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รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของเทศบาลเมืองศรี
สะเกษ ประกอบด้วย
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล พระนางศรีคัพ
กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งมหกรรมกีฬาไทคัพ
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ํา ศรีสะเกษสวิมมิ่งคัพ
กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
๔) วัตถุประสงค์
ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ออกกําลังกาย เล่นกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล พระนางศรีคัพ กีฬาว่ายน้ํา ศรีสะเกษสวิมมิ่งคัพ กิจกรรมการจัดงานเข้าร่วม
การแข่งขันมหกรรมกีฬาไทคัพ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออกกําลังกาย เล่นกีฬาตามความถนัด เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
๖) กลุ่มเป้าหมาย
เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดี
เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ จัดการแข่งขันกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง เด็กนักเรียนเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ
- มีนาคม ๒๕๕๔ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีคัพ
- ตุลาคม ๒๕๕๓ เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาไทคัพ
- มิถุนายน ๒๕๕๔ จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ํา
- พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล
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๙) งบประมาณ...
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
งบประมาณในการดําเนินงานไม่เพียงพอ
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกีฬาและนันทนาการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
***********
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รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการขี่จักรยานออกกําลังกายรอบเกาะห้วยน้ําคําเพื่อสุขภาพ
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
๔) วัตถุประสงค์
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้าไปใช้สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา) ได้ออกกําลังกาย โดยการขับขี่จักรยานเพื่อสุขภาพส่งเสริมให้เยาวชนวัยทํางานมีการออก
กําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ประชาชนทั่วไปได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการขับขี่จักรยาน เทศบาลสามารถบริหารจัดการให้
ประชาชนได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนในการใช้จักรยานส่วนกลางขับขี่ออกกําลังกายทําให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตัวเอง ช่วยลดภาวะโลกร้อน และประชาชนที่มาขับขี่จักรยานออกกําลังกายแล้วยังเป็นการเที่ยวชม
ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา)
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป กลุ่มเยาวชน กลุ่มคนทํางานทั้งภาครัฐ และเอกชน
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการยืมจักรยานในเกาะห้วยน้ําคําได้รับความอํานวยความสะดวก
ปลอดภัย
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถจักรยาน จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมทางจักรยาน โรงซ่อมและจอด
รถจักรยาน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ ประชาชนทั่วไปมีพื้นที่ออกกําลังกายด้วยการขับขี่จักรยาน ที่สะดวกปลอดภัย ประหยัด
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวได้ทํากิจกรรมร่วมกัน และได้เที่ยวชมพื้นที่ต่าง ๆ
ได้อย่างทั่วถึงกว่าการเดินทาง
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
จัดหาจักรยานขับขี่เพื่อสุขภาพ จํานวน ๕๐ คัน สําหรับใช้ขับขี่รอบเกาะห้วยน้ําคํา
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
เพื่อส่งเสริมในท้องถิ่นมีสุขภาพพลานัยที่แข็งแรง และสุขภาพดีประกอบกับจุดมุ่งหมายให้ดําเนินการบริการ
รถจักรยานฟรีแก่ประชาชน เพื่อได้ออกกําลังกาย และเที่ยวชมบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา) ได้มีการจัดทําทางจักรยานสําหรับออกกําลังกาย
ให้แก่ประชาชนใช้จักรยานขับขี่ออกกําลังกายมากขึ้น สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
และในโอกาสเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีจักรยานได้มีพื้นที่ขับขี่จักรยานด้วยความสะดวกภายใต้สวนสาธารณะอัน
ร่มรื่นชมทัศนียภาพที่ดียิ่งขึ้น
๙) งบประมาณ...
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๓,๕๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักการช่าง
***********
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รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพดีวิถีไทย
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
๔) วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในเขตศูนย์สุขภาพชุมชน ๓ เกิดชุมชนสุขภาพดีวิถีไทย
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
กลุ่ม ๐-๖ ปี
จัดซื้อนม UHT แก่เด็กน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์และเด็กเตี้ย ๔,๐๐๐ กล่อง
เยี่ยมบ้านและให้โภชนาการศึกษาครอบครัวเด็กทุพโภชนาการ ๑๒ ชุมชน
กลุ่มเด็กเยาวชนและวัยรุ่น
จัดค่ายแกนนําป้องกันเอดส์ ๑ รุ่น ๑๕๐ คน
กลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
จัดค่ายกลุ่มเสี่ยง ๑ รุ่น ๑๕๐ คน
กลุ่มผู้สูงอายุ
ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในเขตศูนย์สุขภาพชุมชน ๓ จํานวน ๓๖๕ คน
กลุ่มโรคติดต่อ
จัดอบรมแกนนําวัณโรค ๑ รุ่น ๑๖๐ คน
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนใน ๑๒ ชุมชนในเขตศูนย์ฯ ๓
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
๑. จํานวนนม UHT ที่จัดซื้อ
๒. จํานวนผูส้ ูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
๓. จํานวนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๔. จํานวนแกนนําวัณโรคที่เข้ารับการอบรม
๕. จํานวนแกนนําเอดส์ที่เข้ารับการอบรม
๖. เด็ก ๐-๖ ปี ที่มีภาวะทุพโภชนการได้รับการตรวจสุขภาพโภชนศึกษาเยี่ยมบ้านและให้นม UHT
ร้อยละ ๑๐๐
๗. ร้อยละผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
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๘. ภาวะสุขภาพ...
๘. ภาวะสุขภาพกลุ่มเสี่ยงหลังการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนมีภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น
๙. คะแนนความรู้ของแกนนําวัณโรคหลังการอบรม
๑๐. คะแนนความรู้และทัศนคติของแกนนําเอดส์หลังการอบรม
๗.๒ ผลผลิตที่ได้
๑. นม UHT ๔,๐๐๐ กล่อง
๒. ๓๖๕ คน
๓. ๑๕๐ คน
๔. ๑๖๐ คน
๕. ๑๕๐ คน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
๑. ๖๒ คน
- จํานวนเด็กที่ชั่งน้ําหนัก ๓๕๗ คน
- น้ําหนักตามเกณฑ์ ๒๑๕ คน ร้อยละ ๖๐.๙๑
- ค่อนข้างน้อย ๔๔ คน ร้อยละ ๑๒.๔๖
- น้อยกว่าเกณฑ์ ๕๒ คน ร้อยละ ๑๔.๗๓
- ค่อนข้างมาก ๗ คน ร้อยละ ๑.๘๙
- มากเกินเกณฑ์ ๓๙ คน ร้อยละ ๙.๙๒
๒. โภชนาการ BMI ปกติร้อยละ ๔๐.๖ , ต่ํากว่า ร้อยละ ๑๐.๑ , เกิน ร้อยละ ๑๘.๐ , อ้วน๑
ร้อยละ ๒๕.๖ , อ้วน๒ ร้อยละ ๕๔.๕ , เอวปกติ ร้อยละ ๔๕.๕ , เอวเกินร้อยละ ๕๔.๕
๓. ก่อน / หลังเข้าค่าย ดัชนีมวลกาย (BMI)
- ปกติ ร้อยละ ๓๓.๓ / ๓๒.๑ , ต่ํา ร้อยละ ๖.๓ / ๓.๗ , เกิน ร้อยละ ๒๒.๒ / ๑๓.๖ ,
อ้วน๑ ร้อยละ ๒๒.๒ / ๓๘.๓ , อ้วน๒ ร้อยละ ๑๕ง๙ / ๑๒.๓
- ความดันโลหิต กลุ่ม๑ ปกติ ร้อยละ ๔๖/๕๐.๖ , กลุ่ม๒ เสี่ยง ร้อยละ ๔๒.๙ / ๔๐.๗ ,
กลุ่ม๓ สงสัย ร้อยละ ๑๑.๑ / ๘.๖ , รอบเอวเฉลี่ย ชาย ๘๐/๘๔ ซม. หญิง ๘๓/๘๕ ซม.
