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แผนปฏบิัติการประจาํปงบประมาณ 25558 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสขุภาพ 

โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.โครงการศึกษาตัวชี้วัด เกณฑ
มาตรฐาน และสรางเคร่ืองมือประเมิน
ภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ 

             นางสาวณัฎฐิ
รา  ทองบัวศิ
ริไล 

เงินโอน 
50,000  

 -สนับสนุนและติดตามการดําเนินงาน 3 คร้ัง               
 -ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูและติดตาม
ความกาวหนาฯ 
 

1 คร้ัง               

2. โครงการประชุมสัมมนาการฝากครรภ
แนวใหมและแนวทางการดูแล สงตอทาง
สูติกรรม เขตนครชัยบุรินทร 

             นางสุจิตรา  
สุมนนอก 

เงินโอน
200,000 

 -ประชุมสัมมนาการขับเคล่ือนการฝาก
ครรภแนวใหมฯ 
 

1 คร้ัง/85
คน 

              

3. โครงการการพัฒนาอนามัยแมและ
เด็กเพื่อลูกเกิดรอด แมปลอดภัย เด็กมี
พัฒนาการสมวัย เติบโตเปนผูใหญท่ีมี
คุณภาพ   

             นางตรีชฏาภรณ 
ภักดีโพธ์ิ 

1,182,924 

 -วิจัยประเมินผลการควบคุมปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภในเขต
บริการท่ี9 

 
1 งาน 

            นางสุจิตรา  
สุมนนอก 

งบเขต
325,554 

- ประชุมเสริมศักยภาพผูรับผิดชอบ
มาตรฐานรพ.สายใยรักแหงครอบครัว 
ตําบลนมแมฯ รพ.สต.สายใยรักแหง
ครอบครัว 

 
1 คร้ัง/70

คน 

             งบเขต
96,700 

- สนับสนุนงานNodeแมและเด็ก -              งบเขต
209,670 

 -อบรมผูปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กบูรณา
การระหวางกรมอนามัยและกรม
สุขภาพจิต 

1 คร้ัง/
200คน 

            กรมสุขภาพจิต งบเขต
274,000 

 -ประเมินรับรองรพ.สายใยรักแหง
ครอบครัว(ใหม+เกา) 33 แหง 

33 แหง              ศอ.5- 
100,000 

 -สุมประเมินรับรองศูนยเด็กเล็กคุณภาพ/
ตําบลนมแม สงเสริมการมีสวนรวมแกไข
ปญหาสุขภาพเด็กและสตรีรวมกับDHS 
 

-              งบเขต
176,000 
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการเด็กปฐมวัยสูงสมสวน สมอง
ดี แข็งแรง 

             นางแนงนอย ธูป
แชม 

เงินโอน 
30,000 

 -ลงพ้ืนที่ เก็บขอมูลการดําเนินงาน 
 

-               

5.  โครงการประสิทธิผลโปรแกรมการ
สงเสริมการใหอาหารตามวัยในเด็กอายุ 
6-9 เดือนที่มีภาวะโลหิตจาง 

             นางกมลรัตน เกตุ
บรรลุ 

50,000 

 -ขอจริยธรรมการวิจัย                
 -จัดทําเคร่ืองมือ/ประสานพ้ืนที่เปาหมาย                
 -ดําเนินการเก็บขอมูลในพื้นท่ีเปาหมาย 
 

               

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
สุขภาพวัยรุนและเยาวชนเขตนครชัย
บุรินทร 

             นางสาวอรพรรณ 
แกวพวง 

จาก สปสช
280,000  

 -ศึกษาสถานการณปญหาวัยรุนและ
เยาวชนครอบคลุมท้ังดานกาย จิต สังคม 

               

 -ต้ังคณะทํางานระดับเขตและประชุม                
 -จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สถานบริการสาธารณสุข 

1คร้ัง/100
คน 

              

 -สรุปผลการประชุมและเผยแพร 
 

               

7. โครงการสงเสริม พัฒนาเครือขายการ
ดําเนินงานทันตสาธารณสุข ป2558 

             ทพญ.จุฑามาศ 
เทพไชย 

108,000  

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขาย
สุขภาพชองปากระดับอําเภอ DHS  

1คร้ัง/100
คน 

             จากNode
ทันตฯเขต
94,200บาท -ออกประเมินผล ติดตามตรวจเย่ียม

เครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดีและ รพ.
สต.ดีเดนดานการสงเสริมทันตสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 

4จังหวัด              

 -จัดกจิกรรมเชิดชูเกียรติเครือขาย
โรงเรียนเด็กไทยฟนดี 4 จังหวัด 
 

4รายการ              

8. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ภาคีเครือขาย เพ่ือเด็กไทยวัยเรียนมี
สุขภาพดี     

