ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
แนวทางการพัฒนา 3.1 ส่งเสริมสุขภาพดี
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการในงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2558
(บาท)
1,200,000
(เงินรายได้)

2559
(บาท)
1,200,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)
1,200,000
(เงินรายได้)

561,960
(เงินรายได้)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนา 3.2 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการควบคุมโรคกลัว
น้ํา (พิษสุนัขบ้า)

- เพื่อจัดทําแฟ้มข้อมูลประชากรสุนัข ,
ปัญหาที่เกิด ขึ้นจากสุนัข
- เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคกลัวน้ํา
(พิษสุนัขบ้า)
- เพื่อควบคุมประชากรสุนัข

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการงานโรงฆ่าสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองฯ
จํานวน 47 ชุมชน
- วัด, โรงเรียน
และสถานที่
ราชการในเขต
เทศบาลเมืองฯ
5 คน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ร้อยละของสุนัข ปัญหาที่เกิดจาก
(เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เลีย้ งที่บ้านที่มี สุนขั ได้รับการศึกษา
การกักขัง
และแก้ไขอย่าง
ถูกต้อง

401,400
(เงินรายได้)

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนา 3.3 รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1

โครงการหน่วยปฐม
พยาบาล

- เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการ
แพทย์
- เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนนอกเวลาฯ
ในการออกหน่วยปฐมพยาบาล

ตรวจรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
ถูกต้อง
- จัดซื้อยาและ
วัสดุการแพทย์
- ค่าตอบแทนนอก
เวลาฯ

2

โครงการขี่จักรยานออก
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้าไปใช้สวนเฉลิม
กําลังกายบริเวณรอบเกาะ พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
ห้วยน้ําคําเพื่อสุขภาพ
อยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา) ได้ออกกําลังกายโดย
การขับขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาขับขี่
จักรยานเพื่อออกกําลังกายมากขึ้น

จัดหาจักรยานขับ
ขี่เพื่อสุขภาพ
จํานวน 50 คน
สําหรับใช้ขับขี่
รอบบริเวณสวน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว
เฉลิมพระชนม
พรรษา 80พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา)

งบประมาณ
2558
(บาท)
40,000
(เงินรายได้)

2559
(บาท)
50,000
(เงินรายได้)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2560
(บาท)
60,000 ร้อยละของ
ผู้ป่วยและผูไ้ ด้รับ
(เงินรายได้) ผูป้ ่วย ผู้บาดเจ็บ บาดเจ็บได้รบั การ
ได้รับการดูแล ดูแลและช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม

50,000
50,000
50,000
(เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้)

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ใช้บริการยืม
จักรยาน ได้รับ
ความสะดวก
สบาย

ประชาชนทั่วไปมี
พื้นที่ออกกําลังกาย
ด้วยการขับขี่
จักรยาน และเป็น
การส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีใน
ครอบครัว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

สํานัก
การช่าง

ที่
3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างทาง
จักรยาน ภายในสวนเฉลิม
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิม
พระชนมพรรษา 80
พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา)

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้าไปใช้สวนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา) ได้ออกกําลังกายโดย
การขับขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างทาง
จักรยานเป็นถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 10
เซนติเมตร กว้าง
2.00 เมตร ยาว
รวม 1,065.00
เมตร

งบประมาณ
2558
(บาท)
600,000
(เงินรายได้)

2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ใช้บริการยืม
จักรยาน ได้รับ
ความสะดวก
สบาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนทั่วไปมี
พื้นที่ออกกําลังกาย
ด้วยการขับขี่
จักรยาน และเป็น
การส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีใน
ครอบครัว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
การช่าง

แนวทางการพัฒนา 3.4 พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อสม. ต่อเนื่อง

- เพื่อให้ อสม.มีความรูค้ วาม สามารถใน
การบริหารจัดการงานสาธารณสุข
มูลฐานอย่างมีคณ
ุ ภาพ
- เพื่อให้ อสม.และประชาชนในชุมชน
ร่วมกันค้นหาปัญหาและวางแผนในการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา
- เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
สุขภาพรวมถึงมีความสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยตนเองได้
- เกิดความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานของ
องค์กร

- สํารวจปัญหา/
ความต้องการ
จํานวน 47 ชุมชน
- ประชุม อสม.
อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
รวม 12 ครั้ง/ปี
- อสม. ได้รับการ
ประเมินความรู้
อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
รวม 12 ครั้ง/ปี

2

โครงการจัดกิจกรรมวัน
อสม. แห่งชาติ

- เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นความสําคัญ
ของ อสม.ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างในการมี
ส่วนร่วม
- เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่
ผู้นําชุมชน อสม.และผู้นาํ ชุมชน อสม.
และผู้นาํ สุขภาพภาคประชาชน
-เพื่อให้เกิดความสามัคคีเกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานขององค์กรทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชน

- ผู้ร่วมโครงการ
600 คน ประกอบ
ด้วย อสม. ,
พนักงาน
จนท.เทศบาลฯ ,
สมาชิกสภา
เทศบาล

