตเทศบาลไดรับทราบสิทธิและกระบวนการเรียนรูในการเขามามี
สวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพที่ดีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแชะ มีเจตนารมณในการ
สรางการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
แลว ยังสนับสนุนใหประชาชนไดแสดงบทบาทในการพึ่งตนเองดานสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังสงเสริมใหทุกฝายที่

เกี่ยวของเกิดความตระหนักตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพไดดวย
ตนเอง และสรางกลไกในสังคมที่จะตองเขามารวมกันแกปญหาตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพใหลุลวงดังนั้น เพื่อให
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแชะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุ
วัตถุประสงคจึงตองมีระบบการจัดขอมูล การจัดทําแผนงานที่ใชเปนแนวทางการแกไขปญหาและกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยว ของ โดยนํา
แผนสุขภาพชุมชน และแผนที่ยุทธศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาใหเกิดสุข
ภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตอไป
๒. วัตถุประสงค
ขอ ๑ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรคฟนฟู
สภาพ และใหการสนับสนุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ สําหรับประชาชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส
ในเขตเทศบาลตําบลแชะไดเขาถึงบริการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน
ขอ ๒ สงเสริมใหกลุมเปาหมายแมและเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมผูประกอบอาชีพเสี่ยง และผูปวย
เรื้อรัง ในชุมชนสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ขอ ๓
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพดวยตนเองและรวมบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่และเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขอ ๔ เพื่อประสานและ
สนับสนุนการดําเนินการจัดการเสริมสรางสุขภาพระหวางหนวยงานภาครัฐ
องคกรเอกชน และประชาชนภายในทองถิ่น
ขอ ๕ เพื่อสรางความเสมอภาคในการเขาถึงระบบหลักประกันสุขภาพและชวยลดภาระคาใชจายแก
ประชาชนผูยากไร

สวนที่ ๒
ขอมูลทั่วไป
ความนํา
กองทุนหลักประกันสุขภาพองเทศบาลตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไดผาน
การเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 9 นครราชสีมา ใหดําเนินการไดตั้งแต 1
กรกฎาคม 2553 ตามหนังสือแจงของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 9
กองทุนหลักประกันสุขภาพองเทศบาลตําบลแชะ มีคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแชะ รวม 1๘ ทาน ตามคําสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
แชะ ที่ ค ๐1446/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่
1 / 2558 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลแชะ
1. ประวัติความเปนมา
เทศบาลตําบลแชะ เดิมเปนสุขาภิบาลแชะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล
แชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2499 ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 73 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 20 กันยายน 2499 ตอมา สุขาภิบาลแชะไดรับการยกฐานะเปนเทศบาล
ตําบลแชะ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ 2542 มีผลตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
เปนตนมา และใชอาคารที่วาการอําเภอครบุรี (หลังเดิม) เปนสํานักงาน จนถึงปจจุบัน
2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ลักษณะที่ตั้ง
ที่ตั้งและเขตการปกครอง
เทศบาลตําบลแชะ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดนครราชสีมา อยูในพื้นที่ราบ
ตอนบนของอําเภอครบุรี ที่พิกัด 14° 31′ 24″ N, 102° 14′ 54″ E ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบล
แชะและบางสวนของตําบลบานใหม มีจํานวน 4 หมูบาน 9 ชุมชน มีระยะทางหางจากตัวจังหวัดประมาณ
58 กิโลเมตร อยูติดที่ตั้งของที่วาการอําเภอครบุรี และสวนราชการตาง ๆ มีพื้นที่ประมาณ 2.5 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,562.50 ไร

