แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิน่ หรื อพืน้ ที่
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านกาศ อาเภอสู งเม่ น จังหวัดแพร่ ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ประเภทที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มหรื อองค์ กร ประชาชนหรื อหน่ วยงานอื่นในพืน้ ที่
แผนงาน/โครงการ
2.1 โครงการผูส้ ู งอายุ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

1. เพื่อให้ผสู้ ู งอายุมี - กลุ่มผูส้ ู งอายุ - ห้องประชุม

จิตแจ่มใส ร่ างกายแข็งแรง ความรู ้ความเข้าใจ ตาบลบ้านกาศ อบต.(หลังเก่า)
ในเรื่ องการดูแล

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

1. ร้อยละ 95 ผูส้ ู ง 1. ประชุมคณะทางานชมรมผูส้ ู งอายุ
อายุมีความ

จานวน 50 คน ม.2 ตาบลบ้านกาศ รู้ความเข้าใจใน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

รับผิดชอบ

1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ

ชมรม

ในตาบล

70 บาท จานวน 50 คน

ผูส้ ู งอายุ

2. เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/

เป็ นเงิน 3,500 บาท

ขออนุมตั ิโครงการ

2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท

มี.ค.-62

สุ ขภาพกายสุ ขภาพ

เรื่ องการดูแล

ใจด้วยตนเอง

สุ ขภาพด้วยตนเอง 3. ติดต่อประสานงานผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

จานวน 50 คน

2. เพื่อให้ผสู้ ู งอายุ

2. ผูส้ ู งอายุนาหลัก ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้ าหมาย

เป็ นเงิน 2,500 บาท

สามารถนาหลัก

แนวทางการดารง 4. ดาเนิ นงานตามโครงการ

3. ป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย

แนวทางการดารง

ชีวิตแบบชาวพุทธ

เป็ นเงิน 450

ชี วิตแบบชาวพุทธ

ไปใช้ในชีวิต

ไปใช้ในชี วิต

ประจาวัดห่ างไกล

ประจาวัน ห่ างไกล

จากภาวะซึ มเศร้า

จากภาวะซึ มเศร้า

3. ผูส้ ู งอายุได้มี

3. เพื่อให้ผสู้ ู งอายุ

การพบปะแลก

ได้มีการพบปะแลก

เปลี่ยนประสบการณ์

เปลี่ยนประสบการณ์

และรู้สึกมีคุณค่า

และรู้สึกมีคุณค่าใน

ในตนเอง

ตนเอง

หน่วยงานที่

- อบรมให้ความรู้ดา้ นการดูแล
สุ ขภาพอนามัย

บาท

4. ค่าวิทยากร จานวน 5 ชม.ๆละ
600 บาท เป็ นเงิน 3,000 บาท

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการ
ดาเนิ นชีวิต

5. เอกสารประกอบการอบรม

- ความรู้ในการป้ องกันโรคในวัย

จานวน 50 ชุดๆละ 20 บาท

สู งอายุ

เป็ นเงิน 1,000 บาท

- การดูแลสุ ขภาพจิตให้ห่างไกลจาก

6. ค่าเช่าเครื่ องเสี ยง พร้อมจอ

ภาวะซึ มเศร้า

และโน้ตบุค เป็ นเงิน 500 บาท

- การใช้หลักธรรมในนาชีวิตเพื่อ

7. ค่าเช่าสถานที่ (ค่าน้ า ค่า ไฟ
ค่าทาความสะอาด)

สุ ขภาพใจที่ดี ของผูส้ ู งอายุ

เป็ นเงิน 300 บาท

5. ประเมินผล / สรุ ปผลการดาเนิ นงาน
รวม

11,250

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ดาเนิ นงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2.2 โครงการอาหาร

1. เพื่อให้นกั เรี ยนมี 1. เชิงปริ มาณ - - โรงเรี ยนบ้านกาศ 1. นักเรี ยนมีความรู้ 1. จัดทาโครงการ

