
๑ ในโครงการรวม

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เนื่องในโอกาส

มหามงคลเสด็จเถลงิถวัลยราชสมบัตคิรบ ๗๐ ป 

๙ มถุินายน  ๒๕๕๙

และกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจาสริกิติ 

พระบรมราชนินีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙
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โครงการ “๓ ลาน ๓ ป เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไทองคราชัน”

ภายใตความรวมมอืและสนับสนุนการดําเนนิงาน ของ

กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ (สสส.)

ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย  มูลนธิเิครอืขายหมออนามัย  สมาคมหมออนามัย

สมาคมวชิาชพีสาธารณสุข  สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย 

(ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแหงประเทศไทย) และภาคเีครอืขาย



บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

นสส.(นักสรางสุขภาพชุมชน)

โดย ไพฑรูย  จิตไชยรกัษ

นวก.สาธารณสุขชํานาญการ



นักสรางสุขภาพชุมชนระดับอําเภอ (นสส.อ.)ครู ข.ประกอบดวย

1. ผูรับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ สสอ. + รพช.

2. ผูรับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน (อสม.) สสอ. + รพช. 

3. สาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอในจังหวัด

4. ตัวแทน ผอ.รพสต.อําเภอละ 1 คน

5. ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอ



บทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ สสอ.

1. จัดประชุมชี้แจงโครงการฯใหกับทุก รพ.สต./ศูนยแพทยฯ/

PCU และ ประธาน อสม. ระดับตําบล (มอบหมายนโยบาย)

2. กําหนดผูรับผิดชอบโครงการฯใน สสอ.

3. ประสานงานองคกร / ภาคี เครือขายตางๆในพื้นที่ระดับอําเภอ

ในการเขารวมโครงการ ฯ ทั้งเขารวมเลิกบุหรี่ และ เขารวม

ขับเคล่ือนโครงการฯ ผานกลไก DHS

4. ติดตามการดําเนินงานโครงการฯระดับตําบลและหมูบาน

5. รายงานผลให สสจ. ทราบ



บทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ หมออนามัย,รพสต.รพท,รพช,ศูนยแพทยฯ

1. จัดประชุมชี้แจงโครงการฯใหกับ อสม. ทุกคน (เชน จัดชี้แจงวันจาย

คาปวยการอสม.) 

2. ใหความรูตางๆที่เกี่ยวของใหกับ อสม. เชน เทคนิคการเลิกบุหรี่     

เทคนิคใหกําลังใจ

3. รวบรวมใบสมัครเขารวมโครงการฯจาก อสม.

4. รายงานผลการเลิก / โครงการ ฯ สงไปที่ สสอ.



บทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ อสม.

1. ประชาสัมพันธ

2. คนหาผูสมัครเขารวมโครงการ

3. ติดตาม ใหกําลังใจ/สนับสนุนใหเลิกบุหรี่

4. ติดตามผลการเลิกบุหรี่

5. สงขอมูลใหรพ.สต/.รพช./PCU /ศูนยแพทยชุมชน



แนวทางการบรหิารจดัการงบประมาณ(การจัดสรรและการจดัการ)

1. งบประมาณจัดสรรใหจังหวัดดําเนินการ, สวนกลางของโครงการ

ไดจัดสรรใหแลวโดยคํานึงถึงจํานวนอําเภอในจังหวัดแลว

2. งบประมาณจัดสรรใหอําเภอดําเนินการ, ใหจังหวัดจัดสรรให

อําเภอโดยคํานึงถึงจํานวนตําบลในอําเภอ



แนวทางการบรหิารจดัการงบประมาณ(การจัดสรรและการจดัการ)

1. ระดับจังหวัด (เฉล่ีย จังหวัด 50,000 บาท)

1.1 จัดสรรเบ้ืองตน             จังหวัดละ  30,000 บาท

1.2 จัดสรรตามจํานวนอําเภอ จังหวัดละ  20,000 บาท

2. ระดับอําเภอ  (เฉล่ีย อําเภอ 12,000 บาท)

2.1 จัดสรรเบ้ืองตน             อําเภอละ  10,000 บาท

2.2 จัดสรรตามจํานวนตําบล  อําเภอละ  2,000 บาท



การรายงานผลงาน และ การประสานงาน

1. กลไกกระทรวงสาธารณสุข

- การรายงาน ผาน Data center 43 แฟม

2. กลไก เครือขาย นสส. 

- การรายงาน ผาน LRM (Line Report Management)

ต้ังกลุมไลน สวนกลาง/นสส.ครบ 12 เขต/จังหวัด+อําเภอ

- การรายงาน ผาน Website และ FB

- การรายงาน รูปกิจกรรม, ผูสมัครเลิกบุหรี่, จํานวนผูเลิกได











แผนผังควบคุมกํากับงาน 
โครงการโครงการ“ ๓ ลาน ๓ ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน” 

ระหวางเดือนกันยายน 2559 – พฤษภาคม  2560 
ประเด็น วัตถุประสงค ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1.จังหวัด.ประชุมชี้แจงโครงการฯ   ถายทอดแนวทางการดําเนินงาน           
2.จัดทําขอตกลงการดําเนินงาน ฯ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน           
3.อําเภอ/ตําบล จัดประชุมชี้แจงฯ ถายทอดแนวทางการดําเนินงานลงสูพ้ืนท่ี            
4. สํารวจขอมูล จนท/อสม./ประชาชน ผูสูบ
บุหรี่ 

เพ่ือสํารวจพฤติกรรม/และเพ่ือใหสมัครเขา
รวมโครงการ 

                  

5. จัดกิจกรรม Kick –off  โครงการ 
   วันท่ี  2 ธ.ค.59  

เพ่ือเผยแพรกิจกรรมรณรงคในระดับจังหวัด/
อําเภอ  ทาชวนคนเลิกบุหรี่ 

          

6. จัดกิจกรรม Kick –off  โครงการ 
   วันท่ี  2 ธ.ค.59 โดยการปนจักรยานพรอม  
    กันทุกอําเภอ  (พรอมทําพิธีท่ีอําเภอ เวลา 
   09.39  น. 

เพ่ือเผยแพรกิจกรรมรณรงคในระดับจังหวัด/
อําเภอ  ทาชวนคนเลิกบุหรี่ 
เพ่ือเทิดไทองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

          

7. กิจกรรมชวนคนเลิกบุหรี่/สุรา 
   และสรางชมรมคนรักษสุขภาพในการเลิก
บุหรี่ 

เพ่ือชวนคนตองการเลิกบุหรี่และเลิกดื่มสุรา
เขารวมโครงการหมูบานละอยางนอย 2 คน/
สัปดาห 

            

8. จัดเก็บขอมูลผูเขารวมกิจกรรมเลิกบุหรี่และ
รายงานผลอยางตอเนื่องทุกเดือน 
   สรางชมรมคนรักษสุขภาพในการเลิกบุหรี่ 

เพ่ือรายงานผลตดังนี้ 
- รายงานผาน ขอมูล 43 แฟม 

กระทรวงสาธาณณสุข 
- รายงานผาน LRM ระบบไลน 
- รายงาน EXEL ใหจังหวัด 
- รายงานรูปกรรม,ผูสมัครเลิกบุหรี่,

จํานวนผูเลิกได 

                 

9.สรุปผลงานของอําเภอสงจังหวัด  
   

- เพ่ือใหไดรายงานฉบับสมบูรณมีขอมูล
สอดคลองและภาพกิจกรรมชัดเจน 

- เพ่ือรายงานผลการใชจายงบประมาณ 
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