อาณาเขต
ดานเหนือ
ติดกับบางสวนของบานแชะ หมูที่ 3 และหมูที่ 4 เขตองคการบริหารสวน
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูที่ริมทางหลวงสายโชคชัย – ครบุรี
ฟากเหนือตรงหลักกิโลเมตร ที่ 54.500 จากหลักเขตที่ 1 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงฟาก
ใตของถนนไปตําบลสระตะเคียน ตรงที่อยูหางจากสามแยกเขาตลาดบานใหมไปทางทิศตะวันออกเปนระยะ
300 เมตร ซึ่งเปนหลักเขตที่ 2
ดานตะวันออก ติดกับบานใหม หมูที่ 8 เขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา จากหลักเขตที่ 2 เปนเสนตั้งฉากกับถนน ไปตําบลสระตะเคียนไปทางทิศใต เปนระยะ
500 เมตร ซึ่งเปนหลักเขตที่ 3
ดานใต ติดกับบานแชะ หมูที่ 3 และบานใหม หมูที่ 9 เขตองคการบริหารสวนตําบลบาน
ใหม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จากหลักเขตที่ 3 เปนเสนตั้งฉากกับเสนหลักที่ 2 และหลักเขตที่
3 ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ 2,500 เมตร ซึ่งเปนหลักเขตที่ 4
ดานตะวันตก ติดกับบานแชะ หมูที่ 3 เขตองคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา จากหลักเขตที่ 4 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
2.2 เขตการปกครอง
เทศบาลตําบล แชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด ๒.๕ ตารางกิโลเมตร
และแบงเขต การปกครองออกเปน ๑๐ ชุมชน ๕ หมูบาน
2.3 ลักษณะภูมิประเทศ
มีแมน้ําลําแชะไหลผาน
ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเปนที่ราบใชเปนที่ตั้งชุมชน
แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญของเทศบาลตําบลแชะ ไดแก คลองลําแชะ และคลองสาขาของลําน้ําดังกลาว
ซึ่งปริมาณน้ําจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับสภาพตามธรรมชาติของน้ําฝน ในแตละป
2.4 ประชากร
เทศบาลตําบลแชะ มีประชากรทั้งสิ้น 6,046 คน แยกเปนประชากรชาย 2,870 คน
ประชากรหญิง 3,176 คน ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย 2,418.84 คน ตอพื้นที่ 1 ตาราง
กิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,566 ครัวเรือน

จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ
ชื่อหมูบาน

แรกเกิด-3 ป

4-6 ป

7-12 ป

13-18 ป

19-25 ป

26-59 ป

60 ปขึ้นไป

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หมู 3 ต.แชะ

29

๔๐

๒๙

๒๖

50

61

63

54

65

75

458

505

1๗๓ 2๓๐ 1,8๔๘

หมู 4 ต.แชะ

๒๙

๒๗

๓๐

๒๗

53

42

๖๕

๖๒

58

77

445

5๐4

147 219

หมู 4 ต.บานใหม

16

9

19

8

28

27

36

37

47

45

261

267

87

หมู 9 ต.บานใหม

26

35

25

22

42

42

36

46

51

78

342

368

103 149 1,365

หมู 8 ต.บานใหม

6

5

7

-

8

12

11

13

16

13

45

57

รวม

106

116

1,785

124 1,011

6

17

216

205 145 181 184 211 212 237 288 1,551 1,701 516 739 6,235

๒.๕

การศึกษา
๑) สถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลแชะ มีจํานวน 3 แหง คือ
จํานวน
จํานวนนักเรียน/เด็ก
สถานศึกษา
หองเรียน กอนวัย อนุบาล ป.1- ป.4- มัธยม
เรียน
ป.3 ป.6

1. โรงเรียนครบุรีวิทยา

36

-

190

445 466

2. โรงเรียนบานแชะ

12

-

30

69

3. โรงเรียนเหรียญทอ วิทยา

29

30

375

215 189

65

รวม

-

1,101

89

253

-

809

สังกัด

สพป.นม. 56
เขต 3
24
(สช.)

