
ลําดับ โครงการ งบประมาณ/ งบประมาณ สถานที่ ชวงเวลา ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

แหลงที่มา ที่เบิกจาย ดําเนินการ ที่ดําเนินการ แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ ไมใชงบประมาณ  - ลานกีฬา ต.ค.63-ก.ย.64  -    - สํานักการ

กลุมวัยทํางาน คนรักจันท สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนยอยที่ 3, 4, 6, 13, 15 สิ่งแวดลอม

และสาธารณสุขจังหวัดฯ) งานสงเสริมสุขภาพ

2 ออกหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่ 30,000  - เขตเทศบาล ธ.ค.63-ก.ย.64  -    - สํานักการ

(แผนชุมชนยอยที่ 9, 10 และ 14) สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

งานศูนยบริการ

สาธารณสุข

3 ควบคุมและปองกันโรคติดตอซึ่งเกิดจาก 200,000  - เขตเทศบาล พ.ย.63-ก.ย.64  -    - สํานักการ

สัตวที่เปนพาหะนําโรค สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนยอยที่ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, สิ่งแวดลอม

13, 14 และ 15) งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคมและทรัพยากรมนุษย

แผนงาน สาธารณสุข



ลําดับ โครงการ งบประมาณ/ งบประมาณ สถานที่ ชวงเวลา ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

แหลงที่มา ที่เบิกจาย ดําเนินการ ที่ดําเนินการ แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

4 การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 100,000  - เขตเทศบาล ต.ค.63-ก.ย.64  -    - สํานักการ

(แผนชุมชนยอยที่ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 สาธารณสุขและ

และ 14) สิ่งแวดลอม

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

5 ควบคุมและปองกันการแพรกระจาย ไมใชงบประมาณ  - เขตเทศบาล ต.ค.63-ก.ย.64  -    - สํานักการ

ของโรคติดตอ สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนยอยที่ 3, 13 และ 15) สิ่งแวดลอม

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

6 การควบคุมปองกันโรคเอดส ไมใชงบประมาณ  - เขตเทศบาล ต.ค.63-ก.ย.64  -    - สํานักการ

(แผนชุมชนยอยที่ 9) สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคมและทรัพยากรมนุษย

แผนงาน สาธารณสุข



ลําดับ โครงการ งบประมาณ/ งบประมาณ สถานที่ ชวงเวลา ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

แหลงที่มา ที่เบิกจาย ดําเนินการ ที่ดําเนินการ แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

7 สอบสวนปองกันควบคุมโรคติดตอ ไมใชงบประมาณ  - เขตเทศบาล ต.ค.63-ก.ย.64  -    - สํานักการ

ตามฤดูกาลระบาดในพื้นที่ สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนยอยที่ 6, 9) สิ่งแวดลอม

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

8 สรางเสริมภูมิคุมกันโรคในเด็กแรกเกิด ไมใชงบประมาณ  - ศูนยบริการ ต.ค.63-ก.ย.64  -    - สํานักการ

ถึง 5 ป สาธารณสุข สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนยอยที่ 6, 9) เทศบาลเมืองจันทบุรี สิ่งแวดลอม

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

9 สรางเสริมภูมิคุมกันโรคในเด็กวัยเรียน ไมใชงบประมาณ  - โรงเรียนในเขต ม.ค.-ส.ค.64  -    - สํานักการ

เทศบาล สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

สํานักการสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคมและทรัพยากรมนุษย



ลําดับ โครงการ งบประมาณ/ งบประมาณ สถานที่ ชวงเวลา ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

แหลงที่มา ที่เบิกจาย ดําเนินการ ที่ดําเนินการ แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

10 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ดานการ- 800,000 790,820 เขตเทศบาล พ.ย.63-มี.ค.64    -  - สํานักการ

สงเสริมสุขภาพในชุมชน สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

งานสขภาพ

ภาดประชาชน

11 อบรมหลักสูตรผูประกอบกิจการ 200,000  - เขตเทศบาล ธ.ค.63-ส.ค.64  -  -   สํานักการสาธารณสุข กําหนดดําเนินการ

และผูสัมผัสอาหารตามกฎกระทรวง และสิ่งแวดลอม ก.ค.-ส.ค.64

สุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร งานสุขาภิบาลและ

พ.ศ.2561 อนามัยสิ่งแวดลอม

 

12 ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ 60,000 60,000 ชุมชนยอยที่ 1-12 มิ.ย.-ก.ย.61  /  -  - สํานักการสาธารณสุข

เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคมและทรัพยากรมนุษย

แผนงาน สาธารณสุข












	แผนงานสาธารณสุข

