ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕6 ถึง ๒๕๕8)
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 : สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.)
ที่

โครงการ

๑ โครงการเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครสาธารณสุข

อําเภอ

วัตถุประสงค

32 อําเภอ 1. เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหแก อสม.
ทุกอําเภอ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
จังหวัดนครราชสีมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อสม. 32 อําเภอ จัด
กิจกรรม ดังนี้ 1. จัด
กิจกรรมผลงานดีเดนของ
อสม. 32 อําเภอ 2. จัด
เวทีแลกเปลี่ยนความรูการ
ทํางานของ อสม. 3.
มอบประกาศเกียรติคุณให
อสม. ทุกอําเภอ ที่
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานรวมกับ อบจ.
4. จัดงานวัน อสม.
แหงชาติ (20 มีนาคม)
รวมกับโรงพยาบาลและ
หนวยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองสาธารณสุข
360,000
360,000
360,000 1. อสม.มีขวัญกําลังใจที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 2. ทําใหสังคม/
ประชาชนทั่วไปทราบถึง
บทบาทหนาที่ของ อสม. ที่ทํา
ประโยชนใหแกชุมชน/หมูบาน
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 : สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.)
ที่

โครงการ

๒ โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาใหแกอาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.) และบุตร
ในระดับปริญาตรี

อําเภอ

วัตถุประสงค

๓๒ อําเภอ เพื่อสนับสนุนให อสม. ไดพัฒนา
ความรูเพื่อนําไปพัฒนางานดาน
สาธารณสุขในพื้นที่ของตนได (ทุนละ
๒๐,๐๐๐ บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนทุนการศึกษา
ใหแก อสม.จํานวน ๕ ทุน/
ป

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000 อสม. ที่ไดรับทุนการศึกษานํา กองสาธารณสุข
ความรูที่ไดรับกลับไปพัฒนางาน
ดานสาธารณสุขในพื้นที่ของตนได

รวมงบประมาณ

860,000

860,000

860,000

รวมโครงการ

2

2

2
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕6 ถึง ๒๕๕8)
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 : สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบานและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดี
โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สนับสนุนองคความรูดาน
2,200,000 2,200,000 2,200,000
๑ โครงการอบรมเพื่อพัฒนานัก
32 อําเภอ 1. เพื่อสรางนักสุขภาพครอบครัว
สุขภาพครอบครัว (นสค)จังหวัด
(นสค.) 2. เพื่อกระตุนใหสมาชิกใน สุขภาพใหแกประชาชนใน
นครราชสีมา
ครอบครัวดูแลสุขภาพของตนเอง
การดูแลสุขภาพ
และสมาชิกในครอบครัว
๒ โครงการเวทีสัมมนาผูบริหารดาน
สาธารณสุขในการทํางานเชิง
บูรณาการดานสุขภาพรวมกับ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาป ๒๕๕๕

32 อําเภอ ๑.เพื่อใหมีเวทีแลกเปลี่ยนความ
รวมมือการดําเนินงานดานสุขภาพ
ของผูบริหารดานสาธารณสุขและ
ฝายบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา๒.เพื่อศึกษา
แลกเปลี่ยนการทํางานเชิงบูรณาการ
ในตางพื้นที่

๑.ผูบริหารสาธารณสุข
ระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอของจังหวัด
นครราชสีมา๒.ผูเกี่ยวของ
ดานโสตทัศนูปกรณและผู
จัดเวทีสัมมนา๓.ฝาย
บริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

455,000

455,000

455,000

ทั่วถึง และทันเหตุการณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
ประชาชนไดรับความรูในการ
ดูแลสุขภาพและสามารถนําไปใช สาธารณสุข
สสจ.นม.
ในชีวิตประจําวันได

มีการทํางานเชิงบูรณาการดาน
สุขภาพในระดับพื้นที่ที่เปน
ความรวมมือทํางานระหวาง
หนวยงานดานสาธารณสุข
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 : สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบานและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดี
โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑. เพื่อเพื่มพูนความรูความสามารถและ ๑.จัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
๓ โครงการสงเสริมและพัฒนา
3,800,000 3,800,000 3,800,000
งาน
บุ
ค
ลากรผู
ป

ฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
ทั
ก
ษะการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านการแพทย
ฉ
ก
ุ
เฉิ
น
ศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินเบื้องตนใน
เบื้องตน ใหสามารถชวยเหลือผูเจ็บปวย
การแพทยฉุกเฉินเบื้องตน
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ใหพนภาวะ วิกฤติ
ไดอยางเหมาะสม ๒. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินในการลําเลียงขนยาย
ผูปวยเพื่อการสงตอผูปวยไปยังสถาน
บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล ไดอยาง
เหมาะสม และมีคุณภาพ ๓. เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขในภาวะ
วิกฤติฉุกเฉินไดอยางมีคุณภาพ ตามความ
จําเปนอยางเสมอภาคเทาเทียมกันดวย
การปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน จาก
บุคลากรผูปฏิบัติงานที่ผานการอบรม
๓. เพื่อเสริมสรางความรวมมือและสราง
ความสามัคคีในการดําเนินการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน(Emergency Medical
Service:EMS) ระหวางองคการ

พื้นที่ ไดแก อบต.,เทศบาล
มูลนิธิ,ฯลฯ
๒.จัดกิจกรรมตางๆเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินใหกับ
บุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของ เชน
การอบรมวิชาการหลักสูตรกู
ชีพสูสากล ยกระดับจาก FR
เปน ETM-B (หลักสูตร๑๑๐
ชั่วโมง),กิจกรรมพัฒนาการ
ทํางานเปนทีมและแขงขัน
วิชาการชวยเหลือฉุกเฉิน(EMS
Rally),กิจกรรมอบรมสื่อสาร
สั่งการและผูบังคับบัญชา
เหตุการณ(MIMMS)
๓.
จัดทําเอกสาร/คูมือ การ
ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน
เบื้องตนใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดแก อปท., สถาน
บริการสาธารณสุข มูลนิธิ ฯลฯ

ทั่วถึง และทันเหตุการณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองสาธารณสุข
๑.บุคลากรผูปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินเบื้องตนที่เขา
รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน มีความรูความสามารถใน
การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินอยาง
เหมาะสม
๒.สามารถ
พัฒนาศักยภาพและทักษะของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานการแพทย
ฉุกเฉินใหสามารถลําเลียงขน
ยายผูปวยและการสงตอผูปวย
ฉุกเฉินใหแกสถานบริการ
สาธารณสุข/โรงพยาบาลไดอยาง
เหมาะสม
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 : สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบานและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ
โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000 4,000,000 4,000,000 ๑.หนวยงานที่เกี่ยวของในการ กองสาธารณสุข
๑.เพื่อรณรงคการสรางจิตสํานึกให ๑.จัดประชุม/อบรม/
4 โครงการประสานความรวมมือการ
ดําเนินงานปองกันและควบคุม
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรวมกัน สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดําเนินงานปองกันและควบคุม
โรคติดตอในจังหวัด
ปองกันและ ควบคุมโรคติดตอ ๒. โดยดําเนินการรวมกับ
โรคติดตอระหวางหนวยงานที่
นครราชสีมามีการประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง
เพื่อสรางเครือขายการดําเนินงาน
เกี่ยวของในจังหวัดนครราชสีมา
และรวมมือกันขับเคลื่อนงานเฝา
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ อยาง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ระวัง ปองกันและควบคุมโรค
บูรณาการ ๓.เพื่อเตรียมความพรอม ตัวแทนภาคประชาชนดาน
อยางเปนระบบ ๒.มีการพัฒนา
ในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม การเฝาระวัง การปองกัน
งานดานการปองกันและควบคุม
โรคติดตอใหกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐ และควบคุมโรคติดตอ ๒.
โรคอยางตอเนื่องและเกิด
จัดตั้งเครือขายการ
เอกชน และภาคประชาชน
ประสิทธิผลมากขึ้น ๓.
ดําเนินงานปองกันและ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
ควบคุมโรคติดตอ และ
ไดรับการเฝาระวัง การปองกัน
รวมกันดําเนินงานอยาง
และควบคุมโรคติดตอเพิ่มมากขึ้น
ตอเนื่อง ๓. จัดกิจกรรม
เพื่อเตรียมความพรอมรับ
สถานกาณการระบาดของ
โรค รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 : สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบานและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ
โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5 โครงการการจัดซื้อเวชภัณฑยา
และมิใชยา เพื่อปฐมพยาบาล
เบื้องตนแกประชาชนที่ประสบ
ภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิด
จากมนุษย