2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง สังกัดเทศบาลตําบลแชะ
ครูประจําชั้น

หองเรียน

จํานวนนักเรียน

หองเรียนที่ 1

17

นางสาวรสรินทร เอิบพรมราช

083-383-2480

หองเรียนที่ 2

20

นางเปรมยุดา โยนกระโทก

081-321-3327

หองเรียนที่ 3

16

นางจิณัณฐิตา ชาวแพร

088-446-4830

หองเรียนที่ 4

20

นางวราพร ภูครบุรี

084-656-2993

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลตําบลแชะ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน 255๙

ครู

เบอรโทรศัพท

44

๒.๖

ศาสนา

ผูนับถือศาสนาพุทธรอยละ 99 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล นอกนั้นนับถือ
ศาสนาอื่นๆ มีวัดจํานวน 1 แหง คือ วัดสมุทรการ (แชะ) ตั้งอยูเลขที่ 791 หมู 4 ตําบลบานใหม ศาลเจา
จํานวน 1 แหง คือ ศาลเจาปู-ยา อําเภอครบุรี ตั้งอยูเลขที่ 49 หมู 4 ตําบลบานใหม
๒.๗

ประเพณี
ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก
๑) ประเพณีทําบุญสงทายสงกรานต ของแตละหมูบาน (บานแชะ , บานใหม)
๒) ประเพณีเลี้ยงศาลตาปูประจําหมูบาน (ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 ของทุกป)
๒.๘ ดานสาธารณสุข

๑)
คลินิกเอกชน 5 แหงเปดใหบริการผูปวย ไดแก
หมอเรืองศักดิ์, คลินิกหมอพงษศักดิ์ และคลินิกหมอทิปวิทย

ครบุรีคลินิก, คลินิกหมอไมตรี, คลินิก

๒) รานขายยา 4 ราน ไดแก รานเนาวรัตนเภสัช รานครบุรีฟารมาซี รานคลังยา และรานขาย
ยาสหเวชภัณฑ และโรงพยาบาลครบุรี ซึ่งอยูหางจากตัวเทศบาล ประมาณ 500 เมตร
3) มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวนทั้งสิ้น 95 คน ซึ่งอยูในพื้นที่หมู 3 ตําบลแชะ
จํานวน 29 คน หมู 4 ตําบลแชะ จํานวน 30 คน หมู 4 ตําบลบานใหม จํานวน 18 คน และในหมู 9 ตําบล
บานใหม จํานวน 18 คน ( ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255๙ )
๓. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.๑

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดิน เทศบาลตําบลแชะ สภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก หรือ
อาชีพดานเกษตรกรรม ซึ่งปจจุบันไดลดความสําคัญลงไปมาก เนื่องจากมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
การขยายตัวของธุรกิจ การคา การลงทุน การบริการและพาณิชยกรรมอยางตอเนื่อง
ทรัพยากรน้ํา มีคลองลําแชะเปนแหลงน้ําที่สําคัญ ในการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม
ซึ่งการประปาสวนภูมิภาคสาขาครบุรี ใชเปนแหลงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา เพื่อใหบริการแกประชาชนและ
พื้นที่ใกลเคียง
ขยะมูลฝอย
๑) ปริมาณขยะ

30

2) ปริมาณขยะที่เก็บขนได

18 - 20

3) รถยนตที่ใชเก็บขยะ รวม 3 คัน

ตัน/วัน
ตัน/วัน
ขนขยะวันละ 3 เที่ยว

- คันที่ 1 เลขทะเบียน 86-4493 ประเภท เปดขางเททาย ขนาด 200 แรงมา
น้ําหนักบรรทุก 6.8 ตัน อายุการใชงาน 3 ป
สภาพใชงานไดดี
- คันที่ 2 เลขทะเบียน 84-8901 ประเภท เปดขางเททาย ขนาด 205
แรงมาน้ําหนักบรรทุก 8.2 ตัน อายุการใชงาน 9 ป สภาพใชงานไดดี
- คันที่ 3 เลขทะเบียน 83-8917 ประเภท เปดขางเททาย ขนาด 122
แรงมาน้ําหนักบรรทุก 4.2 ตัน อายุการใชงาน 13 ป สภาพใชงานไดดี
- คันที่ 4 รถอีแตน จํานวน 1 คัน
4) ถังขยะรองรับมูลฝอย จํานวน

200 ใบ

5) รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะ จํานวน

3 คัน

6) พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย จํานวน

20 คน

7) การเก็บคาธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย
- หลังคาเรือนละ