- พฤติกรรมสุขภาพ ระดับดี ร้อยละ ๕๑.๘/๗.๔ , ระดับปานกลาง ร้อยละ ๔๘.๒ /
๔๖.๘ , ระดับต่ํา ร้อยละ ๐ / ๓๕.๘
๔. คะแนนความรู้ก่อนการอบรมเฉลี่ย คะแนน ๑๓.๓ คะแนน (เต็ม ๒๐) , หลังการอบรมเฉลี่ย
๑๕.๕ คะแนน (เต็ม ๒๐)
๕. คะแนนความรู้ก่อนการอบรมเฉลี่ย คะแนน ๑๕ คะแนน (เต็ม ๒๓), หลังการอบรม เฉลี่ย ๘๓
คะแนน (เต็ม ๒๓) , ด้านทัศนคติ ก่อนการอบรม เฉลี่ย ๘๓ คะแนน (เต็ม ๑๐๘) , หลังการอบรม เฉลี่ย ๘๘ คะแนน
(เต็ม ๑๐๘)
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
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๑.
๒.
๓.
๔.

๔,๐๐๐ / ๔,๐๐๐ กล่อง
๕๐๐ คน / ๕๐๐ คน
๑๕๐ คน / ๑๕๐ คน
๑๖๐ คน / ๑๖๐ คน
๕. ๑๕๐ คน...

๕. ๑๕๐ คน / ๑๕๐ คน
๖. ๔๐ คน / ๔๐ คน
๗. น้ําหนักปกติร้อยละ ๙๐ / ร้อยละ ๖๐.๙๑
๘. โภชนาการปกติไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๖๐ / ๔๐.๖
๙. อย่างน้อยดีขึ้นร้อยละ ๒๐ /-๑.๒
๑๐. อย่างน้อยดีขึ้นร้อยละ ๒๐ / ๔.๖
๑๑. อย่างน้อยดีขึ้นร้อยละ ๒๐ / ๔๔.๔
๑๒. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ / ๗๗.๕
๑๓. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ / ๗๖.๙
๑๔. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ / ๘๓
๑๕. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ / ๘๑.๕
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งทางบวกและเชิงลบ)
การดําเนินงานสุขภาพดีวิถีไทย ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายหลาย ๆ ส่วนจึงจะประสบ
ผลสําเร็จ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๒๔๕,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๑๗๕,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
กลุ่มอายุ ๐-๖ ปี
- ผู้ปกครอง เด็กที่มีภาวะทุพโภชนการไม่นําเด็กมาชั่งน้ําหนักตามนัดหลังให้นมในงวดที่ ๒ และ ๓
- ครอบครัวเด็กทุพโภชนาการ ฐานะยากจน ขาดยานพาหนะมารับนม เจ้าหน้าที่ต้องนําไปมอบด้วยตนเอง
และเป็นเด็กกลุ่มเดิม ๆ ที่ไม่สามารถจัดอาหารที่มีคุณค่าได้
- อสม.ที่มีบทบาทในการชั่งน้ําหนักในแต่ละงวด บางครั้งใช้ข้อมูลเดิมในการส่งรายงาน ในขณะที่เด็กมีการ
เจริญเติบโตอยู่ตลอด ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด มีจํานวนเด็กน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์และเด็กเตี้ย เกินความ
เป็นจริง
- ปัจจุบันการดําเนินการโภชนการ ใช้ดัชนีชี้วัด ๓ ดัชนี ได้แก่ น้ําหนักตามเกณฑ์อายุ น้ําหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง และส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ โดยใช้โปรแกรม THAI – GROWTH ทําให้เป็นอุปสรรคในการประเมินภาวะ
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โภชนาการของ อสม. และไม่เข้าใจบทบาทในการทํางานมีเพียงข้อมูลการชั่งน้ําหนัก ส่วนสูงแต่ไม่มีการประเมินภาวะ
โภชนาการ
ข้อเสนอแนะ
๑. ค้นหาและพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้สามารถใช้โปรแกรม THAI – GROWTH ได้ โดยสามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ ได้
๒. เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนทุกแห่ง หมั่นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกงวด ตลอดจนเทคนิคการชั่ง
น้ําหนักและการวัดส่วนสูง
กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น…
กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น
๑. ไม่สามารถหาเยาวชนนอกระบบในชุมชนได้ จึงใช้ อสม. รับการอบรมแทน
๒. คะแนนทดสอบก่อนการอบรมต่ําไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด ต้องพัฒนาให้มีความรู้และทัศนคติด้านเพศศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
กลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
การติดตาม ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไม่ครอบคลุม ข้อมูลไม่ครบไม่สมบูรณ์ ขาดความมุ่งมั่น
ในการปรั บ เปลี่ ย นภาวะสุ ขภาพและพฤติ กรรมสุ ขภาพไม่ ดี อีกทั้ งการประเมิ น อยู่ ในช่ ว งฤดู ฝ นมี การบริ โ ภคผลไม้
หลากหลายและมีฝนตกในช่วงเย็น เป็นอุปสรรคในการออกกําลังกาย เน้นการดําเนินการปรับเปลี่ยนภาวะสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนที่ใช้งบ MOU
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการติดตามประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพต่ออีกในเดือนที่ ๖ และค้นหาวิธีที่จะประสบ
ผลสําเร็จและควรดําเนินการต่อเนื่องทุกปี
- ควรหากลวิธี ที่ล ดปั ญ หาสุ ขภาพในกลุ่มนี้ และดํา เนิ นการแก้ ไขโดยใช้ ๓ อ อาหาร ออกกํ า ลังกายและ
อารมณ์ ในระดับชุมชนที่ใช้แกนนํา อสม. ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มอายุ ๖๐ ปี
- จํานวนผู้สูงอายุมารับการตรวจสุขภาพในเขต PCU ๓ ไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องออก
ร่วมตรวจกับชุมชนในเขต PCU อื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
ภาวะโภชนาการกลุ่ม BMI ปกติของผู้สูงอายุในปี ๒๕๕๓ ลดลงจากร้อยละ ๔๖ เหลือร้อยละ ๔๐ ในปี
๒๕๕๔ โดยมีกลุ่มน้ําหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้น ควรหากลวิธีที่ลดปัญหาสุขภาพในกลุ่มนี้และดําเนินการแก้ไขโดยใช้ ๓
อ อาหาร ออกกําลังกายและอารมณ์ ในระดับชุมชนที่ใช้แกนนํา อสม. ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มโรคติดต่อ
ผลงานการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่โดย อสม. ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุม
คะแนนทดสอบก่อนและหลังการอบรมต่ําไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด ต้องพัฒนาให้มีความรู้ในเรื่องวัณโรคอย่าง
ต่อเนื่อง
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์สุขภาพชุมชน ๓ กองสาธารณสุขฯ
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***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสนับสนุนการออกกําลังกายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากโรคที่ไม่ติดเชื้อ และจากพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม
๒. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดกระแสต่อต้านและห่างไกล
ยาเสพติด
๓. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทั้ง ๔๖ ชุมชน ได้ออกกําลังกายอย่าง
ถูกต้อง ต่อเนื่อง
๔. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน
๕. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. ให้การสนับสนุนชมรมออกกําลังกายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน ๙ ชุมชน
๒. มีการรณรงค์ตรวจสุขภาพผู้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง จํานวน ๑๒ ครั้ง
๓. ประชาชนมีการรวมกลุ่มออกกําลังกายอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง
๖) กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน ๔๖ ชุมชน
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ประชาชนอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป มีการออกกําลังกายไม่ต่ํากว่า ๙๐%
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ สนับสนุนชมรมออกกําลังกายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ ประชาชนมีการออกกําลังกายอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
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๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
สนับสนุนชุมชนออกกําลังกายในเขตเทศบาลฯ จํานวน ๙ ชมรม
มีการรณรงค์ตรวจสุขภาพผู้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง จํานวน ๑๒ ครั้ง
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) ประชาชนทั่วไป