200,000

300,000

รวมงบประมาณ

10,655,000

10,755,000

10,855,000

รวมโครงการ

5

5

5

32 อําเภอ เพื่อใหบริการปฐมพยาบาล
เบื้องตนแกประชาชนที่ประสบภัย
จากธรรมชาติและภัยที่เกิดจาก
มนุษย เชน อุบัติเหตุชวงเทศกาล
ตางๆ หรืออุทกภัย วาตภัย หรือ
สนับสนุนเวชภัณฑยาและมิใชยา
แกโครงการการแพทยฉุกเฉินและ
บรรเทาสาธารณภัย

จัดหาเวชภัณฑยาและ
มิใชยาเพื่อใหบริการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนแก
ประชาชนที่ประสบภัย
จากธรรมชาติและภัยที่
เกิดจากมนุษย ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ปละ
1 ครั้ง

400,000 มีเวชภัณฑยาและมิใชยา ใน
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
เพียงพอเมื่อเกิดภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติและภัยที่เกิดจาก
มนุษยในพื้นที่ อปท. จังหวัด
นครราชสีมา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕6 ถึง ๒๕๕8)
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,600,000 1,600,000 1,600,000 ๑.ประชาชนไดรับความรูใน กองสาธารณสุข
32 อําเภอ ๑.เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ ๑.สนับสนุน/จัดหา ผูมี
๑ โครงการสนับสนุนความรวมมือกับ
การดูแลสุขภาพ และ
ความรูความสามารถ ดาน
ดานสุขภาพจิตที่ถูกตอง แก
เครือขายภาคประชาชน คือ วิทยุ
สามารถนําไปใชใน
สุขภาพเพื่อจัดรายการวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่ใหความรูและวิทยาการ
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัด
ชีวิตประจําวันได
นครราชสีมา ๒.เพื่อสรางทัศนคติ ชุมชน๒.นักจัดรายการวิทยุ
ใหมๆดานการดูแลสุขภาพ
ที่ดีดานสุขภาพจิต แกประชาชน และแกนนําสุขภาพชุมชน
๓.เพื่อใหความรูและรับฟงปญหา สามารถสื่อสารถายทอด
สุขภาพอนามัยของประชาชนใน ความรูและทัศนคติที่ดีดาน
สุขภาพจิตแกประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อใหประชาชนไดพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพจิต
สามารถดูแลสุขภาพจิต
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน
ไดอยางเหมาะสม ครอบคลุม
และตอเนื่อง๓.สนับสนุนองค
ความรูสุขภาพใหแก
ประชาชน ไดแก การอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.จัดกิจกรรมรณรงค
๑.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
12,500,000 12,500,000 12,500,000 ๑.ประชาชนไดรับการปองกัน
ประชาสัมพันธ - ใหความรู
ดําเนินงานปองกันและควบคุม
ดําเนินงานของภาคีตางๆ ในการ
โรคและเกิดความรูในการ
ด
า
นการฝ
ก
อบรม,จั
ด
งาน,จั
ด
โรคติดตอเชิงรุก ๒.เพื่อพัฒนา
สงเสริมสุขภาพ เพื่อปองกันและ
ดูแลตนเองใหหางไกลจากโรค
นิ
ท
รรศการ
๒.จั
ด
หาเวชภั
ณ
ฑ
งานประชาสั
ม
พั
น
ธ
ใ
นเชิ
ง
รุ
ก
โดย
ควบคุมโรคติดตอเชิงรุกในจังหวัด
๒.มีการประสานและรวมมือ
ยา
และมิ
ใ
ช
ย
า/สารเคมี
/
วั
ส
ดุ
กระตุ
น