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2558
(บาท)
162,000
(เงินรายได้)

2559
(บาท)
162,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)
162,000 ร้อยละของ
(เงินรายได้) อสม.มีความรู้
เพิ่มขึ้น

150,000
(เงินรายได้)

150,000
(เงินรายได้)

150,000 ร้อยละของ
(เงินรายได้) อสม.มีทัศนคติ
และแก้ปัญหา
สุขภาพในชุมชน
ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
ประชาชนในเขต
สาธารณสุ
ขฯ
เทศบาลมีสุขภาพดี
อสม.สามารถดูแล
สุขภาพประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กอง
อสม.มีความรู้
สาธารณสุขฯ
ทัศนคติและการ
ปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนดีขึ้น
เสริมสร้างขวัญ
กําลังใจแก่ อสม. ใน
การปฏิบัติงาน

ที่

3

4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ อสม.เกิดความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองและนําประสบการณ์มาปรับปรุง
แก้ไขในชุมชนต่อไป
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู
- เพื่อให้ อสม.ได้เพิม่ พูนความรู้ ทัศนคติ
ความรู้ อสม. และศึกษาดู และการปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนตลอด
งาน
จนการดําเนินงานด้านสาธารณสุข
มูลฐาน
- เพื่อให้ อสม.ได้ศึกษาแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนและงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานจากท้องถิ่นอื่นและ
นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น
- เพื่อสนับสนุนให้ อสม. มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองและนําประสบการณ์มาปรับใช้ใน
ชุมชนของตนต่อไป
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
- เพื่อให้ อสม.มีความรูค้ วามสามารถใน
ด้านสาธารณสุขมูลฐานใน การบริหารจัดการงานสาธารณสุข
เขตเทศบาลเมือง
มูลฐานอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ศรีสะเกษ
- เพื่อให้ อสม.และประชาชนในชุมชนได้
ร่วมกันค้นหาปัญหาและวางแผนการใน
การดําเนินงานแก้ไขปัญหา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 600 คน
ประกอบด้วย
- อสม.ในเขต
เทศบาลฯ
- พนักงาน
เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษและ
จนท. เทศบาลฯ
- สมาชิกสภา
เทศบาลฯ

1,500,000
(เงินรายได้)

1,500,000
(เงินรายได้)

อสม. ในเขต
เทศบาลเมือง
จํานวน47 ชุมชน
(ชุมชนละ
15,000)

705,000
(เงินรายได้)

705,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,500,000 ร้อยละของ
(เงินรายได้) อสม.มีความรู้
เพิ่มขึ้นและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ
ในชุมชนได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
- อสม.มีความรู้
สาธารณสุขฯ
ทัศนคติและการ
ปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนดีขึ้นรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่สามารถ
ปรับแนวทางและ
การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนในเขต
เมือง อสม.สามารถ
ดูแลสุขภาพ
ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น
กอง
705,000 ร้อยละของ
อสม.มีความรู้ความ
สาธารณสุขฯ
(เงินรายได้) อสม. มีความรู้ สามารถร่วมกัน
ความสามารถใน ค้นหาปัญหาและ
การวางแผน
วางแผนแก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหาใน ในชุมชนได้
ชุมชนได้

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2558
(บาท)

2559
(บาท)

3,578,400

3,578,400

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเองได้
5

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการ
อสม. ตามโครงการ
ส่งเสริมอาสามัครสาธารณ
สุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)
เชิงรุกตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล

- เพื่อดําเนินงานส่งเสริมบทบาทอาสา
สมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น ปฏิบัติ
งานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพและ
ชุมชน การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ
การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการ
เฝ้าระวังโรคในชุมชนเพื่อสร้างแรงจูงใจ
หนุนเสริมในการปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

อาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขต
เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

3,578,400 ร้อยละของ
- อสม.มีแรงจูงใจใน
(เงินอุดหนุน) อสม.มีแรงจูงใจ การปฏิบัติงานเพิ่ม
ในกาปฏิบัติงาน ขึน้
เพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนา 3.5 พัฒนาสุขาภิบาลอาหารและตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1

โครงการอาหารปลอดภัย
ใส่ใจสุขภาพ

- เพื่อจัดทําแนวทางร้าน อาหารต้นแบบ
"ร้านอาหารสะอาด รสชาดอร่อย
ปลอดภัยห่างไกลโรค" และ
ประชาสัมพันธ์เมนูอาหารใส่ใจสุขภาพ
- เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่
สะอาดและปลอดภัย
- เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้าน
อาหารและแผงลอยฯ เกิดความตืน่ ตัว
และเกิดแรงจูงใจในการปรับปรุงสถาน
ประกอบ การให้ได้มาตรฐานที่กําหนด

- ตรวจประเมิน
ร้านอาหารในเขต
เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ
- จัดให้มรี ้าน
อาหารต้นแบบ
ร้านอาหารสะอาด
รสชาดอร่อย
ปลอดภัยห่างไกล
โรค
จํานวน 40 ร้าน