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน (MOU)
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน / โรงเรียนค้นหาและแก้ไขปัญหาในชุมชน / โรงเรียนด้วยตนเอง
๒. เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน / โรงเรียนในเขตศูนย์สุขภาพชุมชน ๓ จํานวน
๑๒ ชุมชน และ ๕ โรงเรียน แห่งละ ๔,๙๐๐ บาท
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน / โรงเรียน ในเขตศูนย์สุขภาพชุมชน ๓ จํานวน ๑๒ ชุมชน ๕ โรงเรียน
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด จํานวนชุมชนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ๑๒ ชุมชน ๕ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
อสม. / โรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการฯ เกิดการเรียนรู้และทักษะในการจัดการปัญหาในชุมชน / โรงเรียน
อสม. / โรงเรียนโครงการ ฯ ในบางชุมชนเกิดความขัดแย้งในการทํางานและการจัดสรรงบประมาณ
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ผลการดําเนินโครงการสามารถนํามาประเมินผลลัพธ์ การทํางานรายบุคคลของ อสม. ได้อย่างชัดเจน
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
๑๗ แห่ง / ๑๒ ชุมชน ๕ โรงเรียน
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
อสม. / โรงเรียนผู้รับผิดชอบ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๘๔,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๘๓,๓๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********
รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการหน่วยปฐมพยาบาล
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อช่วยรักษาชีวิตผู้บาดเจ็บให้รอดมีชีวิตอยู่ได้
๒. เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บาดเจ็บมีสภาพหนักและบรรเทาอาการเจ็บป่วยและทรมานของผู้บาดเจ็บ
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ออกให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลในงานกีฬา งานประเพณี และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายและดําเนิน
กิจกรรมอื่น ๆ ดังนี้
๖) กลุ่มเป้าหมาย
๔๖ ชุมชนในเขตเทศบาล
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด จํานวนผู้รับบริการที่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
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ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
ชุมชนทั้ง ๔๖ ชุมชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ประชาชนทั่วไป
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๖๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์สุขภาพชุมชน ๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขต่อเนื่อง
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ อสม. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีคุณภาพ
๒. เพื่อให้ อสม. และประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและวางแผนการในการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหา
๓. เพื่อให้กลุ่มด้อยโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพ รวมถึงมีความสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้
๔. เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานขององค์กร
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. มีการสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ปัญหา / อุปสรรค ความต้องการของชุมชน ทั้ง ๔๖ ชุมชน
๒. มีการจัดการประชุม อสม. จํานวน ๑๒ ครั้ง

52

๓. อสม. ได้รับการประเมินความรู้ทุกเดือน จํานวน ๑๒ ครั้ง
๔. ประชาชนนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจฯ มาจัดทําแผนงาน / โครงการ แก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพใน
ชุมชน
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้ง ๔๖ ชุมชน
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ร้อยละของชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีการสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ปัญหา / อุปสรรค ความ
ต้องการของชุมชน และนําข้อมูลที่ได้มาจัดทําแผนงาน / โครงการ แก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพในชุมชน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีการสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ปัญหา / อุปสรรค ความ
ต้องการของชุมชน และนําข้อมูลที่ได้มาจัดทําแผนงาน / โครงการ แก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพในชุมชน
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
๑. มีการสํารวจปัญหา / ความต้องการของชุมชน ๔๖ ชุมชน
๒. ชุมชนสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจฯ มาจัดทําแผนงาน / โครงการ แก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพ
ในชุมชน
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้อง...
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้ง ๔๖ ชุมชน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๔๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๔๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
การส่งหนังสือ การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการชุมชน และ อสม. , พาหนะเดินทางเข้ารับการอบรม
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********
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รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. พร้อมทัศนศึกษาดูงาน
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ อสม. ได้เพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนตลอดจนการดําเนินงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน
๒. เพื่อให้ อสม. ได้ศึกษาแนวทางการดําเนินงานพัฒนาชุมชนและงานด้านสาธารณสุขมูลฐานจากท้องถิ่น
อื่นและนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น
๓. เพื่อสนับสนุนให้ อสม. ได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนของตนเองและนําประสบการณ์
มาปรับปรุงใช้ในชุมชนต่อไป
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. อบรมฟื้นฟูความรู้ของ อสม. ในเขตเมืองศรีสะเกษ
๒. ศึกษาดูงานของ อสม. เขตเมือง ที่ภาคตะวันออก ด้านตะวันออก ด้านการดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ชมรมสร้างสุขภาพ การจัดการขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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๓. สรุปผลรายงานการทัศนศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๖) กลุ่มเป้าหมาย
๑. อสม. ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๒. พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๓. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๔. สมาชิกชมรมออกกําลังกาย
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ร้อยละของ อสม. มีความรู้เพิ่มขึ้น
๗.๒ ผลผลิตที่ได้
๑. อสม. ได้เพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนตลอดจนการดําเนินงาน
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
๒. เพื่อให้ อสม. ได้ศึกษาแนวทางการดําเนินงานพัฒนาชุมชนและงานด้านสาธารณสุขมูลฐานจาก
ท้องถิ่นอื่นและนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น
๓. เพื่อสนับสนุนให้ อสม. ได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนของตนเองและนํา
ประสบการณ์มาปรับปรุงใช้ในชุมชนต่อไป

๗.๓ ผลลัพธ์...