ให
ป
ระชาชนเกิ
ด
ความ
นครราชสีมา
กันในการเฝาระวังและปองกัน
ตระหนักในการปองกันและควบคุม อุปกรณ/ครุภัณฑที่จําเปน โรคระหวางหนวยงานทั้งรัฐ
โรคติดตอในหมูบานและชุมชน ๓. จัดทําโครงการ/กิจกรรม
และเอกชนซึ่งจะสงผลให
เกี่ยวกับการปองกันและควบคุม
เพื่อรณรงคปองกันโรคเอดสและ
อัตราการปวยและตายของ
โรคติดตอที่เกิดจากเพศสัมพันธใน โรคติดตอ ๓.จัดประชุม/อบรม/
ประชาชน ที่เกิดจาก
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรูโดย
โรคติดตอนอยลง ๓.
ดําเนินการรวมกับองคกรภาคี
๔.จัดหาครุภัณฑ/วัสดุอุปกรณ/
ประชาชนมีความรูความเขาใจ
ตางๆ ภาครัฐและเอกชน ดาน
เวชภัณฑยาและมิใชยา สารเคมี
ในการเฝาระวัง ปองกันและ
ตาง ๆ เพื่อปองกันควบคุมโรคติดตอ การเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอ ๔.จัด
ควบคุมโรคติดตอและมีการ
๕.เพื่อจัดกิจกรรมปองกันและ
กิจกรรมตางๆเพื่อการเฝาระวัง
ดําเนินการรวมกับ อปท. ๔.
ควบคุมโรคติดตอตาง ๆ ๖.เพื่อ
ปองกันและควบคุมโรครวมกับ
อัตราการปวยดวยโรคติดตอ
สงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
องคกรภาคีตางๆเชน พัฒนา
ลดลง
ภาครัฐเฝาระวัง ปองกันและควบคุม
ระบบเฝาระวังโรคติดตอจาก
โรคติดตอแบบบูรณาการรวมกัน
สัตวสูคนและโรคที่เปนปญหา
๗.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ทางดานระบาดวิทยาแบบองค
เกี่ยวกับการ ปองกันและควบคุม รวม ,กิจกรรมควบคุมและ
โรคติดตอที่ดําเนินการรวมกับ
ปองกันโรควัณโรคในกลุมเสี่ยง
องคกรภาคีตางๆ
ตางๆ เปนตน (ตอ)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
สสจ.นม.
สํานักงาน
ควบคุมโรคที่
๕นครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘.เพื่อเฝาระวัง ปองกันและลดการ (ตอ) ๕.จัดอบรม/สัมมนา
ผูนําชุมชน เจาหนาที่ อปท.,
เกิดโรคติดตอในชุมชน ๙.เพื่อ
เพิ่มพูนความรูเรื่องการเฝาระวัง ประธานอสม. ระดับตําบล
และเยาวชน. ๖.จัดทําคูมือ
และการปองกันและควบคุม
การเฝาระวัง ปองกันและ
โรคติดตอใหกับแกนนําดาน
สุขภาพในชุมชน ไดแก ผูนําชุมชน ควบคุม โรคติดตอมอบ
เจาหนาที่ อปท.,อสม.,เยาวชน ฯลฯ ใหกับทองถิ่น ๗.จัดทํา
ทําเนียบเครือขายองคกรการ
เฝาระวังโรค ใหกับหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อ
การประสานงาน
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.จัดกิจกรรมรณรงค
๑ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
3 โครงการรณรงคเฝาระวัง ปองกัน
7,000,000 7,000,000 7,000,000 ๑.ประชาชนไดรับการปองกัน กองสาธารณสุข
ประชาสั
ม
พั
น
ธ
ให
ค
วามรู
ด

