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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
1

โครงการ
โครงการจัดระบบ
การแพทย์ฉกุ เฉิน(EMS)
เทศบาลเมืองศิลา

วัตถุประสงค์
1)เพื่อสานต่อโครงการและการ
ให้บริการที่ตอ่ เนื่อง 2)เพื่อ
บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้ได้รับ
อุบัตเิ หตุ-อุบัตภิ ัย ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือได้ตามมาตรฐานได้
อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ตลอด
24 ชม. 3)เพื่อพัฒนาระบบบ
การแพทย์ฉกุ เฉินในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนหรือองค์กร
ภาคีอื่น

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ ประชาชนทุกคนใน
พื้นที่เทศบาลเมืองศิลาและพื้นที่
ใกล้เคียงที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้ที่
ได้รับอุบัตเิ หตุ-อุบัตภิ ัย
เชิงคุณภาพ 1)ผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้
ได้รับอุบัตเิ หตุ-อุบัตภิ ัย ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือและนาส่งรักษาต่อ
โรงพยาบาลได้ตามมาตรฐานได้อย่าง
ปลอดภัยและรวดเร็วตลอด 24 ชม.
2)ไม่พบผู้เสียชีวติ ขณะนาส่ง
โรงพยาบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
265,000

(บาท)
265,000

(บาท)
265,000

(บาท)
265,000 1)ผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้ที่ได้รับ
อุบัตเิ หตุ-อุบัตภิ ัย ได้รับ
การช่วยเหลือ/ปฐม
พยาบาลขั้นพื้นฐานตาม
มาตรฐานและส่งต่ออย่าง
ปลอดภัยรวดเร็ว ตลอด
24 ชม. 2)ไม่พบ
ผู้เสียชีวติ ขณะนาส่ง
โรงพยาบาล

1)โครงการบริการแพทย์
กองสาธารณสุขฯ
ฉุกเฉินมีการประสานต่อและ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2)
เพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้ได้รับ
อุบัตเิ หตุ-อุบัตภิ ัย ให้ได้รับ
การช่วยเหลือ/ปฐมพยาบาล
ขั้นต้นพื้นฐานตามมาตรฐาน
และส่งต่ออย่างปลอดภัย
และรวดเร็ว ตลอด 24 ชม.

195
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
4)เพื่อสนับสนุนและพัฒนาองค์
ความรู้แก่ชดุ ปฏิบติการแพทย์
ฉุกเฉิน 5)เพื่อจัดวัสดุ/อุปกรณ์/
เวชภัณฑ์ วัสดุสื่อสารและเครื่อง
แต่งกายให้ได้ตามาตรฐานกาหนด
6)เพื่อลดภาระค่าใช้จา่ ยของ
ประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3)ชุมชนมีความเข้าใจและให้
ความร่วมมือกับการบริหาร
ของหน่วยปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน
เบื้องต้นเป็นอย่างดี 4)
ชุดปฏิบติการแพทย์ฉกุ เฉิน
เบื้องต้นทุกคนได้รับการ
พัฒนา 5)เพื่อจัดวัสดุ/
อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ วัสดุ
สื่อสารและเครื่องแต่งกายให้
ได้ตามาตรฐานกาหนด 6)
เพื่อลดภาระค่าใช้จา่ ยของ
ประชาชน
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เป้าหมาย
ที่
2

โครงการ
โครงการเฝ้าระวัง
สุขาภิบาลอาหารและน้า

วัตถุประสงค์
1)เพื่อการเฝ้าระวังและคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขาภิบาลอาหารและ
น้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา 2)
เพื่อควบคุมติดตามประเมินผล
ผู้ประกอบการด้านอาหาและน้าให้
ปฏิบัติให้ปฏิบัติตามข้อกาหนด
เกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหารและน้า 3)เพื่อการจัดอบรม
สร้างความรูค้ วามเข้าใจและ
ตระหนักรูถ้ ึงความสาคัญในการ
ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร
และน้าให้กับผู้ประกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองศิลาได้แก่ประธาน อสม./อสม.
ผู้นาชุชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานเป็นต้น

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ 1)ออกตรวจติดตาม/
ควบคุมเพื่อการเฝ้าระวังและการ
คุ้มครองผู้บริโภคในสถานประกอบการ
ร้านจาหน่ายอาหารแผงลอยจาหน่าย
อาหาร โรงอาหารในโรงเรียน โรงงาน
อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า
ครอบคลุมหมู่บ้าน 2)จัดอบรมให้กับ
ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมายจานวน 150 คน
ระยะเวลา 1 วัน 3) ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารรายใหม่ที่ไดรับการสารวจ
ได้รับการลงบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ
กองสาธารณสุขฯ เชิงคุณภาพ
1)ร้านอาหารแผงลอยจาหน่ายอาหาร
โรงอาหารในโรงเรียน หน่วยงาน
ราชการโรงงานอุตสาหกรรม และ
ห้างสรรพสินค้าในเขตเทศบาลเมืองศิลา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000 1) สถานประกอบการ
สุขาภิบาลอาหารและน้าใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา
ได้รับการคัดกรองทางด้าน
ชีวภาพและด้านกายภาพให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 2)ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและผุ้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม
ด้านสุขาภิบาลอาหารและ
น้ามีความรู้ ความเข้าใจเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อเทียบกับความรู้
ความเข้าใจก่อนเข้ารับการ
อบรม

