201
แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคณ
ุ ภาพที่ดอี ย่างยั่งยืน
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เทศบาล
เมืองศิลา

วัตถุประสงค์
1)เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีป่ ลอดภัย
จากไข้เลือดออก 2)เพือ่ ควบคุม
แหล่งเพาะพันธุย์ ุงลายทีเ่ กิดขึน้ ใน
หมูบ่ ้าน วัด โรงเรียน 3)เพือ่ ความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรส่วนท้องถิน่ /
ประชาชนในการร่วมกันรณรงค์กาจัด
ลูกน้ายุงลาย ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
ลายในหมูบ่ ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและจัด
กิจกรรมให้บ้าน/วัด/โรงเรียน และ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนทุก
แหงปลอดลูกน้ายุงลาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ 1)จัดกิจกรรม
รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา
2)ออกสารวจลูกน้า/กาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุ ทุก 3 เดือน/ใส่
ทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย 3)ออก
ฉีดพ่นสารเคมีกาจัดยุงลายตัวแก่
ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 4)ออกฉีด
พ่นสารเคมีกาจัดช่วงการระบาด
5)ออกควบคุมโรคกรณีเร่งด่วน
ภายใน 24 ชม. และหลังจากรอบ
แรก 7-14 วัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
350,000

(บาท)
350,000

(บาท)
350,000

(บาท)
350,000 1)อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 2)มีการ
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
และกาจัดลูกน้ายุงลายอย่าง
ต่อเนื่อง 3)ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถกู วิธี
และเหมาะสม 4)ออกควบคุม
โรคกรณีเร่งด่วนภายสน 24 ชม.
และหลังจากรอบแรก 10-14
วัน

1)ประชาชนตาบลศิลาปลอด
ภับจากโรคไข้เลือดออก 2)
ประชาชนตาบลศิลามีความ
ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าทีต่ ่อ
การเอาใจใส่ดูแลตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวให้
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
ด้วยการกาจัดลูกน้าใน
ครัวเรือน และจัดสิง่ แวดล้อม
โดยรอบๆบริเวณบ้านของ
ตนเองไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุย์ ุงลาย

กองสาธารณสุข
ฯ (งบ สปสช.)

202
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงคุณภาพ 1)จานวนผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ไม่เกิน
50ต่อแสนประชากร 2)ชุมชนมี
การสารวจและกาจัดลูกน้าร่วมกับ
เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 4ครั้ง/ปี
3)อัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ
0.2 4)บ้านและขุมชนปลอด
ยุงลายมีค่า Hiน้อยกว่า 10 5)
ประชาชนมีสว่ นร่วมและมี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องในชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3)เกิดกระบวนการมีสว่ นร่ว
ระหว่างภาคีเครือข่ายในการ
รณรงค์กาจัดลูกน้ายุงลาย
และแหล่งเพาะพันธุ์ใน
หมู่บ้านวัดโรงเรียนเพือ
เป้าหมายสูงสุดคือประชาชน
ตาบลศิลามีความปลอดภัย
จากโรคไข้เลือดออก

203
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการศูนย์ดแู ล
ผู้สงู อายุและคนพิการ
เทศบาลเมืองศิลา

วัตถุประสงค์
1)เพื่อให้ผู้สงู อายุ คนพิการและ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ในเขตเทศบาลเมืองศิลา
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
สมรรถภาพอย่างต่อเนื่องโดยลด
ปัญหาเรื่องระยะทางและค่าใช้จา่ ย
2)เพื่อป้องก้นภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ที่จะเกิดกับผู้สงู อายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเรื้อรัง 3)เพื่อพัฒนาระบบริ
การทางการแพทย์เชิงรุก โดย
ครอบครัวและคนในชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สงู อายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง
4)เพื่อให้ผู้สงู อายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รบับบริการ ข่าวสาร
สิทธิประโยชน์ อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ 1)ผู้สงู อายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง มาใช้บริการที่
ศูนย์ดแู ลผู้สงู อายุเทศบาลเมือง
ศิลา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
2)ผู้สงู อายุคนพิการและผู้ป่วย
เรื้อรัง ได้รับการเยี่ยมบ้านไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 3)มีอาสาสมัคร
ดูแลผู้สงู อายุคนพิการผู้ป่วย
เรื้อรังหรือผู้ชว่ ยเหลือคนพิการ
หรือผู้ดแู ลผู้สงู อายุที่มภี าวะ
พึ่งพิงครบทั้ง28หมู่บ้าน เชิง
คุณภาพ 1)ผู้สงู อายุ คนพิการ
และผู้ป่วยเรื้อรัง มีความพึงพอใจ
ต่อการมาใช้บริการที่ศูนย์ดแู ล
ผู้สงู อายุและคนพการเทศบาล
เมืองศิลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
1,000,000