ปลอดภัย เพื่อส่ งเสริ ม

ความรู ้ ความเข้าใจ นักเรี ยน ชั้น

สุ ขภาพนักเรี ยน

เกี่ยวกับผักปลอด

ประถมศึกษาปี ที่ หมูท่ ี่ 2 ตาบล

ผักปลอดสารพิษ

สารพิษ

1 ถึง ประถม

บ้านกาศ

มีความตระหนักรู ้ 3. แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ

2. ค่าอาหารว่างนักเรี ยน จานวน ประชานุกูล

2. เพื่อให้นกั เรี ยน

ศึกษาปี ที่ 6

อาเภอสู งเม่น

ถึงพิษภัยชองสาร 4. จัดอบรม 2 วัน

30 คนๆ ละ 25 บาท จานวน 4 มื้อ

มีความรู้เรื่ อง

2. เชิงคุณภาพ - จังหวัดแพร่

เคมีและการเลือก 5. ประเมินผลการดาเนิ นงาน

จานวนเงิน 3,000 บาท

อันตรายจากการ

นักเรี ยนมีความ

ซื้ ออาหารที่ปลอดภัย 6. รายงานผลการดาเนิ นงาน

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน

ใช้สารเคมี การ

รู้ความเข้าใจ

2. นักเรี ยนสามารถ

2 วันๆละ 5ชัว่ โมงๆ ละ 600 บาท

หลีกเลี่ยงการใช้

เกี่ยวกับผักปลอด

เพาะปลูกพืชผัก

จานวนเงิน 6,000 บาท

สารเคมีในพืชผัก

สารพิษ มีความ

สวนครัวที่ปลอด

4. ค่าป้ ายไวนิ ล จานวนเงิน

สวนครัว

รู้เรื่ องอันตราย

สารพิษจนเก็บเกี่ยว

450 บาท

(วัฒนาประชานุกูล) ความเข้าใจเกี่ยวกับ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ

3. เพื่อให้นกั เรี ยนมี จากการใช้สารเคมี
ทักษะในการเพาะ

ก.พ.-มี.ค. 62 1. ค่าอาหารนักเรี ยน จานวน 30

งบประมาณ

ร.ร.

คนๆ ละ 70 บาท จานวน 2 มื้อ

บ้านกาศ

จานวนเงิน 4,200 บาท

วัฒนา

ผลผลิตได้

การหลีกเลี่ยงการ

ปลูกพืชผักสวนครัว ใช้สารเคมีในพืช
ที่ปลอดสารพิษ

ผักสวนครัว
มีความตระหนักรู้

และสามารถเพาะ

ปลูกพืชผักสวน
ครัวเพือ่ การบริ โภค

ในครอบครัว
รวม
2.3 โครงการประชา

1. เพื่อลดอัตราป่ วย - เฝ้าระวังโรค

ร่ วมใจต้านภัยโรค

และป้ องกันอัตราการ ไข้เลือดออก

หมู่ที่ 1

1. อัตราเกิดโรค

13,650

1. ประชุมเตรี ยมความพร้อม ของ อสม. ต.ค.61-ก.ย.62 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แกน

ตาบลบ้านกาศ ไข้เลือดออกลดลง ในพื้นที่ ในวาระการประชุมประจา

นาอาสาสมัครสาธารณสุ ข

ชมรม
อสม.หมูที่ 1

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

ไข้เลือดออก หมู่ที่ 1

ป่ วยตามด้วยโรค

จานวน 132 หลัง

2. อสม. สามารถ

เดือนอย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวัง

(ตัวแทน อสม. หมู่ละ 5 คน)

ตาบลบ้านกาศ ปี 2562

ไข้เลือดออกของ

คาเรื อน ครอบ

ศึกษา รับรู้ และ

โรคและภัยสุ ขภาพ ในชุมชน

พัฒนาศักยภาพทีมเคลื่อนที่เร็ ว

ประชาการในชุมชน คลุมพื้นที่ หมู่ที่

สามารถวางแผน

2. เตรี ยม วัสดุอุปกรณ์ จัดทาแบบสารวจ

ของตาบล (SRRT) ร่ วมกับ

2. เพื่อพัฒนา ทีม

1 บ้านกาศเหนื อ

แก้ไขปั ญหาของ

ลูกน้ ายุงลายให้ อสม. สาหรับสารวจ

เตรี ยมความพร้อมให้ทนั ต่อโรค

ควบคุมโรค ของ

ตาบลบ้านกาศ

ชุมชนโดยอาศัยการ 3. ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน

เหตุการณ์ ภัยพิบตั ิต่างๆในชุมชน

ตาบลบ้านกาศ ในการอาเภอสู งเม่น

มีส่วนร่ วมของ

ตาบลบ้านกาศ ขอรับการสนับสนุน

จานวน 5 คน

เตรี ยมความพร้อม จังหวัดแพร่

ชุมชน

ทรายกาจัดลูกน้ ายุงลายแจกจ่ายให้

- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน

เฝ้าระวัง ควบคุมโรค

ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน และการพ่น

อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม

3. เพื่อสร้างความ

สารเคมีในชุมชน ก่อนระยะการเกิดโรค

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน

ร่ วมมือในชุมชนใน

และช่วงฤดูการเกิดโรค

ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 5 คน

การแก้ไขปั ญหาและ

เป็ นเงิน 350 บาท

ควบคุมป้ องกันโรค

- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน

ไข้เลือดออก

อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 5 คน
เป็ นเงิน 250 บาท
- ค่าวัสดุอบรม ตัวแทน อสม.
หมู่ละ 5 คน คนละ 10 บาท
เป็ นเงิน 50 บาท
2. กิจกรรมรณรงค์รวมพลัง
เก็บให้เกลี้ยง ไม่ เลี้ยงยุงลาย
ร่ วมกับองค์กร เครื อข่ายในชุมชน
เพื่อหยุดไข้เลือดออกและเสริ ม
มาตรการ ด้วย 5 ป. 1 ข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ดาเนิ นงาน

