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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1.เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ ประชาชนที่เปนกลุมเส่ียงตอ 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูเขารวมโครงการได ผูเขารวมโครงการ กองสงเสริม

สุขภาพเพื่อการปองกันโรคเร้ือรัง พฤติกรรมเส่ียงตอโรคเร้ือรัง โรคเรื้อรัง จํานวน 120 คน (60:300,000) รับความรูและสามารถ มีความรูและสามารถ คณุภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 2.เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ  - ลักษณะการดําเนินงาน (59:300,000) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อาหารการออกกําลังกาย 1. การจัดฝกอบรมใหความรู (58:300,000) สุขภาพไดไมนอยกวา สุขภาพเพ่ือปองกัน

3.เพื่อสรางแรงจูงใจ 2. จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ รอยละ 80 โรคเร้ือรังได

ใหผูเขารวมโครงการ เบื้องตน 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพเพื่อการปองกัน

โรคเร้ือรัง
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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2 โครงการสรางเสริมสุขภาพ 1.เพื่อใหความรูเรื่อง  - อสม.และประชาชนที่สนใจ 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูเขารวมโครงการ ผูเขารวมโครงการ กองสงเสริม

ลดความเสี่ยง ไรโรค ไรพุง อาหารที่ถูกหลักอนามัย ทั้ง 16 อําเภอ จํานวน 300 คน (60:300,000) ไมนอยกวา รอยละ 80 มีความรูและสามารถ คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 2.เพื่อใหความรูดานสุขภาพ  - ลักษณะการดําเนินงาน (59:300,000) มีความรูสามารถนําไป นําไปใชในการดูแล

เบื้องตน 1.จัดฝกอบรมใหความรู ใชในการดูแลสุขภาพได สุขภาพได

3.เพื่อสงเสริมกิจกรรม เรื่องออกกําลังกายและการ

สุขภาพและการออก รับประทาน อาหารที่ถูกหลัก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรมการรักษา

สุขภาพของตนเองในเบ้ืองตน   

2.จัดกิจกรรมประกวดแขงขัน

การออกกําลังกาย เชน ฮูลาฮูบ

การเตนบาสโลบ เปนตน
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3 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อพัฒนาองคความรู  - อาสาสมัครสาธารณสขุ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อสม. ที่เขารวมโครงการอสม. ที่เขารวม กองสงเสริม

อาสาสมัครสาธารณสขุ ในบทบาทหนาที่ อสม. ประจําหมูบาน (อสม.) ในพื้นที่ (60:10,000,000) ไดรับการพัฒนา โครงการ คุณภาพชีวิต

ประจําหมูบาน (อสม.) 2.เพื่อให อสม. ไดพบปะ จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อําเภอ (59:1,500,000) ศักยภาพ ไมนอยกวา เกิดการพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิ แลกเปลี่ยนประสบการณ จํานวน 24,230 คน (58:1,500,000) รอยละ 80 องคความรูสามารถ

การทํางาน  - ลักษณะการดําเนินงาน ปฏิบัติหนาที่ อสม.

3.เพื่อใหเกิดทักษะที่ดี 1. อบรมใหความรูเพื่อพัฒนา ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัตหินาที่ของ ศักยภาพ อสม. และประสิทธิผล

อสม. 2. ศึกษาดูงานดานสาธารณสขุ

3.สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ

อสม. เชน กิจกรรมวัน อสม.

เปนตน
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4 โครงการสงเสริมสุขภาพ 1.เพื่อเสริมสรางสถาบัน ครอบครัวที่เขารวมโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 ครอบครัวที่เขารวม 1.สถาบันครอบครัว กองสงเสริม

กาย ใจ ศูนย 3 วัย ครอบครัวใหมีความเขมแข็ง โดยมี ปู ยา ตา ยาย พอ แม (60:300,000) โครงการมีความรูและ มีความเขมแข็ง คุณภาพชีวิต

มีความรักความเขาใจกัน  ลูก ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (59:300,000) สามารถดูแลสุขภาพ 2.ครอบครัวที่

ภายในครอบครวัใหมีความ  เขารวมจํานวน ๕๐ ครอบครัว (58:300,000) คนในครอบครัวได เขารวมโครงการ

2.เพื่อใหครอบครัวมีกิจกรรม - ลักษณะการดําเนินงาน ไมนอยกวารอยละ 80 สามารถเปน

ทํารวมกันเพื่อลดชองวาง จัดอบรมใหความรูความเขาใจ แบบอยางที่ดี

ระหวางวัย สรางความสัมพันธ สงเสริมสุขภาพกาย ใจ ของสังคมได 

อันดีในครอบครัว คนทุกกลุมวัย ในครอบครัว ชวยลดปญหาสังคม 

3.เพื่อเพิ่มความอบอุนภาย

ในครอบครัวและลดปญหาสังคม
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4.เพื่อใหทุกคนในครอบครัว

มีสุขภาพพลานามัย

ทั้งกายและใจที่สมบูรณ

แข็งแรง
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5 โครงการรณรงคประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีความรู จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 8,640,000    8,640,000   8,640,000   8,640,000   ประชาชนเยาวชน ประชาชนชาวจังหวัด สํานักปลัดฯ

ปองกันและควบคุมโรคระบาด เกี่ยวกับโรคระบาดและ ใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ (60:5,000,000) จังหวัดชัยภูมิ มีความรู ชัยภูมิปลอดภัยจาก

การปฏิบัติตัวในการปองกัน โรคระบาดตางๆ (59:12,000,000) ความเขาใจเกี่ยวกับ โรคมีความรูความเขาใจ

จํานวน 120,000 แผน/โรค (58:500,000) การปองกันโรคระบาด ในการปองกันและควบคุม

(โรคไขเลือดออก , โรคไขหวัดใหญ, เพิ่มมากขึ้น 10% โรคระบาดที่เกิดในพื้นที่

โรคมือ เทา ปาก,โรคเมอรส, จังหวัดชัยภูมิ

โรคพิษสุนัขบา ,โรคซกิา ,

โรคทองรวง และโรคอุบัติใหม

อื่นๆ )
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