(บาท)
1,000,000

(บาท)
1,000,000

(บาท)
1,000,000 1)ผู้สงู อายุและผู้ป่วยเรื้อรัง มา
ใช้บริการที่ศูนย์ดแู ลผู้สงู อายุ
และคนพิการเทศบาลเมืองศิลา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 2)คน
พิการมาใช้บริการที่ศูนย์ดแู ล
ผู้สงู อายุและคนพิการเทศบาล
เมืองศิลา ไม่น้อยกว่า 10 3)
ผู้สงู อายุและผู้ป่วยเรื้อรังมีความ
พึงพอใจตอการมาใช้บริการที่
ศูนย์ดแู ลผู้สงู อายุและคนพิการ
เทศบาลเมืองศิลาไม่น้อยกว่า 80
4)คนพิการมีความพึงพอใจ
ต่อการมาใช้บริการที่ศูนย์ดแู ล
ผู้สงู อายุและคนพิการเทศบาล
เมืองศิลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1)ทาให้ผู้สงู อายุ คนพิการ
และผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการ
ฟื้นฟูทั้งสมรรถภาพร่างกาย
ความจาและอารมณ์จติ ใจ
2)แก้ไขปัญหาผู้สงู อายุ คน
พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง เกิด
ภาวะซึมเศร้าและผู้สงู อายุถกู
ทอดทิ้ง 3)ผู้สงู อายุคนพิการ
และผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับการ
ตรวจร่างกายเบื้องต้นและ
การคัดกรองโรคต่างๆ เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคสมองเสื่อม โรค
ซึมเศร้า

กองสาธารณสุข
ฯ (งบ สปสช.)

204
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
5)เพื่อส่งเสริให้เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานและชุชนมีสว่ นร่วมและ
เป็นภาคีเครือข่ายในการดูแล
ผู้สงู อายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื่อรัง
แบบบูรณาการร่วมกัน 6)เพื่อให้
ผู้สงู อายุคนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง
ได้รับการดูแลแบบองค์รวมครบทุก
ด้าน(ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
จิตใจ) อย่างต่อเนื่อง

(ผลผลิตของโครงการ)
2)ผู้สงู อายุ คนพิการและผู้ป่วย
เรื้อรัง มีความพึงพอใจต่อการถูก
เยี่ยมบ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3)ผู้สงู อายุคนพิการและผู้ป่วย
เรื้อรังเข้าถึงสิทธิตา่ งๆอย่างทั่วถึง
เช่น เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุเบี้ย
สาหรับคนพิการและสามารถใช้
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
มีคุณภาพชีวติ ที่ดไี ม่ถกู ทอดทิ้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พร้อมทั้งมีการส่งตัวเพื่อรับ
การรักษาที่ถกู ต้องไปยัง
หน่วยบริการที่มศี ักยภาพใน
การรักษา เช่น โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ โรงพยาบาล
ขอนแก่น 4)ผู้สงู อายุคน
พิการและผู้ป่วยเรื้อรังได้รับ
การตรวจร่างกายเบื้องต้น
และการคัดกรองโรคต่างๆ
เช่น โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหติสงู โรคสมองเสื่อม
โรคซึมเศร้า พร้อมทั้งมีการส่ง
ตัวเพื่อรับการรักษาที่ถกู ต้อง
ไปยังหน่วยบริการที่มี
ศักยภาพในการรักษาต่างๆ
เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลขอนแก่น