             นางแนงนอย ธูป
แชม 

388,340 

 -ประชุมระดมสมองพัฒนาฐานขอมูล 1ครั้ง/15คน               
 -จางเหมาจัดทําฐานขอมูลโรงเรียน 1ฐานฯ               
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาคีเครือขายรวม 1คร้ัง/50               
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พลังกําหนดทิศทางการดําเนินงานฯ คน 
 -อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม
ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับจังหวัด 

1คร้ัง/50
คน 

              

 -อบรมเชิงปฏิบัติการ ผูปฏิบัติงานดาน
อนามัยโรงเรียนในการเฝาระวังภาวะ
สุขภาพนักเรียน School Health 

1คร้ัง/10
คน 

              

 -ประเมินรับรองมาตรฐานและคัดเลือก
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร สุด
ยอดเพชร 

12 
โรงเรียน 

              

 -งานวิจัยศึกษาสถานการณเฝาระวังและ
การแกไขปญหาภาวะโภชนาการใน
โรงเรียนเขตนครชัยบุรินทร 
 

1งานวิจัย               

9. โครงการสงเสริมสุขภาพวัยรุนและ
เยาวชนสูสุขภาพดีวิถีนครชัยบุรินทร 

             นางสาวอรพรรณ 
แกวพวง 

786,500 

 -ประชุมพัฒนา Teen manager 4คร้ัง/40
คน 

             งบเขต
100,000 

 -ประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดระบบ
ขอมูลสถานะสุขภาพวัยรุนและปจจัยเสี่ยง
สําหรับTeen managerระดับเขต/จังหวัด 

1คร้ัง/16
คน 

             งบเขต
130,000 

 -ประชุมพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห
สถานะดานสุขภาพวัยรุนและปจจัยเส่ียง
สําหรับTeen managerระดับเขต/จังหวัด 

1คร้ัง/37
คน 

             งบเขต
700,000 

 -ประชุมพัฒนาศักยภาพผูประเมินรับรอง
ระดับเขต/จังหวัด 

1คร้ัง/30
คน 

             ศอ.5-
100,000 

 -เยี่ยมเสริมพลังประเมินรับรองมาตรฐาน 
YFHS และมาตรฐาน DHS 

4จังหวัด              ศอ.5- 
86,500 

 -อบรมเพ่ิมขีดความสามารถผูใหบริการ
มาตรฐาน YFHS และมาตรฐาน DHS 

1คร้ัง/75
คน 

             งบเขต
200,000 

 -เยี่ยมเสริมพลังและคัดเลือกนวตักรรม
เดนหรือ Best practice 

2คร้ัง/10
คน 

             งบเขต
40,000 

-ประชุมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมหรือ Best 
practice 

1คร้ัง              งบเขต 
8,000 

 -จัดทําสมุดเผยแพรนวัตกรรม 350 เลม              งบเขต
52,000 
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10. โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบ
เด็กไทยแกมใส 

             นางสาวณัฎฐิรา  
ทองบัวศิริไล 

845,000  
 

 -ประชุมคณะทํางานระดับเขตเพ่ือกําหนด
แนวทางการขับเคลื่อนงาน 

1คร้ัง/20
คน 

             เงินโอนสสส.

 -จัดเวทีวิเคราะหสถานการณและ 
Training Needsของโรงเรียน 

1คร้ัง/50
คน 

              

 -จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุม
ผูบริหารครู จนท.สาธารณสุข อปท. 

3รุน/500
คน 

              

 -จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุม
แกนนํานักเรียน แมครัวผูประกอบการ
อาหาร ตัวแทนผูปกครอง 

3รุน/370
คน 

              

 -นิเทศติดตาม(สุม) 2คร้ัง/4
จังหวัด 

 

              

11. โครงการ“ศูนยเรียนรูองคกรตนแบบ
ไรพุง”ภายใตการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ 

             นางสาวธนิสา   
อนุญาหงษ 

220,000 
เงินโอน 
สสส. 

 -ประชุมช้ีแจงคณะทํางานขับเคล่ือนศูนย
เรียนรูองคกรตนแบบไรพุง 

1คร้ัง/15
คน 

              

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการและถายทอดองค
ความรู เร่ืองการจัดการน้ําหนักในองคกร
ไรพุงจํานวน 8 องคกร 

8 องคกร               

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการในองคกรขยายผล  12องคกร               
 - พัฒนาติดตามประเมินผลศูนยเรียนรู
องคกรตนแบบไรพุง 
 

4จังหวัด/
2คร้ัง 

              

12. โครงการพัฒนาสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพวัยทํางาน 

             นางสาวศิริพร 
บารมี 

615,566 

 -เชื่อมโยงฐานขอมูลวัยทํางานกับเขต
บริการสุขภาพท่ี9 

1
ฐานขอมูล 

             ไมใชงบฯ 

 -ประเมินรับรองมาตรฐานงานสงเสริม
สุขภาพองคกร/สถานบริการสาธารณสุข 

4จังหวัด              งบเขต-
224,266 

 -จัดทําหนังสือเร่ืองเลาฯ 2เร่ือง              งบเขต-
50,000 

 -โลห/ใบประกาศเกียรติคุณ 33ชุด              งบเขต-
36,300 
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดประชุมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการสื่อสารดานสุขภาพวัยทํางาน 