- ค่าอาหารว่าง/เครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ในการร่ วม
รณรงค์รวมพลัง เก็บให้เกลี้ยง
ไม่เลี้ยงยุงลายฯ คนละ 1 มื้อๆ ละ
25 บาท 10 คน เป็ นเงิน 250 บาท
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โรคไข้
เลือดออกในชุมชน หมู่ละ 1 ผืน
ผืนละ 450 บาท รวมเป็ นเงิน
450 บาท
3. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ทีมสุ่ มสารวจ และออก
ปฏิบตั ิการสุ่มสารวจลูกน้ ายุงลาย
ไขว้หมู่บา้ นในช่วงฤดูการระบาด
ของโรค (เดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.)
เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 3 ครั้ง
โดยตัวแทน อสม. หมู่ละ 10 คน
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 1 มื้อๆ
ละ 70 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 2,100 บาท
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 1,500 บาท
- ค่าเอกสารการสารวจชุดละ
1 บาท จานวน 50 ชุด
เป็ นเงิน 50 บาท
รวม
2.4 โครงการ อสม.ร่ วมใจ 1. เพื่อลดอัตราป่ วย - เฝ้าระวังโรค
เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยง

และป้ องกันอัตราการ ไข้เลือดออก

ยุงลาย หมู่ที่ 2

ป่ วยตามด้วยโรค

1. อัตราเกิดโรค

1. ประชุมเตรี ยมความพร้อม ของ อสม. ต.ค.61-ก.ย.62 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แกน

ตาบลบ้านกาศ ไข้เลือดออกลดลง ในพื้นที่ ในวาระการประชุมประจา

นาอาสาสมัครสาธารณสุ ข

จานวน 132 หลัง

2. อสม. สามารถ

เดือนอย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวัง

(ตัวแทน อสม. หมู่ละ 5 คน)

