แผนงานงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560
ประเภทแผน

ชื่อแผนงาน
1) โครงการตรวจวัด
และคัดกรองความ
ผิดปกติหรือความ
บกพร่องทางการ
มองเห็น

1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
2) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
ประเภท
แผน
2

วัตถุประสงค์
โครงการ

3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่น
4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบตั ิในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

-เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชน - ผู้สูงอายุ,ประชาชน

การดาเนินกิจกรรม

110,000 - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

output

พ.ค.-60 กลุ่มเป้าหมายได้รับ

outcome
- ผู้สูงอายุและ

ทั่วไป เข้าถึงบริการและได้รับ ทั่วไป จํานวน 170 ราย

- ดําเนินการตรวจวัดคัดกรองความ

การดูแลช่วยเหลือให้ ประชาชนทั่วไป

การตรวจคัดกรองสายตาโดย

ผิดปกติทางการมองเห็น โดยจักษุแพทย์

มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

จักษุแพทย์และได้รับแว่น

- รายงานผลการตรวจคัดกรอง

ได้รับการตรวจ

สายตาตามความเหมาะสม

- พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

คัดกรองสายตาโดย

งบประมาณ

จักษุแพทย์และได้รับ

เข้าถึงบริการและ

1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 70 บาท

แว่นสายตาตาม

จํานวน 170 คน เป็นเงิน 11,900 บาท

ความเหมาะสม

2. อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม
2 มื้อๆ ละ 30 บาท จํานวน 170 คน
เป็นเงิน 10,200 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท
4. ค่าป้ายโครงการ 700 บาท
5. ค่าวัสดุสําหรับผู้มปี ญ
ั หาทางสายตา
80,000 บาท
6. ค่าวัสดุอปุ กรณ์ 3,600 บาท

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
นางภรณ์ภสั สรณ์ สีวิจี๋

ชื่อแผนงาน
2) โครงการให้ความรู้
ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

ประเภท
แผน
3

วัตถุประสงค์
โครงการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ
- เด็ก 3-5 ปี

การดาเนินกิจกรรม

15,000 1.ประชุมวางแผนชี้แจงการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

output

ส.ค.-60 กลุ่มเป้าหมาย

outcome
กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก 3-5 ปี ได้รับการกระตุ้น

2.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ได้รับการกระตุ้น

และส่งเสริมพัฒนาการ

3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และส่งเสริมพัฒนาการ ร่างกาย อารมณ์

ที่ถูกต้อง สมวัย

4.จัดทํากิจกรรมตามโครงการ

อย่างถูกต้อง สมวัย

งบประมาณ
อบรมให้ความรู้
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1200 บาท
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 450 บาท
3. ค่าวัสดุอปุ กรณ์สําหรับกิจกรรม
- ฮูลาฮูปสําหรับเด็ก จํานวน 55 อัน
ราคาอันละ 200 บาท
เป็นเงิน 11,000 บาท
- ฮูลาฮูปสําหรับผู้ใหญ่ จํานวน 5 อัน
ราคาอันละ 200 บาท
เป็นเงิน 1,350 บาท
- กรวยจราจรสําหรับจัดกิจกรรม
จํานวน 5 อัน เป็นเงิน 1,000 บาท

มีพฒ
ั นาการที่ดดี า้ น
จิตใจ สังคมและ
สติปญ
ั ญา

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวอริศรา สมศักดิ์

ชื่อแผนงาน
3) โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็ก

ประเภท
แผน
3

วัตถุประสงค์
โครงการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ
- เด็ก 3-5 ปี

การดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

15,000 1.ประชุมวางแผนชี้แจงการดําเนินงาน

output

มิ.ย.-60 กลุ่มเป้าหมาย

outcome
กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก 3-5 ปี ได้รับการ

2.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ได้รับการส่งเสริม

มีพฒ
ั นาการที่ดดี า้ น

ส่งเสริมด้านสุขภาพ

3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านสุขภาพ

ร่างกาย อารมณ์

ที่ถูกต้อง สมวัย

4.จัดทํากิจกรรมตามโครงการ

อย่างถูกต้อง สมวัย

จิตใจ สังคมและ

งบประมาณ
อบรมให้ความรู้
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 450 บาท
3. ค่าอาหารกลางวันผู้ปกครอง 1 มื้อๆ ละ
60 บาท จํานวน 120 คน เป็นเงิน 7,200 บาท
4. อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม
1 มื้อๆ ละ 35 บาท จํานวน 120 คน
เป็นเงิน 4,200 บาท
5. ค่าอุปกรณ์จัดทํามุมพัฒนาการสําหรับเด็ก
เป็นเงิน 150 บาท

สติปญ
ั ญา

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวอุไรวรรณ พิรุณ

ชื่อแผนงาน
4)โครงการรณรงค์
ป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ประเภท
แผน
2

วัตถุประสงค์
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

1.เพื่อให้พอ่ แม่/ผู้ปกครอง

พ่อแม่/ผู้ปกครอง

มีทกั ษะพูดคุยเรื่องส่งเสริม

เด็กและเยาวชน

การดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

30,000 จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่พอ่ แม่/ผู้ปกครอง/เด็ก/เยาวชน

อนามัยเจริญพันธุเ์ พื่อ

output

มิ.ย.-60 1.พ่อแม่/ผู้ปกครอง
ถึง

มีทกั ษะพูดคุยเรื่อง
ป้องกันปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับลูก

งบประมาณ จัดอบรมให้ความรู้

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับลูก

2เพื่อให้ความรู้กบั เด็ก /เยาวชน

1. ค่าอาหาร 1 มื้อๆ ละ 70 บาท จํานวน

2.เด็ก/เยาวชน

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

อัตราการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ส.ค.-60 อนามัยเจริญพันธุเ์ พื่อ ในชุมชนลดลง

ป้องกันแก้ไขปัญหาการ

ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการ

outcome

150 คน เป็นเงิน 10,500 บาท
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 35 บาท
จํานวน 150 คน เป็นเงิน 10,500 บาท
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท
4.ค่าคู่มอื การอบรม 3,750 บาท
5.ค่ากระดาษ ,ปากกา 950 บาท
6.ค่าป้ายโครงการ 700 บาท

มีความรู้ในการป้องกัน
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
นางจตุพร ภริตพรพันธุ์

ชื่อแผนงาน
5) โครงการลดความ
เสี่ยงและห่างไกลโรค
จากการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ประเภท
แผน
2

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

การดาเนินกิจกรรม

1 เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค

กลุ่มวัยทํางานและกลุ่ม

33,190 กิจกรรม

ที่เกิดจากสารเคมีกําจัด

ประชาชนทั่วไปที่มี

1.ตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างในผู้เสี่ยง

ศัตรูพชื

ภาวะเสี่ยง

ต่อสารพิษกําจัดศัตรูพชื

ระยะเวลา
ดาเนินการ

output

พ.ค.-60 1.กลุ่มประชากรที่มี
ถึง

ความเสี่ยงในการใช้

2.จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มที่มี

คัดกรองความเสี่ยง

สามารถป้องกันตนเองจาก

ความเสี่ยงในการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพชื

ร้อยละ 80

สารเคมีกําจัดศัตรูพชื

จํานวน 200 คน

2.กลุ่มประชากรที่มี

งบประมาณ

ความเสี่ยงในการใช้

-ค่าอาหารและอาหารว่างสําหรับ

สารเคมีกําจัดศัตรูพชื

ประชาชนที่เข้าอบรมจํานวน 200 คน

ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง

- ค่าวัสดุ 1,650 บาท
- ค่าวิทยากร 3,000 บาท
- ค่าป้ายโครงการ 540 บาท
- ค่าชุดตรวจสารเคมีตกค้าง 4,000 บาท

อัตราป่วยจาก
อันตรายสารเคมี

ก.ย.-60 สารเคมีกําจัดศัตรูพชื กําจัดศัตรูพชื ลดลง

2 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้

คนละ 120 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

outcome

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
นายประจวบ นิลโคกสูง

ชื่อแผนงาน
6) โครงการรณรงค์

วัตถุประสงค์
โครงการ

ประเภท
แผน
1

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

การดาเนินกิจกรรม

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพอสม.