1คร้ัง/40
คน 

             เงินศอ5.-
50,000 

 -สนับสนุนเครือขายจัดกิจกรรมรณรงค
การออกกําลังกายดวยการปนจักรยาน 

4คร้ัง              160,000  

 -ออกปายรับรองเมนูชูสุขภาพและ
สนับสนุนงานสุขาภิบาลอาหาร 

4 จังหวัด              ไมใชงบฯ 

 -สํารวจขอมูลโครงการเฝาระวังภาวะขาด
สารไอโอดีนแบบบูรณาการป2558รวมกับ
สสจ.ตามพ้ืนที่เปาหมาย 

1คร้ัง/50
คน 

             เงินโอน-
35,000 

 -ออกประเมินประสิทธิผลการตรวจมะเร็ง
เตานมดวยตนเองของสตรีไทยฯ 
 

1คร้ัง              งบ สปสช.-
30,000 

13. โครงการขับเคล่ือนโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพและ 7 ภาระกิจพิชิตพุง
เขตบริการสุขภาพท่ี9 

             นางรุงนภา สนิท
รัมย 

230,000 
บาท 

เงินเขต 
 -ศึกษาสถานการณ ขอมูลสุขภาพ และ
จัดทําโครงการเสนอระดับเขต 

              - 

 -ประกาศนโยบายสาธารณะบุคคล
ตนแบบดานสุขภาพ (Health Model) 

              - 

 -จัดทําพิธีลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน               - 
 -สนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุขเขต
นครชัยบุรินทรทุกแหง ประกาศนโยบาย
สาธารณะบุคคลตนแบบดานสุขภาพ 
(Health Model) 

              - 

 -จัดทําเกณฑประเมินบุคคล/องคกร
ตนแบบ 

1คร้ัง/20
คน 

             9,500 บาท 

 -รวบรวมขอมูล/บันทึกตามโปรแกรม
ประเมินภาวะโภชนาการกอน-หลัง 
ดําเนินการ 

              18,300  

 -จัดอบรมบุคคลกรสาธารณสุขตามความ
สมัครใจ หลักสูตร “๗ ภารกิจพิชิตพุง” 

4คร้ัง/50
คน 

             146,400 

 -นิเทศติดตาม สุมสํารวจ               9,500 
 -นําเสนอขอมูลยอนกลับ                 - 
 -บันทึก วิเคราะหขอมูล               - 
 -ถอดบทเรียน/นิทรรศการองคกรตนแบบ               - 
 -ประกาศเกียรติคุณบุคคล/องคกร
ตนแบบในเวทีสรุปผลตรวจราชการคร้ังท่ี2 

1คร้ัง              46,300 

 -สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน               - 
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14. โครงการพัฒนาภาคีเครือขายดาน
การดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผู
พิการ พื้นท่ีเขตบริการสุขภาพท่ี 9 
ปงบประมาณ 2558 

             นางสาว 
ศรีประภา  
ลุนละวงศ 

450,150  
 

 -ประชุมช้ีแจง ถายทอดแผนการ
ดําเนินงาน  

1คร้ัง/50
คน 

             เงินเขต-
26,250 

 -ประชุมพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพ
ผูสูงอายุ ผูพิการเพ่ือสนับสนุนใหเกิดรับ
บริหารจัดการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
และผูพิการในชุมชนที่ผาน Care 
Manager และ Care Worker 

1คร้ัง/150
คน 

             เงินเขต-
122,600 

 -อบรมพัฒนาสมรรถนะผูรับผิดชอบงาน
มาตรฐานตางๆ เชนตําบลLTC, วัดสงเสริม
สุขภาพ ประเมินหลักสูตรผูจัดการดูแล
ผูสูงอายุ(Care Manager) และผูดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน (Care Worker) 

1คร้ัง/40
คน 

             เงินเขต-
35,300 
 

 -ประชุมคณะทํางานและภาคีเครือขาย
ระดับเขต/จังหวัด เพ่ือสรุปงาน9เดือนและ
รางทําแผนป2559 

1คร้ัง/50
คน 

             เงินเขต-
38,600 

 -สุมเยี่ยมประเมินมาตรฐานคุณภาพตําบล
LTC4แหง และวัดสงเสริมสุขภาพ4แหง 

8แหง              เงินเขต-
80,000 

 -ศึกษาวิจยัมาตรฐานบริการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุใน รพช.และรพ.สต. 
 