คาเรื อน ครอบ

ศึกษา รับรู้ และ

โรคและภัยสุ ขภาพ ในชุมชน

พัฒนาศักยภาพทีมเคลื่อนที่เร็ ว

ประชาการในชุมชน คลุมพื้นที่ หมู่ที่

สามารถวางแผน

2. เตรี ยม วัสดุอุปกรณ์ จัดทาแบบสารวจ

ของตาบล (SRRT) ร่ วมกับ

2. เพื่อพัฒนา ทีม

1 บ้านกาศเหนื อ

แก้ไขปั ญหาของ

ลูกน้ ายุงลายให้ อสม. สาหรับสารวจ

เตรี ยมความพร้อมให้ทนั ต่อโรค

ควบคุมโรค ของ

ตาบลบ้านกาศ

ชุมชนโดยอาศัยการ 3. ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน

เหตุการณ์ ภัยพิบตั ิต่างๆในชุมชน

ตาบลบ้านกาศ ในการอาเภอสู งเม่น

มีส่วนร่ วมของ

ตาบลบ้านกาศ ขอรับการสนับสนุน

จานวน 5 คน

เตรี ยมความพร้อม จังหวัดแพร่

ชุมชน

ทรายกาจัดลูกน้ ายุงลายแจกจ่ายให้

- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน

เฝ้าระวัง ควบคุมโรค

ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน และการพ่น

อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม

3. เพื่อสร้างความ

สารเคมีในชุมชน ก่อนระยะการเกิดโรค

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน

ร่ วมมือในชุมชนใน

และช่วงฤดูการเกิดโรค

ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 5 คน

บ้านกาศเหนื อ ต.บ้านกาศ ไข้เลือดออกของ
ปี 2562

หมู่ที่ 2

5,000

การแก้ไขปั ญหาและ

เป็ นเงิน 350 บาท

ควบคุมป้ องกันโรค

- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน

ไข้เลือดออก

อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม

ชมรม
อสม.หมูที่ 2

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ดาเนิ นงาน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 5 คน
เป็ นเงิน 250 บาท
- ค่าวัสดุอบรม ตัวแทน อสม.
หมู่ละ 5 คน คนละ 10 บาท
เป็ นเงิน 50 บาท
2. กิจกรรมรณรงค์รวมพลัง
เก็บให้เกลี้ยง ไม่ เลี้ยงยุงลาย
ร่ วมกับองค์กร เครื อข่ายในชุมชน
เพื่อหยุดไข้เลือดออกและเสริ ม
มาตรการ ด้วย 5 ป. 1 ข
- ค่าอาหารว่าง/เครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ในการร่ วม
รณรงค์รวมพลัง เก็บให้เกลี้ยง
ไม่เลี้ยงยุงลายฯ คนละ 1 มื้อๆ ละ
25 บาท 10 คน เป็ นเงิน 250 บาท
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โรคไข้
เลือดออกในชุมชน หมู่ละ 1 ผืน
ผืนละ 450 บาท รวมเป็ นเงิน
450 บาท
3. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ทีมสุ่ มสารวจ และออก
ปฏิบตั ิการสุ่มสารวจลูกน้ ายุงลาย
ไขว้หมู่บา้ นในช่วงฤดูการระบาด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ของโรค (เดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.)
เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 3 ครั้ง
โดยตัวแทน อสม. หมู่ละ 10 คน
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 1 มื้อๆ
ละ 70 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 2,100 บาท
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 1,500 บาท
- ค่าเอกสารการสารวจชุดละ
1 บาท จานวน 50 ชุด
เป็ นเงิน 50 บาท
รวม

5,000
2.5 โครงการ 3 เก็บ 3 โรค 1. เพื่อลดอัตราป่ วย - เฝ้าระวังโรค
หมู่ที่ 3
1. อัตราเกิดโรค 1. ประชุมเตรี ยมความพร้อม ของ อสม. ต.ค.61-ก.ย.62 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แกน ชมรม
นาอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ป้ องกันโรคจากยุงลาย และป้ องกันอัตราการ ไข้เลือดออก
ตาบลบ้านกาศ ไข้เลือดออกลดลง ในพื้นที่ ในวาระการประชุมประจา
อสม.หมูที่ 3
(ตัวแทน อสม. หมู่ละ 5 คน)
หมู่ที่ 3 บ้านกาศใต้
ป่ วยตามด้วยโรค จานวน 132 หลัง
2. อสม. สามารถ เดือนอย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวัง
ไข้เลือดออกของ คาเรื อน ครอบ
ต.บ้านกาศ ปี 2562
ศึกษา รับรู้ และ โรคและภัยสุ ขภาพ ในชุมชน
พัฒนาศักยภาพทีมเคลื่อนที่เร็ ว
ประชาการในชุมชน คลุมพื้นที่ หมู่ที่
สามารถวางแผน 2. เตรี ยม วัสดุอุปกรณ์ จัดทาแบบสารวจ
ของตาบล (SRRT) ร่ วมกับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

2. เพื่อพัฒนา ทีม 1 บ้านกาศเหนื อ
ควบคุมโรค ของ ตาบลบ้านกาศ
ตาบลบ้านกาศ ในการอาเภอสู งเม่น
เตรี ยมความพร้อม จังหวัดแพร่
เฝ้าระวัง ควบคุมโรค
3. เพื่อสร้างความ
ร่ วมมือในชุมชนใน
การแก้ไขปั ญหาและ
ควบคุมป้ องกันโรค
ไข้เลือดออก

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

แก้ไขปั ญหาของ ลูกน้ ายุงลายให้ อสม. สาหรับสารวจ
ชุมชนโดยอาศัยการ 3. ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน
มีส่วนร่ วมของ
ตาบลบ้านกาศ ขอรับการสนับสนุน
ชุมชน
ทรายกาจัดลูกน้ ายุงลายแจกจ่ายให้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน และการพ่น
สารเคมีในชุมชน ก่อนระยะการเกิดโรค
และช่วงฤดูการเกิดโรค

