สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1
ระเบียบวาระที่ 4
เกษตรอินทรีย์

1
2

วิสัยทัศน์
จังหวัดอุบลราชธานีเป็ นผูน้ าด้านเกษตรอินทรี ย ์ บนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2558

3
4
5

เกษตรอินทรีย์ / เอกสารผนวก
21 พฤศจิกายน 2556

พันธกิจ
1. ประกาศให้เป็ นนโยบายจังหวัดโดยผลักดันให้หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน ผูน้ าทุกหมู่บา้ น
ขับเคลื่อนภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

6
7

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทางานบูรณาการร่ วมกันโดยให้ประชาชนภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่ อง

8

3. เกิดศูนย์เรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยอ์ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพทุกอาเภอ

9

4. ส่ งเสริ ม สนับสนุน เกษตรอินทรี ยค์ รบวงจรและต่อเนื่อง

10

5. จัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดการเกษตรเพื่อทาให้ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี มีความรู้ ความ

11

เข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยบ์ นฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปใช้ในระดับครอบครัว ชุมชน

12

ได้จริ ง เป็ นรู ปธรรม

13

ยุทธศาสตร์ ท1ี่ ส่ งเสริ มการทางานแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และภาคีเครื อข่าย

14

ประชาชนทุกภาคส่ วนในการทางาน ขับเคลื่อนเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างต่อเนื่ องและทุกระดับ (ตามพันธกิจที่ 2 ,3 ,4 ,5 )

15

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริ มแนวคิดเกษตรอินทรี ยบ์ นฐานเศรษฐกิจพอเพียง (ให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 30

16

ของพื้นที่ ในปี ที่1)

17

ยุทธศาสตร์ ท3ี่ ส่ งเสริ ม ให้เกิดศูนย์เรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยค์ รบวงจรและต่อเนื่ องอย่างน้อยอาเภอละ 1 แห่ง และ

18

สนับสนุนการศึกษาวิจยั องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตรอินทรี ย ์

19

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ใช้การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ดว้ ยสื่ อต่างๆทั้งในวงกว้าง เฉพาะกลุ่มพื้นที่ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้าง

20

กระแส ปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างความมัน่ ใจต่อการทาเกษตรอินทรี ย ์

21

เป้าหมาย

22
23

1. ประชาชนมีการดาเนินชี วติ แบบเกษตรอินทรี ยบ์ นฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
ครัวเรื อนทั้งหมด ในปี ที่1

24

2. พื้นที่ทานาเกษตรอินทรี ย ์ ร้อยละ5 ของพื้นที่ท้ งั หมด

25

3. เกิดศูนย์เรี ยนรู ้ทางด้านเกษตรอินทรี ยอ์ ย่าง ระดับเล็ก กลาง ใหญ่ อย่างน้อยอาเภอละ 3 ศูนย์
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1

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่ งเสริมการทางานแบบบูรณาการของหน่ วยงานราชการ องค์ การเอกชนและภาคีเครือข่ าย

2

ประชาชนทุกภาคส่ วนในการทางาน
แผนงาน/โครงการ
1. พัฒนาและส่ งเสริ ม
การขับเคลื่อน
เกษตรอินทรี ยบ์ น
ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง
- สร้างทีมถ่ายทอด
แนวคิดระดับจังหวัด/
อาเภอ/ตาบลเพื่อปรับ
แนวคิดประชาชนให้
ครอบคลุมเป้ าหมาย

ตัวชี้วดั (kPI)
-เกิดแกนนา
ขับเคลื่อนทุก
อาเภออย่างน้อย
-เกิดแกนนา
ระดับตาบลที่
ทางานอย่าง
ต่อเนื่อง

เป้ าหมาย

2. ประกาศเป็ น
นโยบายและวาระ
ของจังหวัด
-กาหนดเป็ นวาระการ
ประชุมของจังหวัดเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าทุก
ครั้ง
-กาหนดเป็ นตัวชี้ วดั ผลงาน
ของการปฎิบตั ิราชการของ

ผูว้ า่ /หัวหน้าส่ วน
ราชการ/ผูน้ า/
อบต.มีการแจ้ง
นโยบาย
-ประเมินผลการ
ดาเนินเกษตร
อินทรี ยต์ าม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

ร้อยละ80 มี
การประกาศ
แจ้นโยบาย

ระยะเวลา งบประมาณ

1 ปี

รับผิดชอบ
-คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนทุก
กระทรวงที่
เกี่ยวข้อง(อาจารย์
จากมหาลัย
สาธารณสุ ข เกษตร
ครู อบต. พัฒนา
ชุมชน พานิชย์
ฯลฯ)
-แกนนาที่มี
ความสามารถใน
การถ่ายทอดและมี
ประสบการณ์
-แกนนาเครื อข่ายที่
ประสบผลสาเร็ จ
ในเกษตรอินทรี ย ์
และมีพ้นื ที่ศึกษาดู
งานได้
ผูว้ า่ ราชการฯ /
หัวหน้าหน่วยงาน
อบต ผูน้ าและ
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ

ร้อยละ30
ของหมู่บา้ น
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แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วดั (kPI)
เป้ าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
ทุกกระทรวง
ทีมถ่ายทอดฯ
- จัดเวทีเสนอผลงานใน
ระดับต่างๆนา
การขับเคลื่อนเกษตอินทรี ย ์ ผลงานเสนอ เข้า
ทุกปี
ตามหลักเกณฑ์
ตัวอย่ าง กระทรวงสาธารณสุ ขอุบลราชธานี ดาเนินการขับเคลือ่ น เกษตรอินทรีย์