205
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตบั และคัด
กรองมะเร็งท่อน้าดีในเขต
เทศบาลเมืองศิลา

วัตถุประสงค์
1)เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้
เข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้าดี 2)
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายของการรับประทานปลาดิบ
หรือสุกๆดิบๆ 3)เพื่อค้นหาและคัด
กรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีระยะต้น
ภายในเขตเทศบาลเมืองศิลา 4)
เพื่อให้ผู้ป่วยที่ตรวจพบโรคมะเร็ง
ระยะเริ่มต้น ได้รับการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงคุณภาพ 1)ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อ
น้าดีและการรณรงค์ไม่ทานปลา
ดิบและการปอ้งกนการเกิด
โรคมะเร็งท่อน้าดีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 2)ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มี
อายุ 40 ปีขึ้นไป เข้าร่วมคัดกรอง
มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดี ด้วย
แบบสอบถามเบื้องต้น ได้รับการ
ตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อ
คัดกรองหามะเร็งตับและมะเร็ง
ท่อน้าดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
446,800

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1)ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์มคี วามรู้ความเข้มใจ
เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้าดีและ
การรณรงค์ไม่ทานปลาดิบและ
การป้องก้นการเกิดโรคมะเร็ง
ท่อน้าดี ไม่น้อยกว่าร้อย80 2)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มอี ายุ 40ปี
ขึ้นไปที่เข้าร่วมการคัดกรอง
มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดีดว้ ย
แบบสอบถามเบื้องต้นได้รับการ
ตรวจด้วยเครื่องอัลต้าซาวด์เพื่อ
คัดกรองหามะเร็งตับและมะเร็ง
ท่อน้าดีไม่น้อยกว่าร้อยละ80

1)ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้าดี
เพิ่มขึ้น 2)ประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายของการ
รับประทานปลาดิบ หรือสุกๆ
ดิบๆ 3)ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการตรวจคัด
กรองหามะเร็งท่อน้าดีดว้ ย
เครื่องอัลต้าซาวด์ 4)ผู้ป่วยที่
ตรวจพบโรคมะเร็งระยะ
เริ่มต้น ได้ร้บการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข
ฯ (งบ สปสช.)
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(ผลผลิตของโครงการ)
3)ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มอี ายุ
40 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการตวจด้วย
เครื่องอัลต้าซาวด์แล้วพบความ
ผิดปกติได้รบการส่งตัวเพื่อรับก
การรักษาต่อเนื่องยงโรงพยาบาล
ตามสิทธิที่มไี ม่น้อยกว่าร้อยละ
80 4)ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 5)
เกิดเครือข่ายประสานความ
ร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดีและ
การเข้าร่วมมีสว่ นร่วมของทุก
ภาคส่วนในการคัดกรองดูแล
รักษาเพื่อลดอุบัตเิ หตุการณ์เกิด
โรคมะเร็งท่อน้าดี

งบประมาณและที่ผ่านมา
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3)ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มอี ายุ
40 ปีขึ้นไปได้รบการตรวจด้วย
เครื่องอุลต้าซาวด์ แล้วพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งตัวเพื่อรับ
การรักษาตือเนื่อง ยัง
โรงพยาบาลตามสิทธิที่มไี ม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 4)ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อโครงกรมากกว่าร้อยละ คจ
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4 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดาเนินงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา

วัตถุประสงค์
1)เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ คณะอนุกรรมการกงอทุนฯ
คณะทางานกองทุนฯ และผู้นาใน
ชุมชนเกี่ยวข้อง ได้มคี วามรู้เรื่องการ
ดาเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ(สปสช.) ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับแก้ไขใหม่ 2557 และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประก้น
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.
ดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที2่ ) พ.ศ.
22559

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ (จัดอบรม 90 คน
ศึกษาดูงาน 45 คน) 1)
คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมือง
ศิลา 2)คณะอนุกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
เมืองศิลา 3)คณะทางานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมือง
ศิลา 4)งานเลขานุการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมือง
ศิลา 5)ผู้นาในชุมชนที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการกงอทุนฯ
คณะทางานกองทุนฯ และผู้นา
ในชุมชนเกี่ยวข้อง ได้มคี วามรู้
เรื่องการดาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับแก้ไขใหม่ 2557 และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประ
ก้นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้ อปท. ดาเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ฉบับที2่ ) พ.ศ. 22559 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าริอยละ 80