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ
เตรี ยมความพร้อมให้ทนั ต่อโรค
เหตุการณ์ ภัยพิบตั ิต่างๆในชุมชน
จานวน 5 คน
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 5 คน
เป็ นเงิน 350 บาท
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 5 คน
เป็ นเงิน 250 บาท
- ค่าวัสดุอบรม ตัวแทน อสม.
หมู่ละ 5 คน คนละ 10 บาท
เป็ นเงิน 50 บาท
2. กิจกรรมรณรงค์รวมพลัง
เก็บให้เกลี้ยง ไม่ เลี้ยงยุงลาย
ร่ วมกับองค์กร เครื อข่ายในชุมชน
เพื่อหยุดไข้เลือดออกและเสริ ม
มาตรการ ด้วย 5 ป. 1 ข
- ค่าอาหารว่าง/เครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ในการร่ วม
รณรงค์รวมพลัง เก็บให้เกลี้ยง
ไม่เลี้ยงยุงลายฯ คนละ 1 มื้อๆ ละ
25 บาท 10 คน เป็ นเงิน 250 บาท
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โรคไข้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ
เลือดออกในชุมชน หมู่ละ 1 ผืน
ผืนละ 450 บาท รวมเป็ นเงิน
450 บาท
3. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ทีมสุ่ มสารวจ และออก
ปฏิบตั ิการสุ่มสารวจลูกน้ ายุงลาย
ไขว้หมู่บา้ นในช่วงฤดูการระบาด
ของโรค (เดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.)
เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 3 ครั้ง
โดยตัวแทน อสม. หมู่ละ 10 คน
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 1 มื้อๆ
ละ 70 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 2,100 บาท
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 1,500 บาท
- ค่าเอกสารการสารวจชุดละ
1 บาท จานวน 50 ชุด
เป็ นเงิน 50 บาท

รวม

5,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ
2.6 โครงการป้ องกันโรค
ไข้เลือดออกโดยการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน หมู่
ที่ 4 บ้านม่วงเกษม
ต.บ้านกาศ ปี 2562

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

1. เพื่อลดอัตราป่ วย - เฝ้าระวังโรค
หมู่ที่ 4
และป้ องกันอัตราการ ไข้เลือดออก
ตาบลบ้านกาศ
ป่ วยตามด้วยโรค จานวน 132 หลัง
ไข้เลือดออกของ คาเรื อน ครอบ
ประชาการในชุมชน คลุมพื้นที่ หมู่ที่
2. เพื่อพัฒนา ทีม 1 บ้านกาศเหนื อ
ควบคุมโรค ของ ตาบลบ้านกาศ
ตาบลบ้านกาศ ในการอาเภอสู งเม่น
เตรี ยมความพร้อม จังหวัดแพร่
เฝ้าระวัง ควบคุมโรค
3. เพื่อสร้างความ
ร่ วมมือในชุมชนใน
การแก้ไขปั ญหาและ
ควบคุมป้ องกันโรค
ไข้เลือดออก

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. อัตราเกิดโรค 1. ประชุมเตรี ยมความพร้อม ของ อสม. ต.ค.61-ก.ย.62 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แกน ชมรม
นาอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ไข้เลือดออกลดลง ในพื้นที่ ในวาระการประชุมประจา
อสม.หมูที่ 4
(ตัวแทน อสม. หมู่ละ 5 คน)
2. อสม. สามารถ เดือนอย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวัง
ศึกษา รับรู้ และ โรคและภัยสุ ขภาพ ในชุมชน
พัฒนาศักยภาพทีมเคลื่อนที่เร็ ว
สามารถวางแผน 2. เตรี ยม วัสดุอุปกรณ์ จัดทาแบบสารวจ
ของตาบล (SRRT) ร่ วมกับ
แก้ไขปั ญหาของ ลูกน้ ายุงลายให้ อสม. สาหรับสารวจ
เตรี ยมความพร้อมให้ทนั ต่อโรค
เหตุการณ์ ภัยพิบตั ิต่างๆในชุมชน
ชุมชนโดยอาศัยการ 3. ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน
จานวน 5 คน
มีส่วนร่ วมของ
ตาบลบ้านกาศ ขอรับการสนับสนุน
ชุมชน
ทรายกาจัดลูกน้ ายุงลายแจกจ่ายให้
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน และการพ่น
สารเคมีในชุมชน ก่อนระยะการเกิดโรค
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
และช่วงฤดูการเกิดโรค
ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 5 คน
เป็ นเงิน 350 บาท
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 5 คน
เป็ นเงิน 250 บาท
- ค่าวัสดุอบรม ตัวแทน อสม.
หมู่ละ 5 คน คนละ 10 บาท
เป็ นเงิน 50 บาท
2. กิจกรรมรณรงค์รวมพลัง
เก็บให้เกลี้ยง ไม่ เลี้ยงยุงลาย
ร่ วมกับองค์กร เครื อข่ายในชุมชน
เพื่อหยุดไข้เลือดออกและเสริ ม
มาตรการ ด้วย 5 ป. 1 ข
- ค่าอาหารว่าง/เครื่ องดื่ม ตัวแทน