รับผิดชอบ

2

เชิงนโยบาย

3

1. เป็ นแกนนาขับเคลื่อนหลักร่ วมกับ เกษตร มหาดไทย พานิ ชย์ และเครื อข่ายภาคประชาชน/แกนนาผูป้ ระสบ

4

ผลสาเร็ จจากการทาเกษตรอินทรี ย ์

5

2. สั่งการให้ทุกระดับร่ วมขับเคลื่อน และเป็ นทีมนาถ่ายทอด

6

3. ให้บุคลากรทุกระดับร่ วมพัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้ให้เกิดความเข้มแข็งยัง่ ยืน สามารถเป็ นที่ศึกษาดูงานได้

7

4. สร้างมุมเรี ยนรู ้โทษพิษภัยของสารเคมีต่อสุ ขภาพ เชื่อมโยงให้เกิดโรคภัยต่างๆ ในสถานบริ การทุกแห่ง โดย

8
9

มีทางออกคือ เกษตรอินทรี ย ์ แบบพอเพียง
5. รับผลผลิตด้านเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อให้ผปู ้ ่ วยและบุคลากรได้บริ โภคอย่างจริ งจังเพื่อให้เป็ นโรงพยาบาลสี เขียว

10

6. บุคลากรส่ งเสริ มร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆให้ประชาชนดาเนิ นชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง

11

7. สั่งการให้ มีการเฝ้ าระวังและรายงานโรคที่เกิดจากพิษภัยสารเคมีอย่างจิรงจัง (ใช้คาถามคัดกรองเพียง 4-5

12
13
14
15
16

คาถาม และส่ งตรวจวินิจฉัยต่อในรพศ.) โดยมีการกาหนดแนวทางอย่างชัดเจน
8. จัดอบรมแกนนา อสม. ให้เป็ นผูถ้ ่ายทอดการดาเนิ นชีวติ เกษตรอินทรี ยแ์ บบพอเพียงขยายเพิม่ ขึ้น
บทบาทของโรงพยาบาลศู นย์ สรรพสิ ทธิประสงค์
1. จัดทาโครงการเพื่อให้บุคลากร ผูป้ ่ วย ญาติ ได้รับรู ้เข้าใจโทษพิษภัยของสารเคมี และขยายเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ยใ์ นเขตรับผิดชอบ

17

1) จัดมุมเรี ยนรู้ สาธิ ตการทาน้ าหมักชีวภาพแบบต่างๆเพื่อใช้ในการทาเกษตรพอเพียง

18

2) สร้างระบบส่ งต่อภายในเพื่อให้ส่งผูป้ ่ วยและญาติเข้าเรี ยนรู ้โทษพิษภัยสารเคมีโดยเฉพาะผูท้ ี่มี

19

ประวัติการสัมผัสสารเคมีหรื อมีอาชีพเกี่ยวข้องสารเคมี

20

3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่ องโทษพิษภัยของสารเคมี เทคนิคการทาเกษตรอินทรี ยใ์ ห้กบั แกนนา อส

21

ม. บุคลากร ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีวทิ ยากรจากผูม้ ีประสบการณ์และดาเนินการประสบ

22

ผลสาเร็ จ
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1

4) ส่ งเสริ มให้แกนนา อสม. บุคลากรและประชาชนที่สนใจไปศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์เรี ยนรู ้เกษตร

2

อินทรี ย ์

3
4

2. การส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วย ญาติ บุคลากรได้บริ โภคอาหารปลอดภัยและส่ งเสริ มรายได้ของเกษตรกรอินทรี ย ์
(โรงพยาบาลสี เขียว)

5

1) รับซื้ อผลผลิตของเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อให้ผปู ้ ่ วยและบุคลากรได้บริ โภคอย่างต่อเนื่ อง

6

2) จัดช่องทางการจาหน่ายผลผลิตอินทรี ยใ์ ห้ผปู ้ ่ วย ญาติและบุคลากรในโรงพยาบาล

7

3) จัดรณรงค์และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และสร้างกระแสทางเสี ยงตามสายหรื อสื่ อต่างๆอย่างต่อเนื่อง

8

4) จัดช่องทางการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์อินทรี ยเ์ พื่อเป็ นของขวัญของฝากในวาระต่างๆเช่น สงกรานต์ ปี

9

ใหม่

10
11
12
13

5) ส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรในการรักษาสุ ขภาพแทนการใช้ยาแผนปั จจุบนั ในบางโรค
3. ทางด้านวิชาการ
1) เป็ นสถานที่ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกิดจากสารเคมีที่ซบั ซ้อนและต้องการแพทย์เฉพาะทาง
มากขึ้น โดยส่ งต่อจากสถานบริ การสาธารณสุ ขในจังหวัด

14

2) ร่ วมสอบสวนโรคกรณี เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิการที่เกิดจากสารเคมีทาให้เกิดการเจ็บป่ วย

15

3) ผลิตสื่ อเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษภัยและการเจ็บป่ วย ที่มีสาเหตุจากสารเคมี และเสนอ

16
17

ทางออกร่ วมกัน (เสนอตัวอย่างการเจ็บป่ วยโดยตรง/อ้อม )
4. การสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและภาคีเครื อข่าย

18

1) จัดทาสปอตประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

19

2) ส่ งข่าวทางสื่ อต่างๆเพื่อสร้างกระแสในขณะทากิจกรรมในหน่วยงานและชุมชน

20

3) จัดทาแผ่นปลิวแจกในเครื อข่ายและพื้นที่รับผิดชอบ

21

4)

เสนอบทความผ่านสื่ อและจุลสารของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
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