า

น
ดํ
า
เนิ
น
งานเฝ
า
ระวั
ง
ป
อ
งกั
น
และควบคุ
ม
และควบคุมโรคเอดสและโรคติดตอ
โรคและเกิดความรูในการ
โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การฝกอบรม,จัดงาน,จัด
ทางเพศสัมพันธ
ดูแลตนเองใหหางไกลจากโรค
ระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นิทรรศการ ๒.จัดหาเวชภัณฑยา
๒.มีการประสานและรวมมือ
๒.เพื่อรณรงคปองกันโรคเอดสและ และมิใชยา วัสดุอุปกรณที่
กันในการเฝาระวังและปองกัน
จําเปน จัดทําโครงการ/กิจกรรม
โรคติดตอที่เกิดจากเพศสัมพันธใน
โรคระหวางหนวยงานทั้งรัฐ
เกี่ยวกับการปองกันและควบคุม
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา
โรคเอดสและโรคติดตอทาง
๓.จัดหาเวชภัณฑยาและมิใชยา
และเอกชนซึ่งจะสงผลให
สารเคมีตาง ๆ เพื่อปองกันควบคุมโรค เพศสัมพันธ ๓.จัดประชุม/
อัตราการปวยและตายของ
อบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ประชาชน ที่เกิดจาก
๔.เพื่อจัดกิจกรรมปองกันและควบคุม โดยดําเนินการรวมกับองคกรภาคี
โรคติดตอนอยลง ๓.
โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดาน
ประชาชนมีความรูความเขาใจ
การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
๕.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ในการเฝาระวัง ปองกันและ
เกี่ยวกับการ ปองกันและควบคุมโรค โรคเอดสและโรคติดตอทาง
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ เพศสัมพันธ ๔.จัดกิจกรรม
ควบคุมโรคติดตอและมีการ
ดําเนินการรวมกับ องคกรภาคีตางๆ ๖. ตางๆเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน
ดําเนินการรวมกับ อปท. ๔.
เพื่อเฝาระวัง ปองกันและลดการเกิดโรค และควบคุมโรครวมกับองคกร
อัตราการปวยดวยโรคติดตอ
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธใน ภาคีตางๆ ๕.จัดอบรม/สัมมนา
ลดลง
ชุมชนและการดูแลผูปวย ๗.เพื่อ
เพิ่มพูนความรูเรื่องการเฝาระวังและ
การปองกันและควบคุมโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธใหกับแกนนํา
ดานสุขภาพในชุมชน ผูปวยและผูดูแล
ผูปวย ไดแก ผูนําชุมชน อสม. แกนสํา
สาธารณสุขในทองถิ่น เยาวชน ฯลฯ

