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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

                           ครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาศักยภาพ ผูปวยและผูดูแลผูปวย  จัดอบรมผูปวยมะเร็งและผูดูแลในจังหวัด 300,000         หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

มะเร็งจังหวัดเชียงราย เชียงราย อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 58

1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ หนา 86

และผูดูแลเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทํา ขอ 1.1.1

โครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

2 สงเสริมสุขภาพในโรงเรียนองคการ ใหคําปรึกษาแนะนํา ดานสุขภาพกาย จิต 60,000          โรงเรียน อบจ.ชร. กองสงเสริมฯ

บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องตนตามเกณฑตรวจ ขอบัญญัติป 58

คัดกรองเบื้องตนและรักษาทางทันตกรรม หนา 86

1. ประสานผูเกี่ยวของ ขอ 1.1.2

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผุบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

                           ครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมควบคุม  - กิจกรรมจัดมหกรรมปองกันโรคจังหวัด 500,000         พื้นที่ 18 อําเภอ กองสงเสริมฯ

ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ เชียงราย 1 ครั้ง ในจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 58

1. ประสานผูเกี่ยวของ หนา 87

2. ดําเนินการโครงการ ขอ 1.1.3

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแกกลุม

แกนนํา 18 อําเภอ

1. ประสานผูเกี่ยวของ

2. ดําเนินการโครงการ

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

4 เตรียมนองสูโลกกวางอยางมั่นใจของ  - อบรมนักเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงราย 300,000         หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

เด็กมัธยมในจังหวัดเชียงราย 1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนํานักเรียนและ ขอบัญญัติป 58

อาจารยเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทํา หนา 87

โครงการ ขอ 1.1.4

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
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                           ครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

5 อบรมเยาวชนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  - อบรมพัฒนาศักยภาพและฟนฟูแกนักเรียน 95,000          โรงเรียน อบจ.ชร. กองสงเสริมฯ

(ยสร) แกนนําดานสาธารณสุขโรงเรียน อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 58

จํานวน 100 คน หนา 87

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ ขอ 1.1.5

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

6 คุณแมมืออาชีพจังหวัดเชียงราย  - อบรมสตรีตั้งครรภ ชวงอายุครรภ 12 - 32 200,000         หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

สัปดาห ขอบัญญัติป 58

1. เชิญ จนท. สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ หนา 87

และสตรีตั้งครรภที่เขารวมโครงการประชุม ขอ 1.1.6

เพื่อชี้แจงการจดทําโครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

                           ครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

7 เตรียมความพรอมกอนตั้งครรภของสตรี  - อบรมสตรีชวงวัยเจริญพันธุ ชวงอายุ 18 - 35 200,000         หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย ปในจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 58

1. เชิญ จนท. สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ หนา 88

และสตรีตั้งครรภที่เขารวมโครงการประชุม ขอ 1.1.7

เพื่อชี้แจงการจดทําโครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

8 สงเสริมพัฒนาเด็กจังหวัดเชียงราย  - อบรมเด็ก 0 - 6 ปและผูปกครอง หรือผู 200,000         หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

ดูแลเด็กในจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 58

1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ หนา 88

ผูปกครองและผูดูแลเด็กเขารวมประชุมเพื่อ ขอ 1.1.8

ชี้แจงการจัดทําโครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

                           ครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

9 นาทีทองของเด็กจังหวัดเชียงราย  - อบรมสมาชิกสายใยรักแหงครอบครัว 18 200,000         หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

อําเภอในจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 58

1. เชิญ จนท.สาธารณสุข สมาชิกสายใยรัก หนา 88

แหงครอบครัวจังหวัดเชียงรายเขารวมประชุม ขอ 1.1.9

เพื่อชี้แจงการจัดทําโครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

รวม 2,055,000   
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