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
๑. อสม. ได้เพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนตลอดจนการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
๒. เพื่อให้ อสม. ได้ศึกษาแนวทางการดําเนินงานพัฒนาชุมชนและงานด้านสาธารณสุขมูลฐานจาก
ท้องถิ่นอื่นและนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น
๓. เพื่อสนับสนุนให้ อสม. ได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนของตนเองและนํา
ประสบการณ์มาปรับปรุงใช้ในชุมชนต่อไป
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
๑. อสม. จํานวน ๔๙๗ คน ได้รับการอบรมฟื้นฟู จํานวน ๑ ครั้ง
๒. มีการทัศนศึกษาดูงาน ๒ แห่ง คือ อําเภอชะอํา และจังหวัดจันทบุรี
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน (อสม.) จํานวน ๔๙๗ คน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
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๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
การส่งหนังสือ การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการชุมชน และ อสม. , พาหนะเดินทางเข้ารับการอบรม
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ อสม. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสมในแต่ละชุมชน
๒. เพื่อให้ อสม. และประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและวางแผนการในการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ของอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง ให้มีความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของ อสม.
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๔. เกิดความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานขององค์กรภาคประชาชนและองค์กรเอกชน ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาในท้องถิ่นได้
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วางแผนกําหนดกิจกรรมและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
๒. จัดทําแผนงานโครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ (๒๐ มีนาคม) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
นําเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. จัดเตรียม เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดําเนินการ และจัดทํารายละเอียดเนื้อหา การจัด
กิจกรรม
๔. ประสานงานกับองค์กรชุมชน
๕. ดําเนินการจัดกิจกรรม
๖. สรุป และประเมินผลการดําเนินงาน
๖) กลุ่มเป้าหมาย
อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน (อสม.) จํานวน ๔๙๗ คน
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ร้อยละของ อสม. มีความรู้เพิ่มขึ้น
๗.๒ ผลผลิตที่ได้
๑. อสม. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสมในแต่ละชุมชน
๒. อสม. และประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและวางแผนการในการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ของอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง ให้มีความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของ อสม.
๔. เกิดความร่วมมือ...
๔. เกิดความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานขององค์กรภาคประชาชนและองค์กรเอกชน ในการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาในท้องถิ่นได้
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
๑. อสม. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสมในแต่ละชุมชน
๒. อสม. และประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและวางแผนการในการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ของอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง ให้มีความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของ อสม.
๔. เกิดความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานขององค์กรภาคประชาชนและองค์กรเอกชน ในการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาในท้องถิ่นได้
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
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๑. อสม. จํานวน ๔๙๗ คน ได้รับการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ของ อสม.
ในเขตเมือง
๒. มีการแสดงบนเวทีและจัดบอร์ดนิทรรศการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ จํานวน ๕ แห่ง
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน (อสม.) จํานวน ๔๙๗ คน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
การส่งหนังสือ การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการชุมชน และ อสม. , พาหนะเดินทางเข้ารับการอบรม
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ควบคุมป้องกันและบําบัดโรค
๔) วัตถุประสงค์
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๑. เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกําลังกายสม่ําเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย
๓-๕ วันๆ ละ อย่างน้อย ๓๐ นาที ร่วมกับการกินผัก ผลไม้สด วันละอย่างน้อย ๕ ขีดขึ้นไป (ครึ่งกิโลกรัม)
และลดอาหารไขมัน
๒. เพื่ อให้ ภ าคี เ ครือข่ า ยมี ส่ วนร่ ว มในกระบวนการปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรม การออกกํ า ลั งกายสม่ํ า เสมอ
สัปดาห์ละอย่างน้อย ๓-๕ วัน ๆ ละอย่างน้อย ๓๐ นาที ร่วมกับการกินผัก ผลไม้สด วันละอย่างน้อย ๕ ขีดขึ้น
ไป (ครึ่งกิโลกรัม) และลดอาหารไขมัน
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในเรื่อง ๒ อ. (ออกกําลังกาย และ อาหาร) เพื่อให้
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ในด้านส่งเสริมป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน
๕. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
จั ด อบรมในวั น ที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และออกติ ด ตามการถ่ า ยทอดความรู้ และเฝ้ า ระวั ง
พฤติกรรมสุขภาพประชาชน เดือนละ ๑ ครั้ง ออกติดตาม ๒ ครั้ง
๖. กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย ประชาชนในเขตศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ จํานวน ๗ ชุมชน / โรงเรียนเทศบาล ๔ / วัดโนน
สํานักมิตรภาพ ตําบลหญ้าปล้อง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้ เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีความรู้และพฤติกรรมที่
ถูกต้อง
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร และการออกกําลังกาย ลด
อาหารไขมันและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม , อัตราความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อของ
ประชาชนไม่เพิ่มขึ้น , ครัวเรือนมีการปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น , มีนวัตกรรมทางสุขภาพในชุมชน , มีการจัดตั้งศูนย์
/ สถานที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
จํานวน ๗ ชุมชน
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔

๘) ผู้เกี่ยวข้อง...
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ประชาชนในชุมชน ๗ ชุมชน / โรงเรียนเทศบาล ๔ / วัดโนนสํานักมิตรภาพ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๓๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
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๑. ในวันประชาคมชุมชนในเรื่องปลูกผักสวนครัว เมล็ดพืชที่จ่ายให้ไม่ได้คุณภาพทําให้ ผักสวนครัวไม่
เจริญเติบโตเท่าที่ควร และยังขาดนโยบายสาธารณะ ในเรื่องงานบุญปลอดเหล้า
๒. ยังขาดปัจจัยเอื้อในเรื่องการออกกําลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์สุขภาพชุมชน ๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการแกนนําพิชิตโรคเรื้อรัง
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
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๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ควบคุมป้องกันและบําบัดโรค
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เรื่องโรค และตระหนักถึงการป้องกันและการเกิดโรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูงการยอมรับกระบวนการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน
๒. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้เสริมสร้างทักษะชีวิตการดูแลตนเองเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
๓. เพื่อให้แกนนํากลุ่ม ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และญาติมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนรับผิดชอบ
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
จัดอบรมครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และติดตามกลุ่มเสี่ยง ๒ เดือน ๒ เดือน / ครั้ง
ติดตามไปจํานวน ๓ ครั้ง
๖) กลุ่มเป้าหมาย
๑. กลุ่มเสี่ยงที่มีดัชนีมวลกายเกิน ๒๙ kg/m2 คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙
๒. กลุ่มเสี่ยงที่มีผลน้ําตาล อยู่ระหว่าง ๑๐๐ mg / dl จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘
๓. กลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงมากกว่า ๑๓๐ / ๘๕ mm.Hg จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มแกนนํา มีความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดความเสี่ยง
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
๑. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้การปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการเกิดโรคได้ มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
๒. บุคคลในครอบครัว และประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพร่วมกัน มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น การประกอบอาหาร การออกกําลังกาย และทักษะการใช้ชีวิตอื่น ๆ เช่น ทักษะการ
คลายเครียด โดยการเข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม และประเมินภาวะสุขภาพ
โดยการ ชั่งน้ําหนัก ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ําตาลในกระแสเลือดหาค่าดัชนีมวลกาย เดือนละ ๒ ครั้ง
ติดต่อกัน ๓ เดือน
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
จํานวน ๗ ชุมชน ในเขตศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ๕
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ...
