
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

2.1 การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคไข้  -เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรค - สนบัสนนุการด าเนนิการปอ้งกนัและ 150,000 150,000 150,000 จ านวนหมู่บา้น  -ประชาชนในพื้นที่ปลอดจากโรค ส่วน

เลือดออก ไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เข้าร่วม ไข้เลือดออก สาธารณสุข

กิจกรรม

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคพษิ  -เพื่อปอ้งกนัรณรงค์โรคพษิสุนขับา้  - สนบัสนนุการด าเนนิการฉีดวัคซีน 150,000 150,000 150,000 จ านวนหมู่บา้น  -สัตวเ์ล้ียงได้รับการฉีดวคัซีน ส่วน

สุนัขบา้ ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เข้าร่วม ประชาชนปลอดภยั สาธารณสุข

กิจกรรม

3 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา  - เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ - โรงเรียนในต าบลหนองน้ าแดง 80,000 80,000 80,000 จ านวน ร.ร.ที่  -เยาวชนมีความรู้ มีทกัษะในการ ส่วน

เอดส์และโรคทางเพศสัมพนัธุใ์น ในกลุ่มเยาวชน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เข้าร่วม ปอ้งกันตนจากโรเอดส์ สาธารณสุข

ในกลุ่มเยาวชน กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

2.2 การจัดระบบส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร  - เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในกลุ่ม - กลุ่มสนับสนุนด้านวชิาการ 60,000        60,000         60,000        จ านวนผู้เข้า  - สร้างกลุ่มสนับสนุนเพื่อเกิด ส่วน

เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการ กลุ่มเปา้หมาย  - กลุ่มผู้ปว่ย งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม กระบวนการ สาธารณสุข

ปว่ยเปน็โรคอันไม่พงึประสงค์  - เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ปว่ย  - ลดภาวะเส่ียงของผู้ปว่ย

 - ส่งเสริมภมูิปญัญาชาวบา้น

2 โครงการตรวจสุขภาพเด็ก ศพด. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก ศพด. ได้รักษาศพด. ทั้ง 4 แหง่ 50,000        50,000         50,000        จ านวนศพด. เด็ก ศพด. มีสุขภาพแข็งแรง ส่วน

สุขภาพ ร่างกาย อย่างถูกวธิี งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ส่งเด็กตรวจ การศึกษา

สุขภาพ

3 โครงการตรวจสุขภาพพนักงาน เพื่อส่งเสริมใหพ้นักงาน ได้รับการดูแลพนักงานอบต. 100,000      100,000        100,000      จ านวนผู้เข้า   - พนักงานทกุคนได้รับการตรวจ ส่วน

สุขภาพร่างกาย อย่างถูกวธิี งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม สุขภาพประจ าปแีละทราบถึง สาธารณสุข

สภาวะด้านสุขภาพ

4 โครงการพฒันาศักยภาพการอนุรักษ์ - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม - ชุมชนที่อยู่ข้างเคียงและอาจจะ 60,000        60,000         60,000        จ านวนผู้เข้า  - เกิดภาคีเครือข่ายด้านส่ิงแวด ส่วน

ส่ิงแวดล้อมและการจัดการน้ าเสียในการจัดการส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากได้รับผลกระทบจากสถานประกอบ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม ล้อมและส่งเสริมกิจกรรมการมี สาธารณสุข

สถานประกอบการใหแ้ก่ชุมชน สถานประกอบการ การ ส่วนร่วม

5 อุดหนุนการด าเนินงานสาธารณสุข - เพื่อใช้ในการพฒันาศักยภาพ อสม. - จ านวน 11 หมู่บา้น 165,000 165,000 165,000 จ านวนหมู่บา้น  - ประชาชนเข้าถึงบริหารด้าน ส่วน

มูลฐานชุมชน แก้ไขปญัหาและจัดบริการด้าน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ได้รับการอุด สาธารณสุขมากยิ่งขึ้น สาธารณสุข

สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน หนุน
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