ผู้นําชุมชน อสมและ

60,000 1.สํารวจกลุ่มเป้าหมาย

ป้องกันและคัดกรอง

ผุ้นําชุมชนและท้องถิ่น

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ผู้ปว่ ยโรควัณโรค

2 .เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

ให้ความรู้เรื่องโรควัณโรค

การดําเนินงานควบคุมโรค

3.ตรวจคัดกรองวัณโรค

2.อบรม อสม. และแกนนําหมู่บา้ น

วัณโรค

ระยะเวลา
ดาเนินการ

output

outcome

พ.ค.-60 1. อสม และผู้นํา

อัตราป่วยด้วยโรค

ถึง

ได้รับการอบรม

ก.ย.-60 เพิ่มศักยภาพด้าน
การป้องกันและ
ควบคุมโรควัณโรค

งบประมาณ
ค่าวัสดุ ในการตรวจคัดกรองวัณโรค
จํานวน 300 คน
คนละ 200 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
รวม 60,000 บาท

วัณโรคลดลง

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
บรรจง จันทวีวัฒน์
รพ.สต มะค่า

ชื่อแผนงาน
7) โครงการวัยทางาน
สดใส ร่าเริง ยิ้มสวย

ประเภท
แผน
2

วัตถุประสงค์
โครงการ
1.เพื่อลดโรคไม่ตดิ ต่อ

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

output

outcome

79,400 คัดกรองประชาชนทั่วไป 1,000 คนและให้
ความรู้กลุ่มเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยง จํานวน 150 คน
-ตรวจสุขภาพช่องปากและแก้ไขปัญหา

พ.ค.-60 -ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

โลหิตสูง

กลุ่มเด็กในโรงเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ

พฤติกรรม

ลดลง

กลุ่มเด็กในโรงเรียน

-การให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายได้

กลุ่มเป้าหมายมี

กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ปว่ ยโรค

งบประมาณ การอบรมกลุ่มเสี่ยง
- ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าอบรม

รับการตรวจฟัน

สุขภาพช่องปาก

-ประชาชนอายุ 21-35 ปี

2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพ ขึ้นไปที่เสี่ยงต่อโรค
3.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ เบาหวาน ความดันช่องปากดี

การดาเนินกิจกรรม

เรื้อรัง

ถึง

ได้รับการอบรมความ เบาหวาน และ

ก.ย.-60 รู้ในการปรับเปลี่ยน

วันละ 120 บาท/วัน จํานวน 150 คน
เป็นเงิน 18,000 บาท
- ค่าป้ายโครงการ 540 บาท
- ค่าวิทยากร 3,600 บาท
- ค่าคู่มอื ในการอบรม 20x150 เป็นเงิน
3,000 บาท
- ค่ากระดาษ A4,ปากกา,ที่ชั่งน้ําหนัก
เป็นเงินจํานวน 3,260 บาท
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เครื่องวัดความดัน
แถบวัดระดับน้ําตาล 31,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุในการให้ความรู้
ด้านการรักษาฟัน เป็นเงิน 20,000 บาท
(หมายเหตุทกุ รายการสามารถถัวเฉลี่ยการใช้จ่ายได้ )

อัตราป่วยด้วยโรค

ความดันโลหิตสูง

และฟันดี

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่ม อสม.