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน จํานวน ๗ ชุมชน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๓๐,๐๐๐ บาท
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๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. ในวัดจัดอบรมแกนนํามาไม่ครบ กลุ่มเสี่ยงบางคนไม่ให้ความร่วมมือ
๒. การติดตามและประเมินกลุ่มเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยังทําได้ไม่ครอบคลุม เครื่องมือในการ
ออกติดตามประเมินผลค่อนข้างมีจํากัด
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์สุขภาพชุมชน ๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการค่ายนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
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๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ควบคุมป้องกันและบําบัดโรค
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดชมรมเด็กไทยทําได้ขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๒. เพื่อสร้างเสริมแกนนําเด็กนักเรียนให้มีส่วนร่วมในเรื่องการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
๓. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหาร สะอาด
ปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
จัดอบรมในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๖) กลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ , ๔ จํานวน ๘๐ คน
เชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดชมรมเด็กไทยทําได้ขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้ เพื่อสร้างเสริมแกนนําเด็กนักเรียนสนับสนุนการดําเนินงานในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
เพื่อให้โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และมีชมรมเด็กไทยทําได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง โรงเรียนเทศบาล ๓ , ๔
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ครู / นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ และโรงเรียนเทศบาล ๔
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๒๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. ในวัดจัดอบรมใช้สถานที่ที่หอประชุมโรงเรียน ทําให้การเรียนรู้ยังไม่ค่อยดีเนื่องจากเสียงกระจาย
๒. กลุ่มนักเรียนที่เข้าอบรมมากเกินไป และใช้เวลาเพียง ๑ วัน ทําให้หลักสูตรในการเข้าฐานมีจํากัด
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์สุขภาพชุมชน ๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********
รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
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๑)
๒)
๓)
๔)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข ๕
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ควบคุมป้องกันและบําบัดโรค
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุม
๒. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพสําหรับนําไป
แก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน
๓. เพื่อจัดเก็บแฟ้มประวัติในกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเด็ก
๐-๕ กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
เชิงปริมาณ : สํารวจและปรับปรุงข้อมูลของประชาชนในเขตรับผิดชอบจํานวน ๕๒๑ ครอบครัว
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลพื้นฐานด้านภาวะสุขภาพในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ ของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบถูกจัดเก็บในแฟ้มประวัติอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ทะเบียนแฟ้มครอบครัวกลุ่มเด็ก ๐ - ๕ , โรคเรื้อรัง , กลุ่มผู้พิการ , กลุ่มผู้สูงอายุ
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้ เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและ
ครอบคลุม
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
งานเวชระเบียนศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ ของประชาชนในเขต
รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการจัดเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพด้านส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพ สําหรับนําไปแก้ไขปัญหา ให้
สอดคล้องเป็นปัจจุบัน
มีการจัดเก็บแฟ้มประวัติในกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเด็ก ๐ – ๕ ปี กลุ่ม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น อย่างครบถ้วน สมบูรณ์แบบ
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง โรงเรียนเทศบาล ๓ , ๔
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้อง...
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ประชาชนใน ๗ ชุมชน พื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข ๕
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๓๐,๐๐๐ บาท
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๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๓๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. การจัดทําแฟ้มครอบครัวยังไม่ครอบคลุม เนื่องจาก อสม. บางคนจําบ้านเลขที่ที่รับผิดชอบไม่ครบ และ
ใส่แฟ้มครอบครัวยังไม่ครบทุกคน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์สุขภาพชุมชน ๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
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๑)
๒)
๓)
๔)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ควบคุมป้องกันและบําบัดโรค
วัตถุประสงค์
๑. จัดตั้งสวนสมุนไพรในศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพร
๒. เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพร ๔ ชนิด (ขมิ้นชัน , ว่านหางจระเข้ , เพชรสังฆาต , ตะไคร้หอม) ในชุมชน
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ๕ ชนิด (แชมพู , ครีมนวด , สบู่ก้อน ,
น้ํายาล้างจาน , น้ํายาล้างห้องน้ํา) ทําให้ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในครอบครัวและชุมชน
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. มีสวนสมุนไพรในศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ จํานวน ๑ แห่ง
๒. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ๔ ชนิด จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น ใน ๙ ชุมชนเขตศูนย์บริการสาธารณสุข
๔ จํานวน ๕๐๐ หลังคาเรือน
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ๕ ชนิด (แชมพู , ครีมนวด , น้ํายาล้างจาน ,
สบู่ก้อน , น้ํายาล้างห้องน้ํา) จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายจํานวน ๒๕๐ คน โดยแบ่งการอบรมจํานวน ๕ รุ่น ๆ ละ ๕๐
คน ใน ๔๖ ชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๕ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ , ประชาชนในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ , ประชาชนในชุมชน
๔๖ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้
เชิงปริมาณ :
๑. สวนสมุนไพรในศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ จํานวน ๑ แห่ง
๒. เพาะพันธุ์พืชสมุนไพร ๔ ชนิด จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น เพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในชุมชน
๙ ชุมชนในเขตศูนย์บริการสาธารณสุข ๔
๓. ส่งเสริม...