ผุนําชุมชน ประธาน อสม.
ระดับตําบล แกนนําดาน
สาธารณสุขในทองถิ่น เยาวชน
ฯลฯ ๖.จัดทําคูมือการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุม โรคติดตอ
มอบใหกับทองถิ่นและสถานศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑. จัดกิจกรรมรณรงค
4 โครงการสงเสริมและและสนับสนุน 32 อําเภอ ๑. เพื่อรณรงคปองกันโรคไม
1,500,000 1,500,000 1,500,000 ๑.ประชาชนไดรับการปองกัน กองสาธารณสุข
ติดตอที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ ประชาสัมพันธใหความรู/จัด
การดําเนินงานของภาคีเครือขาย
โรคไมติดตอและเกิดความรู
ประชุ
ม
/ฝ
ก
อบรม/สั
ม
มนา/จั
ด
อันไมพึงประสงค ๒. เพื่อรณรงค
ตางๆในการสงเสริมสุขภาพเพื่อ
ในการดูแลตนเองใหหางไกล
นิ
ท
รรศการ
เกี
ย
่
วกั
บ
โรคที
เ
่
กิ
ด
การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ปองกันโรคไมติดตอที่เกิดจาก
จากโรคไมติดตอ ๒.มี
จากพฤติ
ก
รรมสุ
ข
ภาพอั
น
ไม
พ
ง
ึ
การปรับพฤติกรรมสุขภาพของ
พฤติกรรมสุขภาพอันไมพึงประสงค
การประสานและรวมมือกัน
ประสงค ใหกับแกนนําดาน
ประชาชนใหเปนในทิศทางที่
ในการเฝาระวังและปองกัน
สุขภาพในชุมชน ไดแกผูนํา
เหมาะสม ๓. เพื่อสงเสริมและ
โรคไมติดตอระหวาง
ชุมชน เยาวชน อสม. ฯลฯ ๒.
สนับสนุนใหองคกรภาครัฐและ
หนวยงานทั้งรัฐและเอกชนซึ่ง
จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/
เอกชนรวมดําเนินงานเฝาระวัง
จะสงผลใหอัตราการปวยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดย
ปองกันและควบคุมโรคที่เกิดจาก ดําเนินการรวมกับองคกรภาคี
ตายของประชาชน ที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพอันไมพึง
โรคไมติดตอนอยลง ๓.
เครือขายทั้งในภาครัฐและ
ประสงคของประชาชนในจังหวัด ภาคเอกชน ดานการเฝาระวัง
ประชาชนมีความรูความเขาใจ
การป
อ
งกั
น
และควบคุ
ม
โรคที
่
นครราชสีมา โดยมีการทํางาน
ในการเฝาระวัง ปองกันและ
เกิ
ด
จากพฤติ
ก
รรมสุ
ข
ภาพอั
น
รวมกันแบบบูรณาการ ๔. เพื่อ
ควบคุมโรคไมติดตอและมี
ไม
พ
ง
ึ
ประสงค
๓.
จั
ด
กิ
จ
กรรม
เพิ่มพูนความรูความสามารถของ
การดําเนินการรวมกับ อปท.
ต
า
งๆเพื
อ
่
เป
น
การเฝ
า
ระวั
ง
แกนนําสุขภาพในชุมชน/กลุมเสี่ยง
๔.อัตราการปวยดวยโรคไม
ปองกันและควบคุมโรคไม
ฯลฯในการดําเนินการการเฝา
ติดตอลดลง
ติดตอที่เกิดจากพฤติกรรม
ระวังและปองกันโรค การสงเสริม
สุขภาพอันไมพึงประสงค ๔.
สุขภาพและปรับพฤติกรรมสุขภาพ
จัดทําเอกสารแผนพับ คูมือ
ใหเหมาะสม
สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ มอบใหกับแกนนําดาน
สุขภาพในชุมชน,กลุมเสี่ยง,ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองสาธารณสุข
1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนมีสุขภาพที่
๑. ตรวจสุขภาพเบื้องตน
๓๒ อําเภอ ๑. เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องตน
๕ โครงการสนับสนุนรวมมือกับ
ใหแกประชาชน ครอบคลุม
แข็งแรงและสามารถดูแล
ใหแกประชาชน
โรงพยาบาลและหนวยงาน
สุขภาพอนามัยดวยตนเองได
๒.เพื่อใหความรูดานการดูแล
๓๒ อําเภอ
สาธารณสุขในพื้นที่ตรวจสุขภาพ
๒.ใหความรูดานการดูแล
สุขภาพดวยตนเอง
ประชาชน
สุขภาพดวยตนเอง
๖ โครงการ อบจ.นม. สดใส ใสใจ การ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
๗ โครงการอาหารปลอดภัย ใสใจ
คุณภาพ ในโรงเรียนสังกัด อบจ.
นครราชสีมา

๑. เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากร

บุคคลากร อบจ. นม. และ
ประชาชนทั่วไป

32 อําเภอ ๑. เพื่อพัฒนางานอาหารปลอดภัย โรงเรียนสังกัด อบจ.
ในโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ๕๘ โรงเรียน
๒. เพื่อนักเรียน และบุคคลกร
โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา
ไดบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

500,000

500,000

500,000

กองสาธารณสุข
บุคคลากร อบจ. นม.และ
ประชาชน ทั่วไปไดออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ

11,600,000 11,600,000 11,600,000 ๑. พัฒนางานอาหารปลอดภัย กองสาธารณสุข
ในโรงเรียนสังกัด อบจ.
นครราชสีมา
๒. นักเรียน และบุคคลกร
โรงเรียนสังกัด อบจ.
นครราชสีมาไดบริโภคอาหาร
ที่สะอาดปลอดภัย
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โรงเรียนสังกัด อบจ.
500,000
500,000
500,000 หองน้ําหองสุขามีในโรงเรียน กองสาธารณสุข
๘ โครงการสุขาในโรงเรียน อบจ.
32 อําเภอ ๑. เพื่อพัฒนางานสุขาภิบาลใน
สังกัด อบจ.นครราชสีมา มี
นครราชสีมา นาใชไดมาตรฐาน HAS
โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ๕๘ โรงเรียน
การดูแลรักษาความสะอาด
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๒.เพื่อใหนักเรียนบุคคลากร
นาใช
โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา
มีหองน้ําหองสุขาที่สะอาด นา
ใช
๙ โครงการสงเสริมการนวดแผนไทย
จังหวัดนครราชสีมา

32 อําเภอ ๑. เพื่อสงเสริมการนวดแผนไทย
ในจังหวัดนครราชสีมา
๒. เพื่อจัดตั้งชมรม/ศูนยการนวด
แผนไทยจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยกระดับมาตรฐานผู
1,000,000
ประกอบวิชาชีพนวดแผนไทย
ในจังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

1,000,000 ๑. สงเสริมการนวดแผนไทย
ในจังหวันครราชสีมา
๒. มีการจัดตั้งชมรม/ศูนย
การนวดแผนไทยจังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข

๑๐ โครงการสมุนไพรทางเลือกใหมของ
การรักษาพยาบาล

32 อําเภอ ๑.เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหแก
อสม.ทุกอําเภอ
๒. เพื่อประกาศเกียรติคุณ อสม.
ดีเดน ทุกอําเภอ

แกนนําประชาชน ชุมชน /
หมูบาน

1,000,000

1,000,000

กองสาธารณสุข

1,000,000

๑. ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาสามารถ
ประยุกตใชสมุนไพรใน
ชีวิตประจําวันได
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองสาธารณสุข
11 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 58 32 อําเภอ 1. เพื่อดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
บุคลากรทางการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
58 โรงเรียน ไดแก การดูแล
นครราชสีมา จํานวน 58
จังหวัดนครราชสีมา
สุขภาพนักเรียน การควบคุมและ ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
โรงเรียน เปนโรงเรียน
ปองกันโรคติดตอ การสุขาภิบาล สุขภาพ 58 โรงเรียน ใน
สงเสริมสุขภาพ
สังกัดองคการบริหารสวน
ตางๆ การจัดอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา เปนตน 2. เพื่อ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
1 ครั้ง/ป 2. จัดซื้อยาและ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
เวชภัณฑที่มิใชยาใหแก
ใหแกโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 3. ติดตามผล
การดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 58
โรงเรียน

12 โครงการอบรมนักเรียนอาสาสมัคร 32 อําเภอ
สาธารณสุขประจําโรงเรียน (อสร.)
58 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

เพื่ออบรมนักเรียนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําโรงเรียน
(อสร.) 58 โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

จัดอบรมนักเรียนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําโรงเรียน
(อสร.) 58 โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 1
ครั้ง/ป

1,000,000

1,000,000

1,000,000 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด กองสาธารณสุข
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 58
โรงเรียน มีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง ไดรับการสงเสริม
ดูแลสุขภาพที่ดี
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
600,000
600,000 ประชาชนไดบริโภคอาหารที่ กองสาธารณสุข
จัดอบรมใหความรู/จัด
13 โครงการสรางความรูความเขาใจ
32 อําเภอ เพื่อสงเสริมใหองคกรปกครอง
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิต
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย สุขาภิบาล
สวนทองถิ่น/โรงเรียน/ชุมชน มี นิทรรศการ/จัดซื้อชุดสาธิต
ที่ดีขึ้น
ตรวจหาสารปนเปอนใน
อาหาร
การตรวจสอบอาหารใหมีความ
อาหารอยางงาย/เอกสาร
ปลอดภัยและสงเสริมอนามัย
เผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อ
สิ่งแวดลอมในชุมชน
ถายทอดความรูใหแก อปท.
และโรงเรียนในการตรวจหา
สารปนเปอนในอาหารโดยใช
ชุดตรวจอยางงาย

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

41,400,000 41,400,000 41,400,000
13

13

13
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