ชื่อแผนงาน
8)โครงการรวมพลัง
หญิงบ้านโพธิ์หา่ งไกล
โรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม

ประเภท
แผน
1

วัตถุประสงค์
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

เพื่อลดอัตราป่วยและตาย

-หญิงอายุ 30 - 70 ปี

ด้วยโรคมะเร็งปากมดลุก

จํานวน 2,000 คน

และเต้านม

การดาเนินกิจกรรม

45,000 1.สํารวจกลุ่มเป้าหมาย
2.อบรม อสม. และแกนนําสตรีหมู่บา้ น
ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

output

พ.ค.-60 -หญิงอายุ 30-70 ปี
ถึง

มีความรู้ทกั ษะในการ

ก.ย.-60 ตรวจมะเร็งเต้านม

outcome
- ลดอัตราป่วย

ประภัสสร มนอยู่พะเนาว์

และตายด้วย

รพ.สต.มะค่า

โรคมะเร็งเต้านม

ปากมดลูก จํานวน 300 คน

ร้อยละ 95

และมะเร็งปาก

4.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

-หญิงอายุ 30-70 ปี

มดลูก

5.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ได้รับการตรวจมะเร็ง

งบประมาณ

ปากมดลูกอย่างน้อย

1.ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าอบรม

ร้อยละ 20

แกนนําสตรีจํานวน 300 คน
คนละ 150 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
2 ค่าวัสดุ ในการอบรม 3,000 บาท
รวม 45,000 บาท

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ

ชื่อแผนงาน
9) โครงการพัฒนาการ
เด็กดีเริ่มที่โภชนาการ
แม่

ประเภท
แผน
2

วัตถุประสงค์
โครงการ
หญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส
หญิงวัยเจริญพันธุท์ กุ คนมี
ความรู้เรื่องการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และเด็ก,เด็กแรก
เกิดน้ําหนักไม่ตกเกณฑ์

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ
หญิงวัยเจริญพันธุ์
หญิงตั้งครรภ์และสมรส

การดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

40,000 กิจกรรม
1 อบรมหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์
และคู่สมรส
2 ให้อาหารเสริมหญิงตั้งครรภ์ ระยะ
เวลา 3 เดือน

งบประมาณ
-ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์
หญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 250
คน x100 บาท 1วัน เป็นเงิน 25,000 บาท
-ค่าอาหารเสริม นม 10x10x90 เป็นเงิน
9,000 บาท

output

พ.ค.-60 หญิงตั้งครรภ์ ได้รับ
ถึง

การดูแลและทารก

ก.ย.-60 แรกคลอดน้ําหนัก
ไม่ตกเกณฑ์

outcome
เด็กแรกเกิดมี
น้ําหนักตามเกณฑ์

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่ม อสม.

ชื่อแผนงาน
9) โครงการแก้ไข
ปัญาหาทารกแรกเกิด
น้าหนักน้อย

ประเภท
แผน
2

วัตถุประสงค์
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

หญิงตั้งครรภ์และลูกรอด แม่ หญิงวัยเจริญพันธุ์
ปลอดภัยทุกคนและลูกน้ํา หญิงตั้งครรภ์และสามี
หนักไม่ตกเกณฑ์

การดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

40,000 กิจกรรม
1 อบรมหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์
และสามี
2 ให้อาหารเสริมหญิงตั้งครรภ์ ระยะ
เวลา 3 เดือน

งบประมาณ
-ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์
หญิงตั้งครรภ์และสามี
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 130
คน x100 บาท 1วัน เป็นเงิน 13,000 บาท
-ค่าอาหารเสริม นม 30x10x90 เป็นเงิน
27,000 บาท

output

พ.ค.-60 หญิงตั้งครรภ์ ได้รับ
ถึง

การดูแลและทารก

ก.ย.-60 แรกคลอดน้ําหนัก
ไม่ตกเกณฑ์

outcome
เด็กแรกเกิดมี
น้ําหนักตามเกณฑ์

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่ม อสม.