2.2 การจัดระบบส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ - เพื่อเพิ่มศักยภาพภาพ เพิ่มทกัษะ - อสม. และผู้น าสุขภาพ 250,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้า  - อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้น า ส่วน

ในการปฏบิติังานและกลุ่มอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้น า งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม สุขภาพ มีความรู้ มีทกัษะสามารถสาธารณสุข

สมัครสาธารณสุขและผู้น า สุขภาพปฏบิติังาน ดูแลเปน็ที่ปรึกษาประชาชนใน

ด้านสุขภาพ ละแวกที่รับผิดชอบได้

7 อุดหนุนกองทนุหลักประกันสุขภาพ - เพื่อส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม - สนับสนุนการด าเนินงานของกองทนุ 300,000      300,000        300,000      จ านวน  - ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ส่วน

ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ต าบล ส่งเสริมสุขภาพของกองทนุ หลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถิ่น งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. กิจกรรมที่ ด้านสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น สาธารณสุข

หนองน้ าแดง หรือพื้นที่ต าบลหนองน้ าแดง กองทนุด าเนิน

การ

8 โครงการส่งเสริมทกัษะการดู เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ มารดาและเด็กแรกเกิด 50,000 50,000 50,000 จ านวนมารดา มารดาและเด็กได้รับการดูแล ส่วน

แลสุขภาพอนามยัหญิงต้ังครรภ์ ของหญิงหลังคลอดและเด็ก งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. และเด็กแรกเกดิ อย่างถูกต้อง สาธารณสุข

และเด็กแรกเกิด แรกเกิด

9 โครงการส่งเสริมการดูแล เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กดูแลสุขภาพ เด็ก เยาวชนและประชาชนใน 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก เด็ก เยาวชน และประชาชนมี ส่วน

สุขภาพเด็กในวยัเรียน เบื้องตนของตนเองและคนใน ต าบลหนองน้ าแดง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เข้าร่วม สุขภาพแข็งแรง สาธารณสุข

ครอบครัว กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

2.3 การก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและรักษาส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบา้นน่าอยู่ ลดภาวะโลก  - เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนัก - รณรงค์จัดกิจกรรมประกวด 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมู่บา้น  - สภาพบา้นเรือนน่าอยู่อาศัย ส่วน

ร้อน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคัดเลือกบา้นน่าอยู่ ในพื้นที่ต าบล งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เข้าร่วม ปราศจากโรค สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม หนองน้ าแดง กิจกรรม

2 โครงการพฒันาทกัษะองค์ความรู้  - เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระ - สร้างเครือข่ายในการก าจัขยะ/ 300,000      300,000        300,000      จ านวนเครือ  - สร้างความตระหนักและเหน็ความ ส่วน

ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหนักในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ข่ายที่เข้าร่วม ส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอย สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อมในการจัดการมูล มูลฝอย กิจกรรม

ฝอย  - จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้/ศึกษา

ดูงานและจัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน

3 โครงการธนาคารขยะในสถาน  - เพื่อจัดการขยะที่มีในโรงเรียนใหถู้ก - จัดต้ังธนาคารขยะในสถานศึกษา 30,000       30,000     จ านวนร.ร.ที่  - สร้างความตระหนักและเหน็ความ ส่วน

ศึกษา วธิเีหมาะสม สามารถน ากลับมาใช้ งบ อบต. งบ อบต. เข้าร่วม ส าคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย สาธารณสุข

ใหม่หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงน าไป กิจกรรม ในสถานศึกษา

ใช้ประโยชน์อย่างอื่น รวมถึงการรวบ

รวมจ าหน่ายใหร้้านรับซ้ือของเก่า

เพื่อปลูกฝังการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

4 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม  - สร้างเครือข่ายในการก าจัดขยะ/ - สร้างเครือข่ายในการก าจัขยะ/ 50,000     50,000       50,000     จ านวนผู้เข้า  - ลดจ านวนขยะ ส่ิงแวดล้อม ทุกส่วน
โลกร้อน กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม มีความสมดุล
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