2เร่ือง             เงินโอน-110,000 เงินศอ.-
37,400 

15. โครงการการพัฒนาความม่ันคงทาง
อาหารของผูสูงอายุในครัวเรือนชุมชน
ชนบทไทย 

             นางสาวอรสา  
โนนทอง 

50,000.-  
บาท 

 
 -เก็บขอมูล ดําเนินการวิจัย 4ภูมิภาค 4คร้ัง               
 -ประชุมเครือขาย Focus group พ้ืนที่
ศึกษา 

1คร้ัง740
คน 

              

 -จัดทําเอกสารรูปเลมวิจัย 5เลม               
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แผนปฏบิัติการประจาํปงบประมาณ 25558 
กลุมพัฒนาอนามัยสิง่แวดลอม 

โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือขายและคุณภาพระบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม 

             นางอารยา 
อินตะ 

401,140 
บาท 

 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1คร้ัง               
 -ประชุมขับเคล่ือนแกนนําชมรม
ผูประกอบการคาอาหารระดับเขต 

1คร้ัง/30
คน 

              

 -ประชุมขับเคล่ือนแกนนําชมรม

ผูประกอบการคาอาหารระดับจังหวัด 
1คร้ัง/30

คน 
              

 -ทําขอมูล อปท.เขารวมโครงการ ขอมูล               
 -สุมประเมินรับรองมาตรฐานฯ สง
ตัวอยางตรวจวิเคราะห 

10คร้ัง/4
จังหวัด 

              

 -จัดประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดลอมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1คร้ัง/60
คน 

              

 -จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
เจาหนาที่ สสจ.ท้ัง4จังหวัด 

2 คร้ัง/40
คน 

              

 -อบรมผูประเมิน EHA ระดับจังหวัด/
อําเภอ 

1คร้ัง/95
คน 

             เงินเขต-
108,040 

 -นิเทศสุมประเมินอปท.ท้ัง4จังหวัด 2คร้ัง               
 -จัดประชุมโครงการพัฒนาถนนอาหาร
ปลอดภัย เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียววิถีไทย
เขตบริการสุขภาพท่ี9 

1คร้ัง/30
คน 

             เงินเขต-
27,040บาท

 -ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
โครงการพัฒนาถนนอาหาร 

4จังหวัด              เงินเขต-
2,960บาท 

 -จัดทําหนังสือถอดบทเรียนพื้นท่ีตนแบบ 300 เลม               
 -จัดทําประกาศนียบัตร/โล/ รายงาน 
 

100               

17. โครงการพัฒนาการจัดการ
สุขาภิบาลอยางยั่งยืนและอนามัย
สิ่งแวดลอมสงเสริมการมีสุขภาพดี เขต
นครชัยบุรินทร 

             นายสมรัฐ  นัย
รัมย 

370,880 
บาท 

 

 - จัดทําแบบสํารวจ 1 ชนิด               
 -จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูลดโลกรอน
ในหนวยงาน 

2คร้ัง/200
คน 

              

 -นิเทศ ประเมินรับรองมาตรฐานสถาน
บริการสาธารณะ/สุดยอดสวม 

16แหง               
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดทําหนังสือถอดบทเรียนตนแบบดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม/ลดโลกรอน  2 เร่ือง 

200เลม               

 -จัดทําสื่อประชาสัมพันธ/โล 20อัน               
 -พัฒนาตนแบบโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 3คร้ัง/160

คน 
              

 -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการมูล
ฝอยติดเช้ือและมาตรฐานอนามัย
สิ่งแวดลอม 4 ดานใน รพ./รพสต. 

1คร้ัง/100
คน 

              

 -รวมประชุม อสธจ. ระดับจังหวัด 16คร้ัง/4
จังหวัด 

              

 -กิจกรรมรณรงคลางสวมพรอมกันรับวัน
สงกรานต/ทําความสะอาด 

5คร้ัง/500
คน 

              

 -จัดประชุมการใชโปรแกรมกํากับการ
ขนสงมูลฝอยติดเช้ือ ในเขตบริการฯท่ี9 
 

1คร้ัง/100
คน 

              

18. โครงการศึกษาการประเมินความ
เส่ียงและเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ
จากสถานท่ีฝงกลบมูลฝอย 

             นายศมกานต  
ทองเกลี้ยง 

170,000 
บาท 

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและใหความรู 
ทักษะการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
และส่ิงแวดลอมแก อปท. สสจ. และ สสอ. 