20 บาท/เดือน

- รานคาละ

30 บาท/เดือน

8) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน

1 แหง

ตั้งอยูหมูที่ 11 บานหนองรัง ตําบลแชะ อําเภอครบุรี มีเนื้อที่สําหรับกําจัดขยะมูลฝอย
จํานวน 15 ไร ระยะหางจากเทศบาล 5 กิโลเมตร เริ่มใชงานเมื่อ พ.ศ. 2536 มีการใชพื้นที่แลว คิดเปน
รอยละ 60 (ที่มา : กองสาธารณสุขฯเทศบาลตําบลแชะ ณ เมษายน 255๙)
สิ่งแวดลอม เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลเปนชุมชนเมือง มีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ
และภาคบริการ ทดแทนภาคเกษตรกรรมอยางรวดเร็ว กอใหเกิดสภาพปญหาตาง ๆ เชน ปญหาน้ําเนาเสีย
ปญหาการดังกลาว
ในเขตเทศบาลตําบลแชะมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการออก
กําลังกายและพักผอนหยอนใจ ไดแก
๑) สนามกีฬาเอนกประสงค

จํานวน 1 แหง

๒) สนามบาสเกตบอล

จํานวน 2 แหง

๓) สนามเปตอง

จํานวน 5 แหง

๔) สนามตะกรอ

จํานวน 3 แหง

๕) สนามวอลเลยบอล

จํานวน 3 แหง

๖) สนาม ฟุตบอล

จํานวน 1 แหง

๗) สนามเด็กเลน

จํานวน 6 แหง

๘) สระน้ําสาธารณะเทศบาลตําบลแชะ 1 แหง ตรงขามปมน้ํามัน หมู 4 ต.บานใหม
การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) รถยนตดับเพลิง จํานวน

1

คัน

2) รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน

1

คัน

3) รถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน

3

คัน

4) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน

3

เครื่อง

5) รถยนตหอสูงหรือรถกระเชา จํานวน

1

คัน

6) เรือทองแบนติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน

2

ลํา

7) รถยนตตรวจการณ จํานวน

1

คัน

จํานวน

5

คน

- พนักงานเทศบาล

จํานวน

1

คน

- ลูกจางประจํา

จํานวน

1

คน

- พนักงานจางตามภารกิจ

จํานวน

1 คน

- พนักงานจางทั่วไป

จํานวน

2 คน

8) อัตรากําลังเจาหนาที่ดับเพลิง

9) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร)

จํานวน 115 คน

10) ในรอบปที่ผานมามีการฝกซอม จํานวน
11) วิทยุสื่อสาร

2 ครั้ง

จํานวน

28 เครื่อง

- ชนิดติดตั้งรถยนตเคลื่อนที่ จํานวน

3 เครื่อง

- ชนิดประจําสถานี จํานวน

2 เครื่อง

- ชนิดวิทยุมือถือ

จํานวน

23 เครื่อง

ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลแชะ : เมษายน 255๙

๔. ศักยภาพของเทศบาลตําบลแชะ
๔.

1 ดานการเมืองการบริหาร

สภาเทศบาล ทําหนาที่นิติบัญญัติและควบคุมฝายบริหาร ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล มี
สมาชิกสภาเทศบาลได 12 คน อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งตามมติของสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลชุด
ปจจุบันมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม 2555 จะครบวาระในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
นายกเทศมนตรี ทําหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจางเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล
อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และนายกเทศมนตรีเปนผูแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี เปนผูชวยเหลือในการ
บริหารของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ซึ่งเทศบาลตําบลแชะ มีรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
คน เลขานุการนากเทศมนตรี จํานวน 1 คน และมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน นายกเทศมตรี
ตําบลแชะคนปจจุบันไดรับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่
7 ธันวาคม 2560
พนักงานเทศบาล ซึ่งมี ปลัดเทศบาล เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มี
กฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมีพนักงานเทศบาล จํานวน 24 คน พนักงานครู
จํานวน 1 คน ลูกจางประจํา จํานวน 12 คน พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 6 คน และพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 41 คน
โครงสรางสวนราชการ เทศบาลตําบลแชะ อําเภอครุรี จังหวัดนครราชสีมา เปนเทศบาล
ขนาดกลาง (เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556) โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการดังนี้
๑)
สํานักปลัดเทศบาล มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการ
และงานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล และหนวยงานตางๆ ที่ขอความ
รวมมือ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ งานการเจาหนาที่ งานควบคุมเทศพาณิชย งานทะเบียน
ราษฎรและงานเลือกตั้ง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและใหการบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ
การติดตอ และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ภายในอาคารสํานักงาน
2) กองคลัง มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ การบริหารการเงินการคลัง ในดานการ
รับจายเงินของเทศบาล เชน การจัดเก็บภาษีประเภทตาง ๆ อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุง
ทองที่ คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใบอนุญาตตางๆ ที่กฎหมายกําหนดโดยมีการจัดทําและเก็บขอมูลแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใชในการจัดเก็บรายไดของเทศบาล รวมทั้งดูแลการใชจายเงิน งบประมาณ
เพื่อพัฒนาความเจริญใหแกทองถิ่นในดานตาง ๆ