ชื่อแผนงาน
10)โครงการบ้านสวย
เมืองสุข

ประเภท
แผน
2

วัตถุประสงค์
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

การดาเนินกิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

ผู้นําท้องถิ่น,ผู้นําชุมชน

มีความตระหนักและร่วมมือ

กรรมการชุมชน,

ความร่วมมือด้านการป้องกันและ

กันรักษาความสะอาดใน

ประชาชนทั่วไป ฯลฯ

ควบคุมโรค

ระยะเวลา
ดาเนินการ

93,275 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง

output

เม.ย.-60 1. ผู้นําชุมชน ผู้นํา
ถึง

องค์กร ประชาชน

ก.ค.-60 ได้รับความรู้และ

outcome

1.โรคติดต่อในชุมชน กลุ่มผู้นําตําบลบ้านโพธิ์
ลดลง
2.อัตราการเจ็บป่วย

บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม

2.จัดกิจกรรมรณรงค์ทําความสะอาด

ร่วมมือกันรักษาความ จากโรคติดต่อใน

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ประเมินผลและตรวจเยี่ยมชุมชน

สะอาดในชุมชน

ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ

งบประมาณ จัดอบรมให้ความรู้

2.ชุมชนมีส่วนร่วม

ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

1. ค่าอาหาร 1 มื้อๆ ละ 60 บาท จํานวน

ในการเฝ้าระวังป้องกัน

250 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 30 บาท
จํานวน 250 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท
4.ค่าเอกสารประกอบการอบรม 2,500 บาท
5.ค่ากระดาษ ,ปากกา 1,900 บาท
6.ค่าป้ายโครงการ 675 บาท
7.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 10 ป้าย
เป็นเงิน 5,850 บาท
8.ค่าเอกสารรณรงค์โครงการ 2,000 แผ่น
แผ่นละ 2 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
9.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 35 บาท
จํานวน 55 คน 10 ครั้ง เป็นเงิน19,250 บาท

และควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ

ชุมชนลดลง

ชื่อแผนงาน

ประเภท
แผน

วัตถุประสงค์
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

- เด็ก เยาวชน

การออกกาลังกายของ

เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและประชาชน

ประชาชน

และประชาชนทั่วไป

ทั่วไป

11) โครงการส่งเสริม

2

การดาเนินกิจกรรม

output

14,400 1.จัดกิจกรรมออกกําลังกาย อาทิตย์ละ 3 วัน มี.ค.-60 กลุ่มเป้าหมายได้
2.รวบรวมและสรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ถึง

ออกกําลังกายและ

outcome
กลุ่มเป้าหมาย
มีสุขภาพร่างกาย

ก.ค.-60 เล่นกีฬาอย่างเหมาะสม แข็งแรง

ได้ดแู ลรักษาสุขภาพตนเอง
ด้วยการเล่นกีฬา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ค่าตอบแทนวิทยากร 48 วันๆ ละ 1 ชม.
ชั่วโมงละ 300 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
นางจตุพร ภริตพรพันธุ์

ชื่อแผนงาน
12) โครงการปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพ

ประเภท
แผน
2

วัตถุประสงค์
โครงการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ
- เด็ก เยาวชน ผู้พกิ าร

เด็กเยาวชน ผูพ้ ิการ ผูส้ ูงอายุ ผู้สูงอายุและประชาชน
และประชาชนทั่วไป
ทั่วไป

การดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

10,000 1.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เม.ย.-60 กลุ่มเป้าหมายได้

outcome
กลุ่มเป้าหมาย

2.จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน

ออกกําลังกายและ

3. รวบรวมและสรุปผลการปฏิบตั งิ าน

เล่นกีฬาอย่างเหมาะสม แข็งแรง

ได้ดแู ลรักษาสุขภาพตนเอง
ด้วยการเล่นกีฬา

output

งบประมาณ
1.ค่าน้ําแข็งและน้ําดื่ม 2,950 บาท
2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 1,400 บาท
3.ค่าป้ายจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด 2,000 บาท
4. ค่าวัสดุกระดาษปก A4 ,ปากกาเคมี ,
เชือกขาวแดง 1,400 บาท
5. ค่าเกียรติบตั ร A4 พิมพ์สี
ฉบับละ 20 จํานวน 150 ฉบับ 2,250 บาท