1คร้ัง/100
คน 

              

 -ประชุมช้ีแจงทองถ่ิน ผูนําชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1คร้ัง/30
คน 

              

 -ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เชน ฝุน
ละออง กาซมีเทน กาซไฮโรเจนซัลไฟด  
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) และเก็บ
ตัวอยางดิน พืชผัก/ขาว/สัตวน้ํา แหลงน้ํา
ผิวดิน น้ําบาดาล/น้ําประปา และน้ําเสีย
(น้ําชะชยะ) สงตรวจทางหองปฏิบัติการ 

1คร้ัง/5วัน               

 -ประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําเสนอ
ขอมูลการศึกษาในพ้ืนท่ี 

1คร้ัง/50
คน 

              

 -สรุปจัดทํารายงาน และขอเสนอแนะ 
เปนรูปเลม   
 

25เลม               
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แผนปฏบิัติการประจาํปงบประมาณ 25558 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19. โครงการวิจัยศึกษาผลของโปรแกรม
การเสริมพลังอํานาจในผูปวยปวดหลัง
สวนลางเร้ือรัง 

             นางพิมลรัตน 
กมลธรรม 

31,520 
บาท 

 -สงเสริมการออกกําลังกายในผูปวยปวด
หลังสวนลางเร้ือรัง 
 

5คร้ัง/50
คน 

              

20. โครงการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตนแบบ ศูนยอนามัยท่ี 5 
นครราชสีมา 

             นางสาว 
นพวรรณ  
หมื่นนอย 

599,140
บาท 

 
 1. พัฒนาบุคลากร 
 -ศึกษาดูงานแพทยทางเลือก(ฝงเข็ม) 

 
1คร้ัง 

              

 -ศึกษาดูงานผูสูงอายุ 1คร้ัง               
 -ศึกษาดูงานศูนยการเรียนรู 1คร้ัง               
2. พัฒนาระบบIT(จัดซื้อคอมพิวเตอร) 2รายการ               
3. พัฒนาคุณภาพบริการ 
 -จัดอบรมปองกันการติดเช้ือIC 

 
50คน 

              

 -ประชุมการซอมแผนอัคคีภัย 100คน               
 -ประชุมการซอมแผนอุบัติเหตุหมู 100คน               
 -อบรมฟนฟูการชวยฟนคืนชีพ CPR 100คน               
 -อบรมฟนฟูการดูแลเคร่ืองมือแพทย 50คน               
 -อบรมหลักสูตรของ สรพ. (HA) 3เร่ือง               
  -สอบเทียบเคร่ืองมือการแพทย/LAB 1คร้ัง               
 -ประชุมตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2คร้ัง               
 -ประชุมตรวจติดตามคุณภาพภายนอก 50คน               
4. พัฒนารูปแบบตามกลุมวัย 
 -ประชุมระบบคัดกรองภาวะแทรกซอน
ทางตาในผูปวยเบาหวาน 

 
20คน 

              

 -ประชุมถอดบทเรียนผูรับบริการท่ีลด
น้ําหนักได 

1 คร้ัง               

 -ออกตรวจสุขภาพประจําป 2,000คน               
 -อบรมบริหารกลามเนื้อตาในเด็กนักเรียน 6คร้ัง               
 -กิจกรรมโรงเรียนพอแม 
 คลินิกฝากครรภและคลินิกเด็กสุขภาพดี 

12คร้ัง/20
คน 

              

 -อบรมคายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 4คร้ัง/30
คน 
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ประชุม/ดูงานของชมรมผูสูงอายุศอ.5 10ครั้ง/40
คน 

              

6.นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ
ปองกันการถายทอดเช้ือHIVจากแมสูลูก 
 

12คร้ัง               

21. โครงการเผยแพรผลการสํารวจ
สภาวะทันตสุขภาพ เขตพื้นท่ีเครือขาย
บริการสุขภาพที่ 9 คร้ังท่ี 6 

             ทพญ.จุฑามาศ  
เทพไชย 

80,000.-
บาท 

 - วิเคราะหขอมูลผลการสํารวจระดับเขต 
และรายจังหวัด  

1คร้ัง               

- จัดทํารายงานผลสํารวจสภาวะทันต
สุขภาพในระดับเขต 
 

200เลม               

22. โครงการพัฒนาศูนยบริการ
หลักประกันสุขภาพ ปงบประมาณ2558 

             นางวรรธนันท 
ทินวัง 

50,000.- 
(งบสปสช.) 

 -กิจกรรมประชาสัมพันธศูนยบริการ
หลักประกันสุขภาพ ใหเปนที่รูจัก 

1คร้ัง               

 -ประชุมและอบรมเจาหนาที่ผูใหบริการ 
 

1คร้ัง/117
คน 
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แผนปฏบิัติการประจาํปงบประมาณ 25558 
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย  

โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23. โครงการการติดตามประเมินผล
ภาพรวมการดําเนินงานดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ป2558 

             นางสาว 
จีรวรรณ  
ชงจังหรีด 

386,800 
บาท 

1.การตรวจราชการและนิเทศงาน 
 -ออกตรวจราชการและนิเทศงานในพ้ืนท่ี
นครชัยบุรินทร รอบที่1และรอบท่ี2 

2คร้ัง/4
จังหวัด 

              

 -สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 3คร้ัง               
2.ประชุมเตรียมรับการตรวจนิเทศและ
ติดตามงานระดับกระทรวง 

4รอบ/
120คน 

              

3.ติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
 -ประชุมช้ีแจงการประเมินตัวช้ีวัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 

 
 

1คร้ัง/60
คน 

              

 -การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบราชการ(กพร.) 