3) กองชาง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเรื่องการขออนุญาต ออกใบอนุญาต
ควบคุมการกอสรางดัดแปลงตอเติมรื้อถอนอาคาร ภายในเขตเทศบาลใหถูกตองตามกฎหมายและการผังเมือง
งานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม ออกแบบ และกอสราง รวมทั้งงานสาธารณูปโภค ในการกอสรางบํารุงรักษา
อาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ดูแลและจัดใหมีสวนสาธารณะสถานที่พักผอนหยอน
ใจของประชาชน การติดตั้งบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ สัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล เปนตน
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาล การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ แมลง พาหะนาโรค การปองกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด การควบคุมการประกอบ
การคาที่นารังเกียจ หรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ การปองกัน และควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ
ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล และงานดานสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวของภายในเขตเทศบาล
5) กองการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหาร
การศึกษา และวิชาการใหการศึกษาแกเด็กในเขตเทศบาล ทั้งในระดับกอนวัยเรียน วัยบังคับที่อยูในเกณฑ
บังคับตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา การศึกษา
นอกโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานเกี่ยวกับศาสนา งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ตลอดจนงานกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล
6) หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และ
เอกสารที่เกี่ยวของ งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท งาน
ตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี การจัดเก็บ
รายได งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล งานตรวจสอบการทํา
ประโยชนทรัพยสินของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

แผนภูมิ : แสดงโครงสรางและการแบงสวนการบริหารของเทศบาล
เทศบาล

สภาเทศบาล

คณะผูบ้ ริหาร

- สมาชิกสภาฯ 12 คน

- นายกฯ
- รองนายกฯ
- เลขาฯ
- ที่ปรึกษาฯ

1 คน
2 คน
1 คน
1 คน

ปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล

สํานัก

กองคลัง

ป ั

กองสาธารณสุข

กองช่าง

กองการศึกษา

๔.๒ สถานภาพทางการคลังของเทศบาล
๔.๓ อํานาจหนาที่ของเทศบาล ในฐานะที่เปนเทศบาลตําบล ภายใตขอบังคับแหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) เทศบาลตําบลแชะจึงมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา
50 และมาตรา 51 ดังนี้
หนาที่บังคับ (จะตองปฏิบัติ)ตามมาตรา 50

หนาที่สามารถเลือกปฏิบัติตามมาตรา 51

1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่

1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
2) ใหมีโรงฆาสัตว
3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม

สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม

4) ใหมีสุสาน และฌาปนสถาน
5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น

7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูพิการ
8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
เทศบาล
[ มาตรา 50 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 336ฯ พ.ศ. 2515 โดยสวน
ความใน (7) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และ (8) (9)เพิ่มความ
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542]

8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
9) เทศพาณิชย
[ มาตรา 51 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511]

๔.๔ หนาที่ของเทศบาลตําบลแชะ
ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิน่ ของตนเองดังนี้
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
5) การสาธารณูปการ
6) การสงเสริม การฝกอบรม และประกอบอาชีพ
7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
8) การสงเสริมการทองเที่ยว
9) การจัดการศึกษา
10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14) การสงเสริมกีฬา
15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20) การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
25) การผังเมือง
26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28) การควบคุมอาคาร
29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
๔.๕ ดานเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม
ปจจุบัน