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ
อสม. หมู่ละ 10 คน ในการร่ วม
รณรงค์รวมพลัง เก็บให้เกลี้ยง
ไม่เลี้ยงยุงลายฯ คนละ 1 มื้อๆ ละ
25 บาท 10 คน เป็ นเงิน 250 บาท
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โรคไข้
เลือดออกในชุมชน หมู่ละ 1 ผืน
ผืนละ 450 บาท รวมเป็ นเงิน
450 บาท
3. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ทีมสุ่ มสารวจ และออก
ปฏิบตั ิการสุ่มสารวจลูกน้ ายุงลาย
ไขว้หมู่บา้ นในช่วงฤดูการระบาด
ของโรค (เดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.)
เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 3 ครั้ง
โดยตัวแทน อสม. หมู่ละ 10 คน
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 1 มื้อๆ
ละ 70 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 2,100 บาท
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 1,500 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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- ค่าเอกสารการสารวจชุดละ
1 บาท จานวน 50 ชุด
เป็ นเงิน 50 บาท
รวม

5,000
2.7 โครงการ อสม.ร่ วมใจ 1. เพื่อลดอัตราป่ วย - เฝ้าระวังโรค
หมู่ที่ 5
1. อัตราเกิดโรค 1. ประชุมเตรี ยมความพร้อม ของ อสม. ต.ค.61-ก.ย.62 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แกน ชมรม
นาอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ป้ องกันภัยไข้เลือดออก และป้ องกันอัตราการ ไข้เลือดออก
ตาบลบ้านกาศ ไข้เลือดออกลดลง ในพื้นที่ ในวาระการประชุมประจา
อสม.หมูที่ 5
(ตัวแทน อสม. หมู่ละ 5 คน)
ในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้าน ป่ วยตามด้วยโรค จานวน 132 หลัง
2. อสม. สามารถ เดือนอย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวัง
หนองช้างน้ า ต.บ้านกาศ ไข้เลือดออกของ คาเรื อน ครอบ
ศึกษา รับรู้ และ โรคและภัยสุ ขภาพ ในชุมชน
พัฒนาศักยภาพทีมเคลื่อนที่เร็ ว
ปี 2562
ประชาการในชุมชน คลุมพื้นที่ หมู่ที่
สามารถวางแผน 2. เตรี ยม วัสดุอุปกรณ์ จัดทาแบบสารวจ
ของตาบล (SRRT) ร่ วมกับ
2. เพื่อพัฒนา ทีม 1 บ้านกาศเหนื อ
แก้ไขปั ญหาของ ลูกน้ ายุงลายให้ อสม. สาหรับสารวจ
เตรี ยมความพร้อมให้ทนั ต่อโรค
เหตุการณ์ ภัยพิบตั ิต่างๆในชุมชน
ควบคุมโรค ของ ตาบลบ้านกาศ
ชุมชนโดยอาศัยการ 3. ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน
จานวน 5 คน
ตาบลบ้านกาศ ในการอาเภอสู งเม่น
มีส่วนร่ วมของ
ตาบลบ้านกาศ ขอรับการสนับสนุน
เตรี ยมความพร้อม จังหวัดแพร่
ชุมชน
ทรายกาจัดลูกน้ ายุงลายแจกจ่ายให้
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
เฝ้าระวัง ควบคุมโรค
ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน และการพ่น
3. เพื่อสร้างความ
สารเคมีในชุมชน ก่อนระยะการเกิดโรค
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
ร่ วมมือในชุมชนใน
และช่วงฤดูการเกิดโรค
ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 5 คน
การแก้ไขปั ญหาและ
เป็ นเงิน 350 บาท
ควบคุมป้ องกันโรค
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน
ไข้เลือดออก
อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 5 คน
เป็ นเงิน 250 บาท
- ค่าวัสดุอบรม ตัวแทน อสม.
หมู่ละ 5 คน คนละ 10 บาท
เป็ นเงิน 50 บาท
2. กิจกรรมรณรงค์รวมพลัง

แผนงาน/โครงการ
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เก็บให้เกลี้ยง ไม่ เลี้ยงยุงลาย
ร่ วมกับองค์กร เครื อข่ายในชุมชน
เพื่อหยุดไข้เลือดออกและเสริ ม
มาตรการ ด้วย 5 ป. 1 ข
- ค่าอาหารว่าง/เครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ในการร่ วม
รณรงค์รวมพลัง เก็บให้เกลี้ยง
ไม่เลี้ยงยุงลายฯ คนละ 1 มื้อๆ ละ
25 บาท 10 คน เป็ นเงิน 250 บาท
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โรคไข้
เลือดออกในชุมชน หมู่ละ 1 ผืน
ผืนละ 450 บาท รวมเป็ นเงิน
450 บาท
3. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ทีมสุ่ มสารวจ และออก
ปฏิบตั ิการสุ่มสารวจลูกน้ ายุงลาย
ไขว้หมู่บา้ นในช่วงฤดูการระบาด
ของโรค (เดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.)
เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 3 ครั้ง
โดยตัวแทน อสม. หมู่ละ 10 คน
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 1 มื้อๆ
ละ 70 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 2,100 บาท
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 1,500 บาท
- ค่าเอกสารการสารวจชุดละ
1 บาท จานวน 50 ชุด
เป็ นเงิน 50 บาท
รวม