คณะกรรมการบริหารกองทุน
ฯ คณะอนุกรรมการกงอทุนฯ
คณะทางานกองทุนฯ และ
ผู้นาในชุมชนเกี่ยวข้อง ได้มี
ความรู้เรื่องการดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับแก้ไข
ใหม่ 2557 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประก้น
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้ อปท.
ดาเนินงานและบริหาร

กองสาธารณสุข
ฯ (งบ สปสช.)
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2)เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ
คณะทางานกองทุนฯ และผู้ใน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนฯ ทีมกี าร
บริหารจัดการที่ดแี ละโครงการที่เป็น
นวัตกรรมเด่นของกองทุนฯ รวมถึง
กิจกรรมหรืองานอื่นๆที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาองค์กรและ
กองทุนฯ 3)เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ คณะทางานกองทุนฯ
และผุ้นาในชุมชนที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาเอาความรู้ที่ได้รับ
นากลับพัฒนางานต่อได้

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงคุณภาพ 1)คณะกรรมการ
กองทุนฯ คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ คณะงานกองทุนฯ งาน
เลขานุการกองทุนฯ และผู้นาใจ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่อง
การดาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับ
แก้ไขใหม่ 2557 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑืเพื่อสนับสนุน
ให้ อปท. ดาเนินงานและบริหาร
หลักกองทุนประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฉบับที่ 2
พ.ศ.2559

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2)คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ
คณะทางานกองทุนฯ งาน
เลขานุการกองทุนฯ และผู้นาชุ
ชนที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

จัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 22559
2)คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ คณะทางานกองทุน
ฯ และผู้ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กองทุนต้นแบบ และ
นวัตกรรมเด่นของกองทุนฯ
รวมถึงกิจกรรมหรืองานอื้นๆที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การพันา
องค์กรและกองทุนฯ
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(ผลผลิตของโครงการ)
2)คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ คณะ
งานกองทุนฯ งานเลขานุการ
กองทุนฯ และผุ้นาชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดาเนินงาน
กองทุนฯ ต้นแบบ และนวัตกรรม
เด่นกองทุนฯ รวมถึงกิจกรรม
เหรืองานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ตอ่
การพัฒนาองค์กรและกองทุนฯ
3)คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ
คณะทางานกองทุนฯ งาน
เลขานุการกองทุนฯ และผุ้นาใน
ชุมชนที่เกี่ยวข้องสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับนากลัมา
พัฒนาการดาเนินงานกองทุนฯได้

งบประมาณและที่ผ่านมา
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3)คณะกรรมการกองทุนฯ
กองสาธารณสุข
คณะอนุกรรกรรกองทุนฯ
ฯ (งบ สปสช.)
คณะทงานกองทุนฯ และผูน้ า
ในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องสามารถ
นาเอาความรุ้ทไี่ ด้รับนา
กลับมาพัฒนาการดาเนินงาน
กองทุนฯได้ 4)หลังจาก
แลกเปลีย่ นเรียนรู้โครงการที่
เป้ฯนวัตกรรเด่นขององค์กร
ต้นแบบ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ คณะอนุกรรมการ
กงอทุนฯ คณะทางานกงอทุนฯ
และผุน้ าในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถนาเอาความรู้ทไี่ ด้รับ
นากลับมาพัฒนางานได้
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(ผลผลิตของโครงการ)
4)หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการที่เป็นนวัตกรรมเด่นของ
องค์กรต้นแบบ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ
คณะทางานกองทุนฯ งาน
เลขานุการกงอทุนฯ และผู้นาใน
ชุมชนที่เกี่ยวข้องสามารถนาเอา
ความรู้ที่ได้รับนากลับมาพัฒนา
งานต่อได้
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5 โครงการสร้างและใช้แผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตร์
(Strategic Route Map)
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1)เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ ผู้นา
ชุมชน และตัวแทนจากชุมชน ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางด้าน
สุขภาพการวางแผนงานและโครงการ
ด้านสุขภาพของชุมชนตาบลศิลา 2)
เพื่อเป็นเครือ่ งมือในการค้นหาปัญหา
กาหนดวัตถุประสงค์และจุดหมาย
ปลายทาง การวางแผนและเขียน
โครงการ สนับสนุนการดาเนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองศิลา 3)เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้าน
สุขภาพที่ค้นพบในเขตเทศบาลเมืองศิลา