จะทําการเกษตรนอกพื้นที่เทศบาล เชน ทํานา ทําไรมันสําปะหลัง ไรออย ฯลฯ

อุตสาหกรรม
เทศบาลตําบลแชะ มีเขตพื้นที่จํากัด
อุตสาหกรรมสวนใหญจึง ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล จะมี
เพียงการแปรรูปสินคาเกษตรขั้นตนขนาดเล็กในครัวเรือน รานคา และการบริการชนิดที่เสริมกิจกรรม
การเกษตรในชนบท ไดแก โรงสี รานซอมเครื่องยนต รานคาวัสดุกอสราง เปนตน

6.

การพาณิชย
1) ธนาคาร
จํานวน
2) สถานีบริการน้ํามัน
จํานวน
3) ตลาดสด
จํานวน
4) ตลาดไนท
จํานวน
5) รานอาหาร
จํานวน
(ที่ไดรับปาย“Clean Food Good Taste”)
) อื่นๆ (รวมสถานบริการ)
จํานวน

5 แหง
1 แหง
2 แหง
1 แหง
32 แหง
290 แหง

ประเภท

จํานวน

รานคาปลีก - สง จําหนายสินคา
ตางๆ

120

รานไฟฟา วิทยุ

13

23

รานถายรูป

5

18

โรงพิมพ

3

10

รานรับซื้อขาวและพืชผล
การเกษตร

5

รานเสริมสวย
รานขายเสื้อผา
รานตัด – เย็บเสื้อผา
ขายเหล็กและอะไหลเครื่องยนต
รานขายวัสดุกอสราง
รานซอมรถยนต

18
7
6
12

รานซอมรถมอเตอรไซค

ประเภท

รานขายเฟอรนิเจอร
รานขายจักรยาน/จักรยานยนต
รานรับทําปาย

จํานวน

4
8
5
33

อื่น ๆ

การทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลตําบลแชะ ไมมีแหลงทองเที่ยวทางโบราณสถานหรือทางธรรมชาติ
เลย แตเปนพื้นที่ที่จะไดประโยชนจากแหลงทองเที่ยวของอําเภอครบุรี เพราะเปนทางผานและเปนศูนย
รวมการคาการลงทุนของอําเภอครบุรี อาทิ ปรางคครบุรี โบราณสถานถ้ําวัวแดง ทะเลน้ําจืดหาดจอมทอง
เขื่อนมูลบน เขื่อนลําแชะ แหลงดูนกบานซับสะเดา วัดครบุรีที่มีพระอุโบสถที่สวยงามและมีสถูปบรรจุอัฐิ
ของหลวงปูนิลเปนที่ไวสักการบูชาของชาวอําเภอครบุรี
ดานโครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคม มีถนนสายหลัก ดังนี้
๑) ถนนสายครบุรี – โชคชัย (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 224) เปนถนนสายหลักในการ
เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา และอําเภอเสิงสาง
๒) ถนนราษฎรพัฒนา หมู 3,4 ต.แชะ เปนถนนเชื่อมตอถนนสายครบุรี – โชคชัย ถึงเขต
องคการบริหารสวนตําบลแชะ
๓) ถนนราษฎรบุรี (จากแยกหอนาฬิกา-สะพานลําแชะ) เปนถนนเชื่อมตอเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบานใหม
๔) ถนนบุรีราษฎร (จากแยกบริษัทครบุรีเดินรถ-แยกทางไปการไฟฟาอําเภอครบุรี) เปนถนน
เชื่อมตอ อบต.บานใหม อบต.เฉลี่ยง และเขื่อนลําแชะ

ประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ นเขตเทศบาลตําบลแชะ
- ถนนคอนกรีต จํานวน 24
สาย ระยะทาง 9,863.50 เมตร
- ถนนลาดยาง
จํานวน 6 สาย ระยะทาง 3,385.00 เมตร
- ถนนลูกรัง จํานวน
13 สาย ระยะทาง 1,674.50 เมตร
- ทางเทา จํานวน
4 สาย ระยะทาง 2,470.00 เมตร
- การระบายน้ํา จํา นวน 27 แหง ระยะทาง 15,772.00 เมตร
- สะพาน จํานวน
2 สะพาน
- สระน้ํา จํานวน
1 แหง
การไฟฟา
การใหบริการดานไฟฟาในเขตเทศบาลตําบลแชะ ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอครบุรี ตั้งอยูเลขที่ 261 หมู 8 ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี ซึ่งใหบริการคลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดใน
เขตเทศบาล สวนดานไฟฟาสาธารณะ(ไฟฟาสองสวาง) เทศบาลตําบลแชะเปนผูรับผิดชอบในการติดตั้ง
ซอมแซมอุปกรณไฟฟา เพื่อใหแสงสวางตามถนนและซอยตางๆ
การประปา
การใหบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลตําบลแชะ ดําเนินการโดยสํานักงานประปาสวน
ภูมิภาค สาขาครบุรี ตั้งอยูเลขที่ 239 หมู 3 ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
การสื่อสารและโทรคมนาคม
- ภายในเขตเทศบาลตําบลแชะ มีที่ทําการไปรษณีย
จํานวน 1 แหง คือ ไปรษณียครบุรี
- ใชบริการชุมสายโทรศัพทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย สาขาโชคชัย
- มีตูโทรศัพทสาธารณะบริการในเขตเทศบาล จํานวน 19 จุด
- ระบบเสียงตามสาย
ไดดําเนินการติดตั้งเสียงตามสายจํานวน 80 จุด ทั่วทั้งเทศบาล
๕. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
เทศบาลตําบลแชะไดกําหนดนโยบายโดยยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อมุงจะสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย
ยึดมั่นผลประโยชนสูงสุดของประชาชนในทองถิ่น โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการ
มีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก ดังนี้
๑)
นโยบายดานสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะเทิดทูล และจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ทํานุบํารุงศาสนา และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต เที่ยงธรรม เนนย้ําคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนทุกประการ
๒)
นโยบายดานกฎหมายและระเบียบ จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองทองถิ่น
เทศบัญญัติ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบาย ของรัฐทุกประการ

๓)

นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.จัดระบบจราจรในชุมชน ปรับปรุงระบบคมนาคม เชน ถนน ทางเทา รางระบายน้ํา
ใหมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
๒.จัดระบบไฟฟา ระบบประปา ใหสามารถเขาถึงแหลงที่พักอาศัยไดอยางทั่วถึง
ครอบคลุม
ทุกหมูบานในเขตเทศบาล
๓.จัดหา พัฒนาแหลงน้ํา ทั้งทางดานการอุปโภค บริโภค และดานการเกษตรใหเพียงพอ
๔)
นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยาง
ประหยัดและคุมคา ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ ตลอดจนระบบกําจัดขยะ และระบบบําบัดน้ําเสียให
มาตรฐานตามหลักวิชาการ
๕)
นโยบายดานการศึกษา พัฒนาคนใหมีคุณภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา
โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาความรูควบคูคุณธรรม ดังนี้

๑.

๖)

๑.

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน

๒.

สงเสริมอาหารกลางวันใหไดครบ 100% ในระดับประถมศึกษา

๓.

ดูแลอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันอยางมีคุณภาพ

๔.

จัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน

นโยบายดานสาธารณสุข
สงเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒.
จัดตั้งศูนยสุขภาพทุกหมูบาน
๓.
จัดหนวยตรวจสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคติดตอ โดยเฉพาะโรคไขเลือดออก
โดยทําใหหมูบานปลอดจากยุงลาย
๔.
กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติด

๗)

นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
๑.
เพื่อสงเสริมและพัฒนาดานการคา การบริการ และการทองเที่ยวใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนการสรางงานและกระจายรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น ภายใตปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.
สนับสนุนการสรางงานหัตกรรมที่มีเอกลักษณและความเปนเลิศ โดยนําวัฒนธรร ม
ประจําทองถิ่นมาสรางเอกลักษณ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
๓. สงเสริมกลุมอาชีพ สรางรายไดใหแกชุมชน
๘)
นโยบายดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน
๑.
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา สรางความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๒.
สรางเครือขายความรวมมือ ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา
สถานที่ทํางาน ดวยการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.
แกไขปญหา อบายมุข สิ่งเสพติด อาชญากรรม และภัยพิบัติตางๆ โดยวางระบ บ
กําหนดมาตรการปองกันและแกไขอยางตอเนื่อง

กิจกรรม

๔.