5,000
2.8 โครงการไข้เลือดออก 1. เพื่อลดอัตราป่ วย - เฝ้าระวังโรค
หมู่ที่ 6
1. อัตราเกิดโรค 1. ประชุมเตรี ยมความพร้อม ของ อสม. ต.ค.61-ก.ย.62 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แกน ชมรม
นาอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ป้ องกันได้ดว้ ยชุมชน
และป้ องกันอัตราการ ไข้เลือดออก
ตาบลบ้านกาศ ไข้เลือดออกลดลง ในพื้นที่ ในวาระการประชุมประจา
อสม.หมูที่ 6
(ตัวแทน อสม. หมู่ละ 5 คน)
หมู่ที่ 6 บ้านกาศเจริ ญ ป่ วยตามด้วยโรค จานวน 132 หลัง
2. อสม. สามารถ เดือนอย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวัง
ไข้เลือดออกของ คาเรื อน ครอบ
ต.บ้านกาศ ปี 2562
ศึกษา รับรู้ และ โรคและภัยสุ ขภาพ ในชุมชน
พัฒนาศักยภาพทีมเคลื่อนที่เร็ ว
ประชาการในชุมชน คลุมพื้นที่ หมู่ที่
สามารถวางแผน 2. เตรี ยม วัสดุอุปกรณ์ จัดทาแบบสารวจ
ของตาบล (SRRT) ร่ วมกับ
2. เพื่อพัฒนา ทีม 1 บ้านกาศเหนื อ
แก้ไขปั ญหาของ ลูกน้ ายุงลายให้ อสม. สาหรับสารวจ
เตรี ยมความพร้อมให้ทนั ต่อโรค
เหตุการณ์ ภัยพิบตั ิต่างๆในชุมชน
ควบคุมโรค ของ ตาบลบ้านกาศ
ชุมชนโดยอาศัยการ 3. ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน
จานวน 5 คน
ตาบลบ้านกาศ ในการอาเภอสู งเม่น
มีส่วนร่ วมของ
ตาบลบ้านกาศ ขอรับการสนับสนุน
เตรี ยมความพร้อม จังหวัดแพร่
ชุมชน
ทรายกาจัดลูกน้ ายุงลายแจกจ่ายให้
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
เฝ้าระวัง ควบคุมโรค
ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน และการพ่น
3. เพื่อสร้างความ
สารเคมีในชุมชน ก่อนระยะการเกิดโรค
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
ร่ วมมือในชุมชนใน
และช่วงฤดูการเกิดโรค
ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 5 คน
การแก้ไขปั ญหาและ
เป็ นเงิน 350 บาท
ควบคุมป้ องกันโรค
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน
ไข้เลือดออก
อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 5 คน
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เป็ นเงิน 250 บาท
- ค่าวัสดุอบรม ตัวแทน อสม.
หมู่ละ 5 คน คนละ 10 บาท
เป็ นเงิน 50 บาท
2. กิจกรรมรณรงค์รวมพลัง
เก็บให้เกลี้ยง ไม่ เลี้ยงยุงลาย
ร่ วมกับองค์กร เครื อข่ายในชุมชน
เพื่อหยุดไข้เลือดออกและเสริ ม
มาตรการ ด้วย 5 ป. 1 ข
- ค่าอาหารว่าง/เครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ในการร่ วม
รณรงค์รวมพลัง เก็บให้เกลี้ยง
ไม่เลี้ยงยุงลายฯ คนละ 1 มื้อๆ ละ
25 บาท 10 คน เป็ นเงิน 250 บาท
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โรคไข้
เลือดออกในชุมชน หมู่ละ 1 ผืน
ผืนละ 450 บาท รวมเป็ นเงิน
450 บาท
3. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ทีมสุ่ มสารวจ และออก
ปฏิบตั ิการสุ่มสารวจลูกน้ ายุงลาย
ไขว้หมู่บา้ นในช่วงฤดูการระบาด
ของโรค (เดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.)
เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 3 ครั้ง
โดยตัวแทน อสม. หมู่ละ 10 คน
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 1 มื้อๆ
ละ 70 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 2,100 บาท
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 1,500 บาท
- ค่าเอกสารการสารวจชุดละ
1 บาท จานวน 50 ชุด
เป็ นเงิน 50 บาท
รวม