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ 1)ปัญหาทีค่ ้นพบในตาบลศิลา
ได้รับการแก้ไขหรือบรรจุในแผนการ
ดาเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ทีเ่ ทศบาลศิลาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 เชิงคุณภาพ
1)
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และตัวแทนภาค
ประชาชน มีศักยภาพในการวางแผนงานและ
โครงการ 2)คณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนฯ คณะอนุกรรมการและตัวแทนภาค
ประชาชนมีเป้าหมายการทางานด้านสุขภาพ
เป้นไปในทิศทางเดียวกัน 3)กองทุนได้ใช้
แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์(Strategic Route
Map) เป็นเครื่องมือจัดการสุขภาพ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4)คณะ
กรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ผู้นาในชุมชน
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่
เทศบาล ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้การสร้างและใช้แผนทีท่ างเดิน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map) เพือ่
นามาปรับใช้ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทอ้งถิน่ หรือพืน้ ทีเ่ ทศบาลศิลาต่อไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
53,550

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1)ปัญหาที่ค้นพบในเขตเทศบาล
เมืองศิลา ได้รับการบรรจุใน
แผนการดาเนินงานของกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื่นที่เทศบาล
เมืองศิลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2)แผนงานโครงการที่บรรจุใน
แผนการดาเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมือง
ศิลา ได้ดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1)คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการกงอทุนฯ และ
ตัวแทนภาคประชาชน มีศักยภาพ
ในการวางแผนงานและโครงการ
2)คณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนฯ คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ และตัวแทนภาค
ประชาชน มีเป้าหมายการทางาน
ด้านสุขภาพเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 3)กองทุนลักประกันฯได้
ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
(Strategic Route Map) เป็น
เครื่องมือจัดการสุขภาพประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองศิลา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข
ฯ (งบ สปสช.)
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

คณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนฯ ผู้นาชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้การสร้างและใช้แผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อ
นามาปรบใช้ในกองทุนฯต่อไป

6 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลโรคเอดส์

1)เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้
แกนนานักเรียนมัธยมศึกษา
เรื่องโรคเอดส์ 2)เพื่อสร้างความ ในเขตพืน้ ที่ 6 โรงเรียนๆละ
ตระหนักให้กบั เยาวชนและ
20 คน จานวน 120 คน
สถานศึกษาให้เห็นความสาคัญของ
การป้องกันโรคเอดส์ 3)เพื่อสร้าง
เครือข่ายแกนนาเยาวชนใน
สถานศึกษาและในชุมชน 4)เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเยาวชนรับรู้
สถานการณ์เอดส์และพฤติกรรมเสี่ยง
ในการติดเชื้อ HIV

50,000

1)เยาวชนมีความรู้เรื่องโรค
กองสาธารณสุข
เอดส์และการป้องกันโรคเอดส์ ฯ (งบ สปสช.)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 2)มี
เครือข่ายแกนนาเยาวชนใน
สถานศึกษาและในชุมชน

213
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการเฝ้าระวังและ
สร้างการตระหนักรู้ถงึ
โทษภัยจากการใช้สารเคมี
ให้กบั ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลเมืองศิลา

วัตถุประสงค์
1)เพื่อการตรวจคัดกรอง/ค้นหาประชากร
กลุ่มเสี่ยงจากการรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
2)เพื่อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/ในการตรวจคัด
กรอง/ค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงจากการ
รับสารเคมีเข้าสู่ร้างกาย 3)เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก หลีกเลี่ยงการ
ใช้และรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 4)เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน
เกี่ยวกับโทษภัยของสารเคมีในเลือดและ
การใช้สมุนไพรไทยต้านพิษภัยสารเคมี เช่น
รางจืด