1คร้ัง               

 4.ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐPMQA 
 -ประชุมทบทวนเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

1คร้ัง/60
คน 

              

 -ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูติดตาม
ความกาวหนาการพัฒนาระบบราชการ 

3คร้ัง/60
คน 

              

 -พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบราชการ(PMQA) 

1คร้ัง               

5.ประชุมผูบริหารและนักวิชาการ
เครือขายศูนยวิชาการ 
 

1คร้ัง/80
คน 

              

24.โครงการพัฒนาระบบขอมูลดานการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 
ป2558 

             นางณิชกมล 
กร่ึมพิมาย 

110,500
บาท 

 -จัดทําแนวการดําเนินงานและประสาน
ชี้แจงผูเกี่ยวของ 

200เลม               

 -จัดทําสรุปผลการดําเนินงานฯ/รายงาน
ประจําป 

200เลม               

 -ประชุมพัฒนาระบบฐานขอมูล1คร้ัง 
 

2คร้ัง/25
คน 
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25. โครงการพัฒนางานวิชาการและ
งานวิจัย ปงบประมาณ 2558 

             นางสาวนาต
ยานี  เซียงหนู 

106,500.- 

 -พัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการ 12คร้ัง               
 -อบรมการเขียนขอจริยธรรมงานวิจัย 30คน               
 -สนับสนุน สงบุคลากรเขาอบรม                
 -จัดทําวารสารศูนยอนามัยที่5  3ฉบับ/

500เลม 
 

              

26. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ศอ.5 

             นายรณชัย 
อัจฉริยะเมธากุล 

754,200 
บาท 

 -จัดซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณตอ
พวง ระบบเครือขาย 

10 
รายการ 

              

 -จัดซือ้โปรแกรมปองกันไวรัสในระบบ 11ชิ้น               
-จัดซื้ออุปกรณเพ่ือบํารุงระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

7รายการ               

 -จัดซือ้อุปกรณเพ่ือพัฒนาขอมูลกลางงาน
อนามัยแมและเด็ก 
 

1รายการ               

27. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการศูนย
อนามัยที่ 5 ประจําปงบประมาณ 2588 

             นายวันเฉลิม  
วรศรี 

219,210.- 
บาท    

 -ประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตรแลและ
แผนปฏิบัติการศูนยอนามัยท่ี 5
ปงบประมาณ 2558 

1คร้ัง/53
คน 

              

 -ประชุมติดตามแผนงาน/โครงการการ
ดําเนินงานรอบไตรมาส(3,6,9,12 เดือน) 

4คร้ัง/220
คน 

              

 -ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรและกล
ยุทธของศูนยอนามัยท่ี 5 ปงบประมาณ
2559 
 

1คร้ัง/55
คน 
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แผนปฏบิัติการประจาํปงบประมาณ 25558 
กลุมการจัดการความรูและการศึกษาดานสุขภาพ  

โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือขายดานการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

             นางสถาพร  เปน
ตามวา 

560,000  
เก็บ
คาลงทะเ
บียน  -จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ/ส่ือสาร 1คร้ัง              

 -จัดอบรมหลักสูตรที่ 1 การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือแกไขภาวะอวน  

40คน               

 -จัดอบรมหลักสูตรที่ 2 การพัฒนา
ศักยภาพเจาพนักงาน ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

60คน               

 -จัดอบรมหลักสูตรท่ี 3 การพัฒนา
ศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ สําหรับประชาชน
ทั่วไป/อสม. 

70คน               

 -จัดอบรมหลักสูตรท่ี 4 การใหการปรึกษา
แบบคูเพ่ือตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 

50คน               

 -จัดอบรมหลักสูตรท่ี  5 การควบคุมดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาล  

60คน               

 -จัดอบรมหลักสูตรที่ 6 การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขดานการ
แกปญหาการเล้ียงลูกดวยนมแม 

40 คน               

 -ติดตามประเมินผลหลังผานการอบรม 1คร้ัง               
 -สรุปการดําเนินงาน 
 

1คร้ัง               

29. โครงการ พัฒนาการสื่อสาร
สาธารณะเขตนครชัยบุรินทร 

             นางจีรภา ผอง
แผว 

479,000 
บาท 

 1.พัฒนาเว็บไซด ศูนยอนามัยที่5 1คร้ัง               
2.กิจกรรมรณรงค 
- จัดกจิกรรมรณรงควันลางมือโลก 

 
1คร้ัง 

              

 -จัดกจิกรรมรณรงควันทันตสาธารณสุข/
วันพยาบาล 

1คร้ัง               

 -จัดกจิกรรมรณรงควันส่ิงแวดลอมไทย/
วันพอแหงชาติ 

1คร้ัง               

 -จัดกจิกรรมรณรงคซื้ออาหารวันตรุษจีน 1คร้ัง               
- จัดกจิกรรมรณรงคลดหวานมันเค็ม 1คร้ัง               
 -จัดกจิกรรมรณรงคลางสวมกอนเทศกาล
สงกรานต 