5,000
2.9 โครงการร่ วมด้วยช่วย 1. เพื่อลดอัตราป่ วย - เฝ้าระวังโรค
หมู่ที่ 7
1. อัตราเกิดโรค 1. ประชุมเตรี ยมความพร้อม ของ อสม. ต.ค.61-ก.ย.62 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แกน ชมรม
นาอาสาสมัครสาธารณสุ ข
กันเฝ้าระวังโรคไข้เลือด และป้ องกันอัตราการ ไข้เลือดออก
ตาบลบ้านกาศ ไข้เลือดออกลดลง ในพื้นที่ ในวาระการประชุมประจา
อสม.หมูที่ 7
(ตัวแทน อสม. หมู่ละ 5 คน)
ออกในชุมชน หมู่ที่ 7 ป่ วยตามด้วยโรค จานวน 132 หลัง
2. อสม. สามารถ เดือนอย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวัง
ไข้เลือดออกของ คาเรื อน ครอบ
บ้านม่วงพัฒนา
ศึกษา รับรู้ และ โรคและภัยสุ ขภาพ ในชุมชน
พัฒนาศักยภาพทีมเคลื่อนที่เร็ ว
ต.บ้านกาศ ปี 2562
ประชาการในชุมชน คลุมพื้นที่ หมู่ที่
สามารถวางแผน 2. เตรี ยม วัสดุอุปกรณ์ จัดทาแบบสารวจ
ของตาบล (SRRT) ร่ วมกับ
2. เพื่อพัฒนา ทีม 1 บ้านกาศเหนื อ
แก้ไขปั ญหาของ ลูกน้ ายุงลายให้ อสม. สาหรับสารวจ
เตรี ยมความพร้อมให้ทนั ต่อโรค
เหตุการณ์ ภัยพิบตั ิต่างๆในชุมชน
ควบคุมโรค ของ ตาบลบ้านกาศ
ชุมชนโดยอาศัยการ 3. ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน
จานวน 5 คน
ตาบลบ้านกาศ ในการอาเภอสู งเม่น
มีส่วนร่ วมของ
ตาบลบ้านกาศ ขอรับการสนับสนุน
เตรี ยมความพร้อม จังหวัดแพร่
ชุมชน
ทรายกาจัดลูกน้ ายุงลายแจกจ่ายให้
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
เฝ้าระวัง ควบคุมโรค
ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน และการพ่น
3. เพื่อสร้างความ
สารเคมีในชุมชน ก่อนระยะการเกิดโรค
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
ร่ วมมือในชุมชนใน
และช่วงฤดูการเกิดโรค
ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 5 คน

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
การแก้ไขปั ญหาและ
ควบคุมป้ องกันโรค
ไข้เลือดออก

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ
เป็ นเงิน 350 บาท
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คน
ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 5 คน
เป็ นเงิน 250 บาท
- ค่าวัสดุอบรม ตัวแทน อสม.
หมู่ละ 5 คน คนละ 10 บาท
เป็ นเงิน 50 บาท
2. กิจกรรมรณรงค์รวมพลัง
เก็บให้เกลี้ยง ไม่ เลี้ยงยุงลาย
ร่ วมกับองค์กร เครื อข่ายในชุมชน
เพื่อหยุดไข้เลือดออกและเสริ ม
มาตรการ ด้วย 5 ป. 1 ข
- ค่าอาหารว่าง/เครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ในการร่ วม
รณรงค์รวมพลัง เก็บให้เกลี้ยง
ไม่เลี้ยงยุงลายฯ คนละ 1 มื้อๆ ละ
25 บาท 10 คน เป็ นเงิน 250 บาท
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โรคไข้
เลือดออกในชุมชน หมู่ละ 1 ผืน
ผืนละ 450 บาท รวมเป็ นเงิน
450 บาท
3. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ทีมสุ่ มสารวจ และออก
ปฏิบตั ิการสุ่มสารวจลูกน้ ายุงลาย
ไขว้หมู่บา้ นในช่วงฤดูการระบาด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ
ของโรค (เดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.)
เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 3 ครั้ง
โดยตัวแทน อสม. หมู่ละ 10 คน
- ค่าอาหารกลางวัน ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 1 มื้อๆ
ละ 70 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 2,100 บาท
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ตัวแทน
อสม. หมู่ละ 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมกิจกรรมสุ่มสารวจลูกน้ า
ยุงลายไขว้หมู่บา้ น คนละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท 10 คน จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 1,500 บาท
- ค่าเอกสารการสารวจชุดละ
1 บาท จานวน 50 ชุด
เป็ นเงิน 50 บาท

รวม
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ แผนงานโครงการ/กิจกรรม สามารถแก้ไขปรับปรุ งได้ตามความเหมาะสม

5,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