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ 1)ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลเมืองศิลาได้ร้บการตรวจคัด
กรองสารเคมีในเลือด จานวนไม่น้อย
กว่า 200 คน 2)ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลเมืองศิลามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษภัยของสารเคมีในเลือด
และการใช้สมุนไพรไทยต้านพิษภัย
สารเคมี เช่น รางจืด เชิงคุณภาพ
1)ประชาชนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
สารเคมีในเลือดที่พบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
สูงและกลุ่มไม่ปลอดภัยได้รับยาเม็ด
รางจืดตามแนวทางการรักษาและตรวจ
เลือดซ้าเพื่อติดตามผล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
50,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1)ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองศิลาได้รับการตรวจคัด
กรองหาสารเคมีในเลือดไม่น้อย
กว่า 200 คน 2)ประชาชนที่
ตรวจพบว่ามีสารเคมีในเลือด
กลุ่มที่ผลเลือดมีภาวะเสี่ยงสูง
และไม่ปลอดภัยได้รับ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วยยา
เม็ดรางจืดตามแนวทางการรักษา

1)ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองศิลา ได้รับการตรวจคัด
กรองสารเคมีในเลือดต่ากว่า
200 คน 2)มีวสั ดุ/อุปกรณ์/
ในการดาเนินงานตาม
โครงการอย่างพอเพียง 3)มี
การจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก
หลีกเลี่ยงการใช้และรับ
สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
ครอบคลุมทั้ง 28 หมู่บ้าน

กองสาธารณสุข
ฯ (งบ สปสช.)

214
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองศิลา

วัตถุประสงค์
1)เพื่อให้ครูผู้ดแู ลเด็ก ผู้ดแู ลเด็ก
เด็กปฐมวัยและผู้ประกอบการ
อาหารกลางวันสาหรับเด็กปฐมวัย
ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชุมชน
2)เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ทราบถึง
ความสาคัญของสุขภาพและอนามัย
ของตน 3) เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จกั
วิธกี ารออกกาลังกายอย่างง่ายๆโดย
การเต้นแอโรบิคประกอบจังหวะ
ตามความเหมาะสมและส่งเสริม
พัฒนาการแห่งวัยเด็ก

(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กปฐมวัยและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองศิลาจานวน 160
คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
150,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1)เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองศิลาอย่างน้อย 70%
มีความรูค้ วามเข้าใจในการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยของตนเองได้
อย่างถูกวิธี 2)เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา
อย่างน้อย70% รูจ้ กั การออกกาลัง
กายเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัด
เล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตาม
พัฒนาการแห่งวัยและเห็น
ความสาคัญในการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยตนเองได้อย่างถูกวิธี

1)เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา
เด็กปฐมวัยและผู้ประกอบการ (งบ สปสช.)
อาหารกลางวันสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยจากเจาหน้าที่
สาธารณสุข ชุมชน 2)เพื่อให้
เด็กปฐมวัยได้ทราบถึง
ความสาคัญของสุขภาพและ
อนามัยของตน 3) เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยรูจ้ กั วิธกี ารออกกาลัง
กายอย่างง่ายๆโดยการเต้นแอ
โรบิคประกอบจังหวะตามความ
เหมาะสมและส่งเสริม
พัฒนาการแห่งวัยเด็ก

215
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,450,350

1,350,000

1,350,000

1,350,000

4)เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสยั อันดี
เกี่ยวกับความสะอาดของร่างกาย
ของตน 5)เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจาก
โรคภัยต่างๆที่มกั พบในเด็กปฐมวัย
6)เพื่อส่งเสริมครูผู้ดแู ลเด็ก ผู้ดแู ล
เด็ก ปฐมวัยและผู้ประกอบการ
อาหารกลางวันสาหรับเด็กปฐมวัย
ปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันด้าน
สุขอนามัย

8

2

2

2

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

219
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

221
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

222
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

224
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

225
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

226
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

227
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

228
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

229
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

230
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