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ๕ ชนิด (แชมพู , ครีมนวด , น้ํายาล้างจาน ,
สบู่ก้อน , น้ํายาล้างห้องน้ํา) จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายจํานวน ๒๕๐ คน โดยแบ่งการอบรมจํานวน ๕ รุ่น ๆ ละ ๕๐
คน ใน ๔๖ ชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
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เชิงคุณภาพ :
ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องสมุนไพรในด้านการรักษาโรคเบื้องต้น , การป้องกันโรคและสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
เชิงปริมาณ :
๑. สวนสมุนไพรในศูนย์บริการสาธารณสุช ๔ จํานวน ๑ แห่ง
๒. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ๔ ชนิด จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น ใน ๙ ชุมชนเขตศูนย์บริการสาธารณสุข
๔ จํานวน ๕๐๐ หลังคาเรือน
๓. อบรมให้ประชาชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ๕ ชนิด (แชมพู , ครีมนวด , น้ํายาล้างจาน ,
สบู่ก้อน , น้ํายาล้างห้องน้ํา) จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายจํานวน ๒๕๐ คน โดยแบ่งการอบรมจํานวน ๕
รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน ใน ๔๖ ชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
เชิงคุณภาพ :
ประเมินกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องสมุนไพร
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๐ คน
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
๑. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ จํานวน ๑ แห่ง
๒. ประชาชนในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ จํานวน ๙ ชุมชน
๓. ประชาชนในชุมชน ๔๖ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน ๒๕๐ คน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๒๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๑๘๙,๐๒๘ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์สุขภาพชุมชน ๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
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ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ควบคุมป้องกันและบําบัดโรค
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
๒. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบและกระบวนการดําเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระหว่างพื้นที่
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. ครูที่ได้ผ่านการเข้ารับการอบรมด้านผลงาน / โครงการ / นวัตกรรม ด้านทันตสุขภาพ มีความเข้าใจใน
เนื้อหาการดูแลทันตสุขภาพมากขึ้น
๒. ผลการประกวดผลงาน / โครงการ / นวัตกรรม ด้านทันตสุขภาพ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการส่งผลงาน
จํานวน ๖ โรงเรียนด้วยกัน จัดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับชั้นประถมศึกษา คือ ระดับชั้นปีที่ ๑ ปีที่ ๒ และปีที่ ๖
ชั้นละ ๔ รางวัล
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีที่ ๒ และปีที่ ๖ จํานวน ๑๕ โรงเรียน จํานวน ๑๒๙ คน
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด จํานวนครูที่ได้รับการอบรม / จํานวนครูที่ได้ส่งผลงานโครงการ นวัตกรรม เข้าประกวด
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิธีการป้องกันฟันผุ
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , ๔ , ๕ จํานวน ๑๕ โรงเรียน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๑๘๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๑๘๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.

๑๐) อุปสรรค...
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
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๑. เวลาที่ใช้ในการจัดทําโครงการยังไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นช่วงเด็กปิดภาคเรียน ครูจึงไม่มีเวลาในการที่
จะทําผลงาน / โครงการ / นวัตกรรม เข้าประกวด
๒. ขาดปัจจัยในการกระตุ้นในโรงเรียน เนื่องจากผู้บริหารไม่เห็นความสําคัญ จึงไม่ได้ให้ครูส่งผลงาน /
โครงการ / นวัตกรรม เข้าประกวด
๓. ครูยังขาดทักษะในการทําผลงาน / โครงการ / นวัตกรรม ด้านทันตสุขภาพ เนื่องจากมีความเข้าใจว่า
เป็นการทํางานที่ซับซ้อน และยากเกินกว่าที่ครูจะสามารถทําได้
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์สุขภาพชุมชน ๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
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เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการควบคุมป้องกันโรคกลัวน้ํา (พิษสุนัขบ้า) ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ควบคุมป้องกันและบําบัดโรค
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านจํานวนประชากรสุนัขจรจัด
๒. เพื่อเป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดจากสุนัขจรจัด
๓. เพื่อเป็นการลดปัญหาที่เกิดจากสุนัขจรจัดโดยเน้นกลวิธีการกักขังสุนัขไว้ที่บ้าน , การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า , การทําหมัน , ฉีดยาคุม ให้กับสุนัข , แมวจรจัด
๔. เพื่อเป็นการจัดหาสถานที่พักพิงใหม่ให้กับสุนัข / แมวจรจัด
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. ปัญหาสุนัขจรจัด ได้รับการศึกษา และแก้ไขอย่างถูกต้อง
๒. สุนัขที่มีเจ้าของมีการกักขังสุนัขไว้ที่บ้าน
๓. สุนัขได้รับการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , การทําหมัน / ฉีดยาคุม
๔. สุนัขจรจัดทุกตัวมีการจัดหาเจ้าของใหม่
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ร้อยละของสุนัขมีการกักขังสุนัขไว้มี่บ้าน , สุนัขจรจัดได้รับการฉีดวัคซีน , ทําหมัน , ฉีดยา
คุมกําเนิด และมีการจัดหาสถานที่เลี้ยงดูสุนัขจรจัด
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ปัญหาที่เกิดจากสุนัขจรจัด ได้รับการศึกษา และแก้ไขอย่างถูกต้อง สุนัขเลี้ยง มีการ
กักขังสุนัขไว้ที่บ้าน สุนัขจรจัดทุกตัวที่จับได้จะถูกจัดหาสถานพักพิง (เจ้าของใหม่)
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิธีการป้องกันฟันผุ
- มีการศึกษาข้อมูลทางด้านจํานวนประชากรสุนัขจรจัด , ปัญหาที่เกิดจากสุนัขจรจัด ทั้ง ๔๖ ชุมชน
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้ง ๔๖ ชุมชน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
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๑๐) อุปสรรค...
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. ประสิทธิภาพของยาสลบออกฤทธิ์ช้า
๒. เจ้าหน้าที่ขาดการนําเทศบัญญัติมาปรับใช้
๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลสุนัขที่จับมา
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานควบคุมโรค , งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********
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รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการเยี่ยมเยียนดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้วยเครือข่าย อผส.
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ควบคุมป้องกันและบําบัดโรค
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. จํานวนผูส้ ูงอายุที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จํานวน ๓๐๐ ราย
๒. จํานวนผู้พิการที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จํานวน ๕๐ ราย
๓. จํานวนผูส้ ูงอายุและผู้พิการได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ ๑๐๐
๔. ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๑๐๐
๖) กลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้สูงอายุ
จํานวน ๒๐๐ คน
ผู้พิการ
จํานวน ๕๐ คน
อาสาสมัครและผู้สูงอายุ จํานวน ๓๕ คน
เชิงคุณภาพ
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลติดตามเยี่ยมบ้าน
ร้อยละ ๙๐
ผู้พิการได้รับการดูแลติดตามเยี่ยมบ้าน
ร้อยละ ๙๐
ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๘๐
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด จํานวนผู้ได้รับการดูแลตามโครงการ
๗.๒ ผลผลิตที่ได้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลติดตามเยี่ยมบ้าน
จํานวน ๒๐๐ คน
ผู้พิการได้รับการดูแลติดตามเยี่ยมบ้าน
จํานวน ๕๐ คน
ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี
จํานวน ๓๕ คน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้พิการได้รับการดูแลติดตามเยี่ยมบ้าน
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ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง ๒๘๕ คน
๗.๕ ระยะเวลา...