สนับสนุนใหประชาชน สวนราชการ ภาคเอกชน เขามีสวนรวมในการทํา

๙)

๑.
ดําเนินการ ดังนี้
ทองถิ่น

-

นโยบายดานศาสนา และวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่นโดย
-

สงเสริมการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมประจํา
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น ประยุกตวัฒนธรรมกับ

วิถีชีวิตคนทองถิ่น โดยการจัดกิจกรรม และสรางเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม รวมถึงกิจกรรมสําคัญ
๑๐)

ทางศาสนา

นโยบายดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตําบลแชะใหมีประสิทธิภาพภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เพื่อใหเกิดความโปรงใส แกไขปญหาการทุจริต
ในหนวยงาน และพรอมทีจ่ ะไดรับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคมโดยรวม เนนการบริการ ที่ประทับใจ
ฉับไว ทั่วถึง และเปนธรรม

๑

สวนที่ 3
แผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ
ปงบประมาณ 255๙
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแชะ

ผิดพลาด! ตัวเลขไม่ สามารถถูกแสดงในรูปแบบที่ระบุ

บัญชีสรุป
แผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ
ปงบประมาณ 2559
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแชะ

ประเภท

จํานวนโครงการ

เงินงบประมาณ

1. กิจกรรมสนับสนุนหนวยบริการหรือสถานบริการหรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

๒

67,05๐

2. กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนทองถิ่น/หนวยงานอื่น

1

15,500

3. กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยโรคเรื้อรัง

5

๔๑,๒๒๐

4. การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ และอื่น ๆ

1

18,000

8

141,810

รวมทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๑
ประเภทที่ ๑ กิจกรรมสนับสนุนหนวยบริการหรือสถานบริการหรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ลําดับ
๑
๒

โครงการ
โครงการชวนกันปนจักรยาน สรางสุขภาพ 5๙ เทศบาลตําบลแชะ
โครงการแกนนํารวมใจ วางแผนสุขภาพพระสงค
รวม

งบประมาณ (บาท)
๖๓,๘๐๐
๓,๒๕๐
๖๗,๐๕๐

หมายเหตุ
ใชไป ๑,๐๐๐ บาท

ประเภทที่ ๒
ประเภทที่ ๒. กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนทองถิ่น/หนวยงานอื่น
ลําดับ
๑

โครงการ
โครงการชุมชนสุขภาพดีประชาสันติไรพุง
รวม

งบประมาณ(บาท)
๑๕,๕๐๐
๑๕,๕๐๐

หมายเหตุ

ประเภทที่ ๓
กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยโรคเรื้อรัง
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

โครงการ
โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัย ดวยเกลือไอโอดีน ชุมชนกาวใหมรุงเรือง
โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กอายุต่ํากวา ๖ ป หมูที่ ๙ บานใหม งบประมาณป ๕๙
โครงการเยี่ยมบานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการหมูที่ ๙ บานใหม งบประมาณป ๕๙
โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กอายุต่ํากวา ๖ ป หมูที่ ๔ บานใหม งบประมาณป ๕๙
โครงการเยี่ยมบานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการหมูที่ ๙ บานใหม งบประมาณป ๕๙
รวม

งบประมาณ(บาท)
๑๖,๕๐๐
๗,๘๐๐
๖,๖๑๐
๔,๘๐๐
๕,๕๕๐
๔๑,๒๖๐

หมายเหตุ

ประเภทที่ 4
การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ และอื่น ๆ
โครงการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนาระบบบริการจัดการ
รวม

งบประมาณ(บาท)
๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

หมายเหตุ