2

โครงการถนนอาหาร
ปลอดภัย

- เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่
สะอาดและปลอดภัย
- เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้าน
อาหารเกิดความตื่นตัวและเกิดแรงจูงใจ
ในการปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้
มาตรฐานที่กําหนด

- ออกประเมิน
สํารวจ ตรวจและ
แนะนําร้านอาหาร
เชิงปฏิบัติการใน
ถนนต่างๆ ได้แก่
ถ.อุบล ถ.ขุขันธ์
ถ.ราชการรถไฟ
1-4 ถ.วันลูกเสือ
ถ.กวงเฮง
ถ.อุทุมพร และ

ที่

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2558
(บาท)
150,000
(เงินรายได้)

2559
(บาท)
150,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)
150,000 ร้อยละของร้าน
(เงินรายได้) อาหารที่เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความพึงพอใจ
จากประชาชน

100,000
(เงินรายได้)

100,000
(เงินรายได้)

100,000 ร้อยละของ
(เงินรายได้) ประชาชนที่ซื้อ
สินค้าในตลาดฯ
และตลาดโต้รุ่งฯ
มีความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
- ร้านอาหารได้รับ
สาธารณสุ
ขฯ
การยกระดับ
มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
(CFGT)
- มีร้านอาหาร
ต้นแบบด้านใส่ใจ
สุขภาพให้ประชาชน
ได้เลือกบริโภคให้
เหมาะกับสุขภาวะ
ของแต่ละบุคคล
กอง
ตลาดสดเทศบาล
สาธารณสุ
ขฯ
และตลาดโต้รุ่ง
ศรีนครลําดวนได้รบั
การพัฒนาและยก
ระดับมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล
- ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2558
(บาท)

2559
(บาท)

50,000
(เงินรายได้)

50,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถ.เทพา
รวม 134 ร้าน
แผงลอยจําหน่าย
อาหาร 190 ราย
3

โครงการตลาดสดอายุยืน

- เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของตลาด
เทศบาล1-3,ตลาดโต้รุ่งศรีนครลําดวนให้
เป็นตลาดสดน่าซื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย
- เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นความสําคัญ
และได้มสี ่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
ตลาดและแผงจําหน่ายสินค้าของตนเอง
ให้ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานตลาด
- เพื่อจัดกลุ่มผู้ประกอบการค้าให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
- เพื่อพัฒนาตลาดโต้รุ่งศรีนครลําดวน
เป็นตลาดผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย

เชิงปริมาณ
- คณะกรรมการ
ตลาดสดเทศบาล
1-3 และ
ผู้ประกอบการ
จําหน่ายสินค้าใน
ตลาดสดเทศบาล
1-3 และตลาด
โต้รุ่งศรีนคร
ลําดวน
เชิงคุณภาพ
- ตลาดสดที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนา ยก
ระดับมาตรฐาน

50,000 ร้อยละ 90 ของ
(เงินรายได้) ตลาดสด
เทศบาล 1-3
และตลาดโต้รุ่ง
ศรีนครลําดวน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

กอง
- ตลาดสดเทศบาล
1-3 และตลาดโต้รุ่ง สาธารณสุขฯ
ศรีนครลําดวนได้รบั
การพัฒนาและยก
ระดับมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัย
- ประชาชนผู้มารับ
บริการได้รับความ
พึงพอใจในความ
สะอาดสะดวกสบาย
ในการจับจ่ายสินค้า
ที่มีราคายุติธรรม
สะอาด ปลอดภัย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

4

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
ทําความสะอาดตลาดสด
เทศบาล

17 คน

5

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการช่วยงาน
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

1 คน

6

โครงการควบคุมมลพิษ
และเหตุรําคาญ

-สถานประกอบการอันตรายต่อสุขภาพ
ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานฯ
- ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ
รําคาญ
- กระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวในการ
ควบคุมป้องกัน ระงับมิให้เกิดเหตุ
รําคาญ

เชิงปริมาณ
- ผู้ประกอบการ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ100 ราย
เชิงคุณภาพ
- สถาน
ประกอบการได้รับ
การพัฒนายก
ระดับมาตรฐาน

งบประมาณ
2558
(บาท)
1,364,760
(เงินรายได้)

2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
-

80,280
(เงินรายได้)

-

-

50,000
(เงินรายได้)

50,000
(เงินรายได้)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 ร้อยละ 90 ของ
(เงินรายได้) เหตุรําคาญที่
เกิดขึ้นลดลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
- สถานประกอบการ
สาธารณสุขฯ
ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพได้รับการ
พัฒนาให้ได้
มาตรฐาน
- สถานประกอบการ
ลดความเสีย่ งต่อการ
เกิดเหตุรําคาญที่
อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
- ผู้ประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ มีการตื่นตัว
ตระหนักถึงการ
ควบคุมมิให้เกิดเหตุ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รําคาญที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
- ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองสุขภาพ
- เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
แก่สถานประกอบ
การที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