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. เวลาที่ใช้ในการจัดทําโครงการสั้นควรจะมีการดําเนินโครงการให้ตลอดปีงบประมาณ
๒. ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการเยี่ยมบ้าน เช่น เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องวัดความดันโลหิตของอาสาสมัคร
ทําให้การเยี่ยมบ้านไม่สะดวก
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********
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รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสวย สดใส ใส่ใจคุณภาพ
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ควบคุมป้องกันและบําบัดโรค
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม – เสริมสวยรับรู้ถึงมาตรฐาน และตระหนักถึงความสําคัญใน
การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการแต่งผม – เสริมสวย
๒. เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม – เสริมสวนมีเครือข่ายทางสังคม มีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจใน
การพัฒนาสถานบริการแต่งผม – เสริมสวยสู่มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐ และองค์กรเอกชน
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. ให้คําแนะนําสถานบริการแต่งผม – เสริมสวย จํานวน ๑๔๐ วัน
๒. ออกตรวจนิเทศติดตาม จํานวน ๒ ครั้ง
๓. สถานบริการแต่งผม – เสริมสวยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ๒ ระดับ คือ ระดับดี
มาก จํานวน ๑๘ ร้าน ระดับดี จํานวน ๘ ร้าน
๖) กลุ่มเป้าหมาย
สถานบริการแต่งผม – เสริมสวยในเขตตําบลเมืองใต้
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด สถานบริการแต่งผม – เสริมสวยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ๑๐๐%
๗.๒ ผลผลิตที่ได้
สถานบริการแต่งผม – เสริมสวยผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการแต่งผม – เสริมสวย ๒ ระดับ คือ
ระดับดีมาก จํานวน ๑๘ ร้าน ระดับดี จํานวน ๘ ร้าน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
สถานบริการแต่งผม – เสริมสวยผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการแต่งผม – เสริมสวย ๒
ระดับ คือ ระดับดีมาก จํานวน ๑๘ ร้าน ระดับดี จํานวน ๘ ร้าน
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
๑. ให้คําแนะนําสถานบริการแต่งผม – เสริมสวย จํานวน ๑๔๐ ร้าน
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๒. ออกตรวจนิเทศติดตามจํานวน ๒ ครั้ง
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ผู้ประกอบการร้านเสริมสวย – แต่งผมและผู้ใช้บริการ
๙) งบประมาณที่ใช้...
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๓๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม – เสริมสวยขาดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการ
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********

75

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการเทศบาลชวนชิม
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ควบคุมป้องกันและบําบัดโรค
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ
๒. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารเกิดความตื่นตัวและเกิดแรงจูงใจใน
การปรับปรุงสถานประกอบการของตนให้ได้มาตรฐานที่กําหนด
๓. เพื่อรับรองคุณภาพอาหารด้วยป้ายสัญลักษณ์ปลอดภัย (Clean Food Good Test) ที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดต่อสาธารณชน
๔. เพื่อเป็นการชักชวนผู้ประกอบการร้านจําหน่ายอาหารเข้าร่วมโครงการ ฯ และใส่ใจเมนูอาหารเพื่อ
สุขภาพมากขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เล็งเห็นความสําคัญในการเลือกบริโภคอาหาร
“
เมนูใส่ใจ สุขภาพ” เลือกบริโภคอาหารที่ได้รับรองคุณภาพและความปลอดภัยแล้ว
๖. เพื่อจัดทําแนวทางร้านอาหารต้นแบบ ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ปลอดภัยห่างไกลโรค และ
ประชาสัมพันธ์ตํารับอาหารที่จําหน่ายในร้านเข้าร่วมโครงการฯ
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารมีความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร จํานวน ๓๐๐
ร้าน
๒. มีการมอบป้ายสัญลักษณ์และเกียรติบัตรรับรองคุณภาพอาหาร ป้ายอาหารปลอดภัย (CFGT) จํานวน
๓๐ ร้าน
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน ๓๐๐ คน
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเกิดการตื่นตัวและมี
แรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน เพื่อประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
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๗.๒ ผลผลิต...

๗.๒ ผลผลิตที่ได้
๑. ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารมีความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
จํานวน ๓๐๐ ร้าน
๒. มีการมอบป้ายสัญลักษณ์และเกียรติบัตรรับรองคุณภาพอาหาร ป้ายอาหารปลอดภัย (CFGT)
จํานวน ๓๐ ร้าน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
๑. ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารมีความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
จํานวน ๓๐๐ ร้าน
๒. มีการมอบป้ายสัญลักษณ์และเกียรติบัตรรับรองคุณภาพอาหาร ป้ายอาหารปลอดภัย (CFGT)
จํานวน ๓๐ ร้าน
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
๑. เชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเข้าร่วม
ประชุมรับทราบถึงแนวทางในการดําเนินกิจกรรมในโครงการ จํานวน ๓๐๐ ราย
๒. เจ้าหน้าที่จํานวน ๑๐ คน ดําเนินการตรวจประเมินร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานตามเกณฑ์กรมอนามัย
๓. นายกเทศมนตรีฯ หรือ ผู้แทน ทําพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์และเกียรติบัตรรับรองคุณภาพอาหาร
ป้ายอาหารปลอดภัย (Clean Food Good Test) เทศบาลเมืองศรีสะเกษชวนชิมแก่ร้านที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน
๔. ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๕. เฝ้าระวังคุณภาพของอาหาร โดยการตรวจทดสอบอาหารสารปนเปื้อนด้วยน้ํายา SL ๒
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
ช่วงจัดทําแผนโครงการอยู่ในช่วงฤดูฝน การออกสํารวจลําบาก
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ควบคุมป้องกันและบําบัดโรค
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งใน ชุมชน วัด
โรงเรียน และสถานที่ราชการทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้ง ๔๖ ชุมชน
๒. ค่า BI <= ๕๐ CI >= ๑๐ ค่า HI <= ๑๐
๓. อัตราการป่วยไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. มีการออกรณรงค์ไข้เลือดออกในสถานศึกษา ๒๗ แห่ง ชุมชน ๔๖ ชุมชน วัด ๑๐ แห่ง จํานวน
๓๔๕ ครั้ง , ออกให้บริการตามคําร้อง ๑๗๒ ครั้ง และออกควบคุมป้องกันโรค ๑๓๒ ครั้ง
๒. มีรายงานพบผู้ป่วย ๒๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๐ ต่อแสนประชากร
๓. ค่า BI < = ๕๐ ค่า CI < = ๑๐ ค่า HI < = ๑๐
๖) กลุ่มเป้าหมาย
๑. สถานศึกษา ๒๗ แห่ง ชุมชน ๔๖ ชุมชน วัด ๑๐ แห่ง
๒. อัตราการป่วย ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร
๓. ค่า BI < = ๕๐ ค่า CI < = ๑๐ ค่า HI < = ๑๐
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด อัตราการป่วยไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร
๗.๒ ผลผลิตที่ได้
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๑. มีการออกรณรงค์ไข้เลือดออกในสถานศึกษา ๒๗ แห่ง ชุมชน ๔๖ ชุมชน วัด ๑๐ แห่ง จํานวน
๓๔๕ ครั้ง , ออกให้บริการตามคําร้อง ๑๗๒ ครั้ง และออกควบคุมป้องกันโรค ๑๓๒ ครั้ง ประเมินสถานการณ์เป็น
รายสัปดาห์ จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๑๒ ครั้ง / ปี
๒. อัตราผู้ป่วยไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร
๓. ค่า BI < = ๕๐ ค่า CI < = ๑๐ ค่า HI < = ๑๐
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
๑. มีการออกรณรงค์ไข้เลือดออกในสถานศึกษา ๒๗ แห่ง ชุมชน ๔๖ ชุมชน วัด ๑๐ แห่ง จํานวน
๓๔๕ ครั้ง , ออกให้บริการตามคําร้อง ๑๗๒ ครั้ง และออกควบคุมป้องกันโรค ๑๓๒ ครั้ง ประเมินสถานการณ์เป็น
รายสัปดาห์ จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๑๒ ครั้ง / ปี
๒. อัตราผู้ป่วยไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร
๓. ค่า BI < = ๕๐ ค่า CI < = ๑๐ ค่า HI < = ๑๐
๗.๔ ค่าเป้าหมาย...