1คร้ัง               
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดกจิกรรมรณรงควันไอโอดีน 1คร้ัง               
 -จัดกจิกรรมรณรงคสัปดาหสงเสริมการ
เล้ียงลูกดวยนมแม 

1คร้ัง               

 -จัดกจิกรรมรณรงควันคารฟรีเดย 1คร้ัง               
 -จัดกจิกรรมรณรงคเดินทางสุขใจ
ปลอดภัย ปลอดโรค 

2คร้ัง              ใชงบฯ
รวมกับ
เขตฯ ๙ 

 3.กิจกรรมผลิตส่ือ 
 -จัดทําหนังสือชุดความรูดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 

 
1,500เลม 

              

 -จัดทําหนังสือสถานการณโครงการสําคัญ
ประจําป ๒๕๕๘ 

3,000เลม               

 -จัดทําหนังสือองคกรแหงการเรียนรู 1,000เลม               
 -จัดทําโปสเตอรความรู&ความดี บริเวณ
ทางเดินรอบหนวยงาน/ โปสเตอรนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

200แผน               

 -จัดทําชุดนิทรรศการงานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดลอม   

20ชุด               

 -จัดทําเอกสาร/แผนพับดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 

5,000
แผน 

              

 -จัดทําสื่อภาพพลิกการทําความสะอาด
ฟนผูสูงอายุ 

1ชุด               

 -จัดทําปายประชาสัมพันธดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 

20ชุด               

-จัดทําวีดีโอดานการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

3ชุด               

4.กิจกรรมคัดเลือกส่ือตนแบบดานการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเขตบริการ
สุขภาพที่ ๙   

1คร้ัง              ใชงบฯ
รวมกับ
เขตฯ ๙ 

5.เอกสารสรุปการดําเนินงาน 
 

5เลม               

30. โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
องคกรตามแนวทางHEALTH ศอ.5 

             นางสาวสุธิดา 
เกตุพุดซา 

1,507,080 
บาท 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 -ทําแผนพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ
ของบุคลากรตามความตองการของ
หนวยงานและความตองการของบุคลากร 
ปงบประมาณ2558 

 
1 คร้ัง 
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาท่ีที่
ไดรับการอบรม  

11 คร้ัง               

 -จัดทําฐานขอมูลการศึกษาของบุคลากร 1 คร้ัง               
 -ประเมินหลักสูตร The magic English 
เพ่ือการเตรียมพรอมรับ AEC 

1 คร้ัง               

 -ประเมินหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ 1 คร้ัง               
 -จัดอบรมการเขียนขอจริยธรรมสําหรับ
งานวิจัย 

1 คร้ัง               

 -สงบุคลากรเขารับการอบรมใหมีความรู 
ทักษะ สมรรถนะตามงานที่รับผิดชอบ 

12 คร้ัง               

 -หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับสูง 1 คร้ัง               
 -หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับกลาง 1 คร้ัง               
 -หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับตน 1 คร้ัง               
 -สงขาราชการเขารับการอบรม“โครงการ
อบรมปฐมนิเทศขาราชการใหม หลักสูตร
การเปนขาราชการท่ีดี” 

 
1 คร้ัง 

              

 -พนักงานราชการใหมเขารับการอบรม
“หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
สําหรับพนักงานราชการ” 

 
1 คร้ัง 

              

กิจกรรมพัฒนาองคกร 
 -เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร เชนจัดบอรด 
และจัดทําสปอต 

 
11 คร้ัง 

              

 -สนับสนุนใหทุกกลุมงานมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม HEALTH 

11 คร้ัง               

 -การออกกําลังกายทุกวันพุธ 44 คร้ัง               
 -การรวมงานพิธีการนอกหนวยงาน 3 คร้ัง               
 -ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูดานการออก
กําลังกายนอกสถานที่   

2 คร้ัง               

 -ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการเลี้ยง
สังสรรค แบงปนความสุข   

5 คร้ัง               

 -ประชุมรักษสุขภาพสรางสรรคสันทนา
การในองคกร 

1 คร้ัง               

 -ประชุมสืบสานประเพณีไทย สงกรานต
สานใจศูนยอนามัยท่ี 5 

1 คร้ัง               

-อบรมฝากรักฝากใจฝากไวในความทรงจํา 1 คร้ัง               
 -ประชุมสรางชีวิตใหมีสุขกับการมีสวน
รวมกับชุมชน 

1 คร้ัง               
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

31. โครงการศูนยเรียนรูดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ศอ.5 
 (D-Learning center ป4) ป2558   