1)ผู้บริโภคอาหารที่สะอาด กองสาธารณสุขฯ
ปลอดภัย ไม่เกิดอันตราย
จากภาวะเจ็บป่วยของโรค
ระบบทางเดินอาหาร เช่น
อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง
อหิวาตกโรค เป็นต้น 2)
ผู้บริโภคมีความรู้ ความ
เข้าใจตระหนักความสาคัญ
ต่อการเลือกบริโภคอาหารที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร 3)ผู้ประกอบการ
อาหารมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัตติ าม
ข้อกาหนดด้านสุขาภิบาล
อาหารได้ถกู ต้อง
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
4)เพื่อการสารวจข้อมูล
ผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร
รายใหม่ที่ยงั ไม่ได้มาขอรับ
ใบอนุญาตสาหรับเป็นฐานข้อมูล
ในการควบคุมติดตามประเมินผล
ในปีตอ่ ๆไป 5) เพื่อบูรณาการ
การมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อน
งานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้า
ในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลาร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายให้เป็นไปอย่างต่อ
เนืองและต่อยอดการสร้างองค์กร
ต้นแบบลดละเลิกการใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองศิลา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตามข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 2)ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้องที่
ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการสุขาภิบาลอาหารและน้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3)เกิด
องค์กร/ห้างร้านต้นแบบลด ละเลิก
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลาอย่างน้อย
2 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4)สถานประกอบการ
จาหน่ายอาหารได้รบการ
ควบคุมติดตามประเมินผล
ให้ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหารได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดภายใต้
การบูรณาการการมีสว่ นร่วม
ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
5)มีขอ้ มูลผู้ประกอบการ
จาหน่ายอาหารรายใหม่ที่ยงั
ไม่ได้มาขอรับใบอนุญาตลง
บันทึกเป็นฐานข้อมูลในการ
ควบคุม ติดตามประเมินผล
ในปีตอ่ ๆไป

198
เป้าหมาย
ที่
3

โครงการ

วัตถุประสงค์

1)เพื่อเป็นการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
โครงการหน่วยปฐม
พยาบาลเบือ้ งต้น เทศบาล และวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็น
ไว้ประจาห้องพยาบาล 2)เพื่อเป็น
เมืองศิลา
สวัสดิการให้แก่ เด็ก เยาวชน คน
พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนและ
บุคลากร 3)เพื่อลดความรุนแรง
ของการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุลง
หรือหายจากโรคที่เป็น 4)เพื่อ
ตรวจคัดกรองหาโรคเรือ้ งรังต่างๆ
ในชุมชน ทั้ง 28 หมู่บ้าน เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
5)เพื่อให้ประชาชนได้มีกล่องยา
สามัญประจาบ้าน ทาให้ประชาชน
สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ 6)
เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อ
ต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
และโรคอัมพฤกต์และอัมพาตลง

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ 1)การได้รับการรักษาพยาบาล
เบือ้ งต้นอย่างถูกต้องรวดเร็วทันเวลาร้อยละ 80
2)มีความปลอดภัยจากการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น
ร้อยละ 80 3)มีการบันทึกการรักษาพยาบาล
เบือ้ งต้นทุกครั้งร้อยละ 80 4)มีการส่งต่อไปรับ
การรักษาต่อเนือ่ งได้อย่างเหมาะสมร้อยละ 80
5)ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ 1)บุคลากรในเทศบาลเมืองศิลา
มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิม่ ขึน้ 2)ลดการหยุดงานอันเนือ่ งจาก
ความเจ็บป่วยลงได้ 3)เทศบาลเมืองศิลามีหน่วย
ปฐมพยาบาลทีม่ ีศักยภาพเทียบเท่าศูนย์สุขภาพ
หรือโรงพยาบาลการรักษาเบือ้ งต้น 4)ประชาชน
ได้รบการดูแลสุขภาพเบือ้ งต้นและช่วยลดจานวน
ผู้ปว่ ยโรคไม่ติดต่อลง 5)ประชาชนได้รบการตว
จคักรองหาโรคเรื้องรังต่างๆ 6)เพือ่ ลดความ
รุนแรงของโรคลงหรือหายจากโรคทีเ่ ป็น 7)
ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นที่
ถูกต้องและมีการส่งตัวต่อยังสถานพยาบาลทีม่ ี
ศักยภาพในการรักษา เช่น โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาล่ายศ
รีฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