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
๑. มีการออกรณรงค์ไข้เลือดออกในสถานศึกษา ๒๗ แห่ง ชุมชน ๔๖ ชุมชน วัด ๑๐ แห่ง จํานวน
๓๔๕ ครั้ง , ออกให้บริการตามคําร้อง ๑๗๒ ครั้ง และออกควบคุมป้องกันโรค ๑๓๒ ครั้ง ประเมินสถานการณ์เป็น
รายสัปดาห์ จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๑๒ ครั้ง / ปี
๒. อัตราผู้ป่วยไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร
๓. ค่า BI < = ๕๐ ค่า CI < = ๑๐ ค่า HI < = ๑๐
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. ประชาชนส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง และรับราชการ ปิดบ้านไว้ไม่อยู่บ้าน เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึง
๒. การย้ายถิ่น การเดินทางมาศึกษา หอพัก ส่งผลให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างรวดเร็ว
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานควบคุมป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********
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รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการตลาดสดอายุยืน
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ ส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของตลาดสดเทศบาล ๑-๓ ให้เป็นตลาดสดน่าซื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. เพื่อให้ผู้ประกอบการมองเห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงตลาดสดและพัฒนาตลาดสด
๓. เพื่อจัดกลุ่มผู้ประกอบการค้าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
๔. เพื่อพัฒนาตลาดโต้รุ่งศรีนครลําดวนเป็นตลาดผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของตลาดสดเทศบาล ๑-๓ ให้เป็นตลาดสดน่าซื้อตามมาตรฐาน
๒. มีการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการมองเห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาตลาด
สด
๓. มีการจัดกลุ่มผู้ประกอบการค้าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
๔. มีการพัฒนาตลาดสดโต้รุ่งศรีนครลําดวนเป็นตลาดผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล ๑-๓ และตลาดโต้รุ่งศรีนครลําดวน
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ตลาดสดเทศบาล ๑ – ๓ , ตลาดสดโต้รุ่งศรีนครลําดวนและหน้าไปรษณีย์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อ
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๗.๒ ผลผลิตที่ได้
๑. มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของตลาดสดเทศบาล ๑ – ๓ ให้เป็นตลาดสดน่าซื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. มีการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการมองเห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาตลาด
สด
๓. มีการจัดกลุ่มผู้ประกอบการค้าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
๔. มีการพัฒนาตลาดโต้รุ่งศรีนครลําดวนเป็นตลาดผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
๑. มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของตลาดสดเทศบาล ๑ – ๓ ให้เป็นตลาดสดน่าซื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. มีการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการมองเห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาตลาด
สด
๓. มีการจัดกลุ่มผู้ประกอบการค้าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
๔. มีการพัฒนาตลาดโต้รุ่งศรีนครลําดวนเป็นตลาดผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย
๗.๔ ค่าเป้าหมาย...
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
๑. ประชุมคณะกรรมการและผู้ประกอบการ
๒. ประเมินตลาดสดตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
๔. พัฒนาปรับปรุงตลาดสดในส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตลาดสดและผู้ประกอบการฯ
๖. พัฒนาศักยภาพการจัดการคณะกรรมการตลาดและผู้ประกอบการ
๗. เฝ้าระวังและติดตามประเมินผล
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล ๑ – ๓ , ตลาดโต้รุ่งศรีนครลําดวน และผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
เวลาของผู้ประกอบและเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกัน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต้องจัดทําแผนออกดําเนินกิจกรรมในช่วง
๐๕.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการถนนอาหารปลอดภัย (Food Safety Street)
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ ส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
๒. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารเกิดความตื่นตัวและเกิดแรงจูงใจใน
การปรับปรุงสถานประกอบการของตนให้ได้มาตรฐานที่กําหนด
๓. เพื่อเป็นการกระตุ้นและย้ําเตือนป้ายสัญลักษณ์รับรองคุณภาพอาหาร คือ ป้ายอาหารปลอดภัย (Clean
Food Good Test) ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดต่อสาธารณชน
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่
ได้รับรองคุณภาพและความปลอดภัยแล้ว
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
๒. มีการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารเกิดความตื่นตัวและเกิดแรงจูงใจใน
การปรับปรุงสถานประกอบการของตนให้ได้มาตรฐานที่กําหนด จํานวน ๓๒๔ ร้าน
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๓. มีการกระตุ้นและย้ําเตือนป้ายสัญลักษณ์รับรองคุณภาพอาหาร คือ ป้ายอาหารปลอดภัย (Clean
Food Good Test) ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดต่อสาธารณชน จํานวน ๓๒๔ ร้าน
๔. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ได้รับรอง
คุณภาพและความปลอดภัยแล้ว
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร จํานวน ๑๐๐ คน
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย และ
ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
๗.๒ ผลผลิตที่ได้
๑. ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
๒. มีการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารเกิดความตื่นตัวและเกิด
แรงจูงใจในการปรับปรุงสถานประกอบการของตนให้ได้มาตรฐานที่กําหนด จํานวน ๓๒๔ ร้าน

๓. การกระตุ้น...

๓. การกระตุ้นและย้ําเตือนป้ายสัญลักษณ์รับรองคุณภาพอาหาร คือ ป้ายอาหาร
ปลอดภัย (Clean Food Good Test) ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดต่อสาธารณชน จํานวน ๓๒๔ ร้าน
๔. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่
ได้รับรองคุณภาพและความปลอดภัยแล้ว
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
๑. ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
๒. มีการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารเกิดความตื่นตัวและเกิด
แรงจูงใจในการปรับปรุงสถานประกอบการของตนให้ได้มาตรฐานที่กําหนด จํานวน ๓๒๔ ร้าน
๓. มีการกระตุ้นและย้ําเตือนป้ายสัญลักษณ์รับรองคุณภาพอาหาร คือ ป้ายอาหารปลอดภัย
(Clean Food Good Test) ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดต่อสาธารณชน จํานวน ๓๒๔ ร้าน
๔. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่
ได้รับรองคุณภาพและความปลอดภัยแล้ว
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ซึ่งมีตัวแทนจากผู้นําชุมชน , คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขของ
ชุมชน , คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) , ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร
๒. สํารวจร้านอาหารและแผงลอยตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
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๔. ประชุมเชิงปฎิบัติการผู้นําชุมชน , คณะกรรมการชุมชน , อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.),
ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร
๕. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ปรับปรุงร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารในส่วนที่
ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๖. เฝ้าระวังคุณภาพของอาหาร
๗. ตรวจทางกายภาพร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร
๘. เฝ้าระวังและติดตามประเมินผล
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
ร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๒๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบ สปสช.
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
เนื่องจากเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการไม่ตรงกัน จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําแผนออก
ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน ๑๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********