             นางสถาพร 
เปนตามวา 

3,710,000 

 1.ปรับปรุงภูมิทัศนรอบเรือนลําดวน 1 คร้ัง               
 2.ปรับปรุงศูนยเรียนรู(สาขาเดอะมอลล)                
 -จัดจางเปล่ียนวัสดุไฟฟา 1 คร้ัง               
 -จัดจางเปล่ียนปายกลองไฟ 1 คร้ัง               
 3.พัฒนา ปรับปรุงศูนยเรียนรูศูนย3 วัย                
 -จัดทําหลังคาคลุมสระวายน้ําเด็ก 1 คร้ัง               
 -จัดทําที่ลางตัวกอนลงสระน้ํา 1 คร้ัง               
4.พัฒนาและปรับปรุงศูนยเรียนรูนมแม                
 -ปรับปรุง ตอเติม ศูนยเรียนรูนมแม 1 คร้ัง               
 -จัดจางตกแตงหองศูนยเรียนรูนมแม 1 คร้ัง               
 -จัดหาเคร่ืองใชในศูนยเรียนรูนมแม    1 คร้ัง               
5.พัฒนาปรับปรุงศูนยเรียนรูไรพุง  DPAC    1 คร้ัง               
6.พัฒนาปรับปรุงศูนยเรียนรูลดโลกรอน                
 -ติดตั้งแผงโซลาเซลลใหศูนยเรียนรูนมแม 1 คร้ัง               
 -ปรับปรุง สวมลอยน้ํา/สวม5ดาว/สวม
สํานักงาน 

1 คร้ัง               

 -ซอมแซมจักรยานเติมอากาศ 1 คร้ัง               
7.พัฒนาศูนยเรียนรูสงเสริมสุขภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง   

1 คร้ัง               

8.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนดานสถานที่                
 -ปรับปรุงถนนภายในหนวยงาน   1 คร้ัง               
 -จัดทําระบบน้ําประปา 1 คร้ัง               
 -ทาสีภายใน-ภายนอก  อาคารสํานักงาน 1 คร้ัง               
9.พัฒนาปรับปรุงปายบงช้ีอาคารสถานท่ี                
 -ปายช่ือหองเวชศาสตรชันสูตร   1 คร้ัง               
 -ปายประชาสัมพันธภายใน/ภายนอก
หนวยงาน 

1 คร้ัง               

 -ร้ือถอน-ติดตั้งปายหนาศูนยอนามัยท่ี 5 1 คร้ัง               

 10.สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1 คร้ัง               

32.โครงการการจัดการความรู ศูนย
อนามัยที่5(Knowledge Mangement) 
ป2558 

             นางเดนนภา 
ปดทุม 

192,600 

 -ประชุมคณะกรรมการKM 13 คร้ัง               
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โครงการ เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร
เดือนละ2คร้ัง 

18 คร้ัง               

 -สรางคลังความรู 1 คลัง               
 -กิจกรรมถอดบทเรียน 2 คร้ัง               
 -จัดทําหนังสือถอดบทเรียน 600 เลม               
 -จัดนิทรรศการ CQI 1คร้ัง/190

คน 
              

 -สนับสนุนผลงานในงานประชุมวิชาการ 3 คร้ัง               
 -สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1 คร้ัง               

33. โครงการส่ือสารสาธารณะเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เขตพ้ืนที่
นครชัยบุรินทรป3 ประจําป2558   

             นางจีรภา ผอง
แผว 

1,211,166 
งบ 
สปสช. 

 -จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 1 คร้ัง               
 -ประชุมช้ีแจง/สรุปโครงการแกเครือขาย
สื่อสารสาธารณะพ้ืนที่เขตนครชัยบุรินทร  

2 คร้ัง/15
คน 

              

 -สัมมนาเครือขายส่ือสารสาธารณะพื้นท่ี
เขตนครชัยบุรินทร 

1คร้ัง/30
คน 

              

 -จัดรายการ “รูทันสิทธิกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป 3”ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
พื้นท่ีเขตนครชัยบุรินทร 

4จังหวัด               

 -ถายทอดสด รายการ “รูทันสิทธิกับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป 
3” นอกสถานท่ี (กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น) 

4จังหวัดๆ
ละ5คร้ัง 

              

 -จัดแสดงนิทรรศการ “การสงเสริมสุข 
ภาพและปองกันโรค”ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติรวมกับเครือขาย4จังหวัด   

4จังหวัดๆ
ละ2คร้ัง 

              

 -ประเมินผลการรับรูขอมูลดานการ
สงเสริมสุขภาพ แนวทางและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ 

4จังหวัดๆ
ละ400ชุด 

              

 -สรุปผลการดําเนินโครงการแกเครือขาย
สื่อสารสาธารณะ พื้นท่ีเขตนครชัยบุรินทร 

300เลม               

 -จัดทํารูปเลมผลการสํารวจการรับรูขอมูล
ดานการสงเสริมสุขภาพ แนวทางและการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 

10เลม               
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