มีสุขภาพร่างกาย

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
นางจตุพร ภริตพรพันธุ์

ชื่อแผนงาน
13) โครงการ
อาสาสมัครดูแล
ผู้สงู อายุและผู้พิการ

ประเภท
แผน
3

วัตถุประสงค์
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

-เพื่อดูแลด้านสุขภาพอนามัย - ผู้พกิ ารจํานวน

การดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

output

117,250 - จัดอบรมอาสาสมัครผู้ดแู ลผู้สูงอายุ-ผู้พกิ าร เม.ย.-60 กลุ่มเป้าหมายได้รับ

ของผู้สูงอายุและผู้พกิ าร

150 ราย

- ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พกิ าร

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

- ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

- ประชุมรายงานผลการออกตรวจเยี่ยม

ของผู้สูงอายุและผู้พกิ าร

จํานวน 550 ราย

งบประมาณ

ถึง

จํานวน 80 คน เป็นเงิน 5,600 บาท
2. อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม
2 มื้อๆละ 35 บาท จํานวน 80 คน
เป็นเงิน 5,600 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท
4. ค่าคู่มอื การอบรม 900 บาท
5. ค่าป้ายโครงการ 700 บาท
5. ค่าวัสดุอปุ กรณ์ 2,100 บาท
6. ค่าตอบแทนผู้ดแู ลผู้พกิ ารและผู้สูงอายุ
จํานวน 30 คนๆละ 600 บาท จํานวน
5 เดือน เป็นเงิน 90,000 บาท
7.ค่าอาหารว่างค่าเครื่องดื่มประชุมติดตามการทํางาน
เป็นเงิน 8,750 บาท

ชีวิตที่ดขี ึ้น

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้สูงอายุและผู้-

ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต

พิการมีสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

ส.ค.-60 อนามัยและมีคณ
ุ ภาพ ร่างกายและจิตใจ

1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท

ประจําเดือน 50 คนๆละ 35 บาท 5 ครั้ง

การดูแลด้านสุขภาพ

outcome

ที่ดี

ชื่อแผนงาน
14) โครงการโรงเรียน
ผู้สงู อายุ

ประเภท
แผน
2

วัตถุประสงค์
โครงการ
1 เพื่อส่งเสริมการจัด

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ
ผู้ที่มอี ายุ 55 ปีขึ้นไป

การดาเนินกิจกรรม

44,000 กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

outcome

เม.ย.-60 มีการจัดกิจกรรม

ผู้สูงอายุได้รับการ

ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

ถึง

2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ

ส.ค.-60

ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ

กาย จิตใจ และสังคม

กาย จิตใจ และสังคม
งบประมาณ
-ค่าอาหารและอาหารว่างสําหรับ
ประชาชนที่เข้าอบรมจํานวน 50 คน
คนละ 70 บาท 8 ครั้ง เป็นเงิน 28,000 บาท
- ค่าวัสดุ 4,000 บาท
- ค่าวิทยากร 4 ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท
8 ครั้ง เป็นเงิน 12,800 บาท