200,000 1)การได้รับการรักษา

1)บุคลากรในเทศบาลเมือง กองสาธารณสุขฯ
พยาบลเบื้องต้นอย่าง
ศิลา มีคุณภาพชีวติ ที่ดสี ง่ ผล
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ให้มปี ระสิทธิภาพในการ
ร้อยละ 80 2)มีความ
ทางานเพิ่มมากขึ้น 2)ลด
ปลอดภัยจากการ
การหยุดงานอันเนื่องจาก
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
ความเจ็บป่วยลงได้ 3)
ร้อยละ 80 3)มีการ
เทศบลเมืองศิลามีหน่วย
บันทึกการรักษาพยาบาล ปฐมพยาบาลที่มศี ักยภาพ
เบื้องต้นทุกครั้ง ร้อยละ เทียบเท่าศูนย์สขุ ภาพหรือ
80 4)มีการส่งต่อไปรับ โรงพยาบาลในการ
การรักษาต่อเนื่องได้อย่าง รักษาพยาบาลเบื้องต้น 4)
เหมาะสมร้อยละ 80 5) ประชาชนในตาบลศิลาได้รับ
ผู้รับบริการมีความพึง
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
พอใจในบริการร้อยละ 80

199
เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ
โครงการขอรับ
งบประมาณอุดหนุนการ
ดาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลเมืองศิลา

วัตถุประสงค์
1)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
สนับสนุนหน่วยบริการหรือสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมเิ ชิงรุก 2)เพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนให้กลุ่ม
หรือองค์กรประชาชน หรือ
หน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้
ดาเนินงานตามแผนงานหรือ
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชน
ในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ 1)ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองศิลา รู้จกั กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 2)ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองศิลา มีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงาน การบริหารจัดการ
ของหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
เมืองศิลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3)
คณะกรรมการบริหารกองทุนและ
อนุกรรมการกองทุนฯ มีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
และผลการดาเนินงาน ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ เทศบาลเมืองศิลาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
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1)ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ศิลา รู้จักกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลเมืองศิลาร้อยละ 80 2)
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศิลา
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
การบริหารจัดการของหลัก
กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
เมืองศิลาร้อยละ 80 3)
คณะกรรมการบริหารกองทุนและ
อนุกรรมการกองทุนฯ มีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการ
กองทุนฯ และผลการดาเนินงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาล
เมืองศิลาร้อยละ 80 4)คะแนน
ประเมินการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
เมืองศิลาร้อยละ 80 คะแนน

1)ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศิลา
ได้รับการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ หรือสถานที่บริการ
หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพและการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อ
สุขภาพและการดารงชีวติ เพื่อให้
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
คนพิการ กลุ่มผุ้ประกอบอาชีพที่มี
ความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่
ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 2)ประชาชน หรือ
หน่วยงานอืน่ ในพื้นที่ ได้ดาเนินงาน
ตามแผนงานหรือโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือ
ประชาชนในพื้นที่

กองสาธารณสุขฯ
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วัตถุประสงค์
3)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพและรักษาระดับปฐมภูมิเชิง
รุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่
ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัมนาและ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือศูนย์พัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนและฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 4)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนา
กองทุนปลักประกันสุขภาพให้มีประ
สิทธภาพ 5)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบตั ิในพื้นที่ 6)เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ตาบลศิลา ได้รับ
บริการทางด้านสุขภาพและให้ได้
ประโยชน์สูงสุด

(ผลผลิตของโครงการ)
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4)คะแนนประเมินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่
เทศบาลเมืองศิลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คะแนน
เชิงคุณภาพ 1)ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศิลา
ได้รับการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
หรือสถานที่บริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อ
สุขภาพและการดารงชีวติ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผุ้ประกอบอาชีพที่
มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยูใ่ นพื้นที่
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 2)ประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ใน
พื้นที่ ได้ดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ 3)ศูนย์เด็กเล็ก
หรือศูนย์ชอื่ นื่ ที่ดาเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการพัฒนา
และดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พฒ
ั นาฟื้นฟู
คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนได้รับ
การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 4)ในกรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัตใิ นเขตเทศบาลเมืองศิลา
ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ทัน
ต่อสถานการณ์
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3)ศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่อนื่ ที่
ดาเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการพัฒนา
และดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์
พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
และคนพิการในชุมชนได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพและการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก 4)ในกรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัติในเขต
เทศบาลเมืองศิลาได้รับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ทันต่อ
สถานการณ์ 5)เกิดการพัฒนา
สุขภาพในชุมชน โดยการบริหาร
จัดการระดับท้องถิ่นโดยชุมชนเพื่อ
ชุมชน 6)ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองศิลามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
สุขภาพแกละการป้องกันโรค

กองสาธารณสุขฯ
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