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ

output

สําหรับผู้สูงอายุ

กาย จิตใจและสังคม

ชื่อแผนงาน
15) โครงการดูแลคน
พิการถูกวิธีชวี ียนื ยาว

ประเภท
แผน
2

วัตถุประสงค์
โครงการ
1 เพื่อให้ผู้พกิ ารและผู้ดแู ล

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ
กลุ่มคนพิการและผู้ดแู ล

การดาเนินกิจกรรม

31,400 กิจกรรม

เข้าถึงข้อมูลวิชาการด้าน

1.อบรมให้ความรู้ผู้พกิ ารและผู้ดแู ล

สาธารณสุข

2.ออกเยี่ยมบ้านผู้พกิ ารและผู้ดแู ล

ระยะเวลา
ดาเนินการ

output

เม.ย.-60 1.กลุ่มประชากรที่มี
ถึง

ความเสี่ยงในการใช้
คัดกรองความเสี่ยง

และผู้ดแู ล

ร้อยละ 80
2.กลุ่มประชากรที่มี
งบประมาณ

ความเสี่ยงในการใช้

-ค่าอาหารและอาหารว่างสําหรับ

สารเคมีกําจัดศัตรูพชื

ประชาชนที่เข้าอบรมจํานวน 200 คน

ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง

- ค่าวัสดุกระดาษ,ปากกา 1,260 บาท
- ค่าวิทยากร 3,600 บาท
- ค่าป้ายโครงการ 540 บาท
- ค่าคู่มอื 2,000 บาท

ผู้พกิ ารและผู้ดแู ล
มีความรู้และเข้าถึง

ส.ค.-60 สารเคมีกําจัดศัตรูพชื บริการสาธารณสุข

2 เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้พกิ าร

คนละ 120 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

outcome

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
ชมรมคนพิการ

ชื่อแผนงาน

ประเภท
แผน

16) โครงการโรงเรียน
สะอาดปลอดโรคติดต่อ

2

วัตถุประสงค์
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

1.เพื่อสร้างวินยั ในการทิ้งขยะ บุคลากรและนักเรียน
ให้กบั บุคลากรและนักเรียน

ในโรงเรียน

การดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

41,000 กิจกรรม
1 แต่งตั้งคณะทํางาน

output

outcome

เม.ย.-60 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ โรงเรียนมีระบบการและมีสครูภาพแวดล้
ในโรงเรียอนเขต
มที่ดี
ถึง

การจัดการขยะอย่าง จัดการขยะอย่าง

2 เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ

2 คณะทํางานมีการประชุม

จัดการขยะและการรักษา

3 สํารวจพื้นที่และจัดเตรียมสถานที่ในการ

และมีสภาพแวดล้อม และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

สิ่งแวดล้อม ให้กบั บุคลากร

รวบรวมขยะ

ที่ดี ไม่มโี รคติดต่อ

และนักเรียน

4 ประชาสัมพันธ์โครงการ

3 เพื่อให้นกั เรียนเกิดความ

5 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

ตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิด

6 การประเมินผลกิจกรรม

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและ

-ค่าอาหารว่างสําหรับ

สุขอนามัยหากมีการจัดการ

นักเรียนที่เข้าอบรมจํานวน 500 คน

ขยะอย่างไม่เหมาะสม

คนละ 25 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท

4เพื่อให้บคุ ลากรและนักเรียน

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4 ป้าย 1,440 บาท

มีส่วนร่วมในการดําเนินการ

- ค่าป้ายคัดแยกขยะ 4 ป้าย 1,200 บาท

คัดแยกขยะที่ถูกวิธี

- ค่าวัสดุในการคัดแยกขยะ(ถังสี,ถุงดํา,ถุงมือ)
เป็นเงิน 24,060 บาท
- ค่าวิทยากร 1,800 บาท

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ

ส.ค.-60 มีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพ

ตําบลบ้านโพธิ์

ชื่อแผนงาน
17) โครงการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยลดมลพิษ ลดโรค

ประเภท
แผน
2

วัตถุประสงค์
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

1 เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค

ประชาชนทั่วไปในเขต

ที่เกิดจากมลพิษและ

ตําบลบ้านโพธิ์

การดาเนินกิจกรรม

20,000 กิจกรรม
1จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

สารเคมีตกค้างในขยะ

2ฝึกปฏิบตั นิ ําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์

2 เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ

ให้เกิดประโยชน์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

output

พ.ค.-60 1.กลุ่มประชากรที่มี
ถึง

ความเสี่ยงในการใช้
คัดกรองความเสี่ยง
ร้อยละ 80

สิ่งแวดล้อมให้กบั ประชาชน

2.กลุ่มประชากรที่มี

3 เพื่อให้ประชาชนเกิดความ

งบประมาณ

ความเสี่ยงในการใช้

ตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิด

-ค่าอาหารและอาหารว่างสําหรับ

สารเคมีกําจัดศัตรูพชื

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและ

ประชาชนที่เข้าอบรมจํานวน 100 คน

ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง

สุขอนามัยหากมีการจัดการ

คนละ 120 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

ขยะอย่างไม่เหมาะสม

- ค่าวัสดุ 4,000 บาท
- ค่าป้ายโครงการ 500 บาท

อัตราป่วยจาก
อันตรายสารเคมี

ก.ย.-60 สารเคมีกําจัดศัตรูพชื กําจัดศัตรูพชื ลดลง

จัดการขยะและการรักษา

- ค่าวิทยากร 3,600 บาท

outcome

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
นางอนงค์ ทองพีระ

ชื่อแผนงาน
18) โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

ประเภท
แผน
4

วัตถุประสงค์
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

คณะกรรมการกองทุนฯ

บริหารจัดให้มปี ระสิทธิภาพ

และคณะทํางานต่างๆ

การดาเนินกิจกรรม

78,379 กิจกรรม
-จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
กองทุน 2 เดือน/ครั้ง จํานวน 20 คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

output

ต.ค.-59 1.มีการประชุมคณะ
ถึง

กรรมการอย่างน้อย

ก.ย.-60 2 เดือน/ ครั้ง

-รายงานความก้าวหน้าโครงการ

2.มีการจัดทําราย-

เดือนละ 1 ครั้ง

งานตามกําหนดเวลา

-จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปี

3.มีแผนงานประจําปี

-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั กองทุน

4.มีการสรุปผลงาน

อื่นๆ
งบประมาณ
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้เข้าประชุม
คนละ 400 บาท จํานวน 17 คน
-ค่าตอบแทนอนุกรรมการผู้เข้าประชุม
คนละ 300 บาท จํานวน 3 คน
-ค่าตอบแทนอนุกรรมการ LTC ผู้เข้าประชุม
คนละ 300 บาท จํานวน 11 คน
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลั่นกรองฯผู้เข้าประชุม
คนละ 200 บาท จํานวน 7 คน
-ค่าวัสดุอปุ กรณ์สํานักงาน
(หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยการใช้จ่ายได้ )

outcome

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ

มีการบริหารจัดการ

กองทุนฯ

ที่ดี ประชาชนมี
สุขภาพดี

ชื่อแผนงาน
19) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขกรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัย
พิบตั ใิ นพื้นที่

วัตถุประสงค์
โครงการ

ประเภท
แผน
5

กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
และพืน้ ที่ดาเนินการ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา - เด็ก เยาวชน ผู้พกิ าร
สาธารณสุขกรณีเกิด
ผู้สูงอายุและประชาชน
โรคระบาดหรือภัยพิบตั ิ
ในพื้นที่

ทั่วไป

การดาเนินกิจกรรม

10,000 1.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ให้ความช่วยเหลือ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

output

ต.ค.-59 กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ถึง

outcome
กลุ่มเป้าหมาย

การป้องกันและแก้ไข ได้รับการดูแล

ก.ย.-60 ปัญหาสาธารณสุขกรณี
เกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบตั ใิ นพื้นที่

องค์กร
ผู้รบั ผิดชอบ
กองทุนฯ

