แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิน่ หรื อพืน้ ที่
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านกาศ อาเภอสู งเม่ น จังหวัดแพร่ ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ประเภทที่ 3 กิจกรรมสนับสนุน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหรื อศูนย์พัฒนาฟื้ นฟูคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุและคนพิการ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

3.1 โครงการศูนย์เด็กเล็ก 1.เพื่อส่ งเสริ มให้

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ
1. พ่อ แม่

กิจกรรม

1. เด็กก่อนวัยเรี ยน 1. รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลในการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

ก.พ.-ก.ย. 62 1. ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการให้ความรู้

ดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตาบล

แก่ผปู ้ กครองและผูด้ ูแลเด็ก เรื่ อง

เด็กเล็กตาบล

บ้านกาศในปี่ ที่ผา่ นมาและวาง

กอด ร้อง เล่น เต้น วาด สร้างสมาธิ

ตาบลบ้านกาศมีการ จานวน 20 คน

บ้านกาศมีการ

แผนการดาเนิ นงานในปี 2562

สร้างวินยั และการสื่ อสารทางบวก

เจริ ญเติบโตของ

เจริ ญเติบโตของ

2. สารวจและปรับปรุ งฐานข้อมูลเด็ก

และโรคที่ตอ้ งเฝ้าระวังในการดูแล

ร่ างกายและมีพฒั นา ศูนย์พฒั นาเด็ก

ร่ างกาย สู ง ดี

ก่อนวัยเรี ยนในศูนย์ให้เป็ นปั จจุบนั

เด็กก่อนวัยเรี ยน

การที่เหมาะสมตามวัย เล็กจานวน 2 คน

2. เพื่อสร้างความ

มเชิงปฏิด้ บูแตั ลเด็
ิการให้
สมส่ วนพัฒนาการ ผู3.ป้ ประชุ
กครองและผู
ก เรื่ อคงวามรู
กอด้แก่
สมวัยร้อยละ 80 ร้อง

ตระหนักรู้ แก่ผู้

2. ผูป้ กครองและ

ปกครองและผูด้ ูแล

ผูด้ ูแลเด็กได้รับ

เด็ก เรื่ อง กอด ร้อง

ความรู้และเข้าร่ วม เฝ้าระวังในการดูแลเด็กก่อนวัยเรี ยน

เล่น เต้น วาด สร้าง

กิจกรรมประชุมเชิง 4. ตรวจสุ ขภาพเด็กก่อนวัยเรี ยนใน

สมาธิ สร้างวินยั และ

ปฏิบตั ิการ เรื่ อง

การสื่ อสารทางบวก

กอด ร้อง เล่น เต้น ประเมินภาวะโภชนาการ ตรวจ

และโรคที่ตอ้ งเฝ้า

วาด สร้างสมาธิ

พัฒนาการตามช่วงวัยโดยเจ้าหน้าที่

600 บาท จานวน 6 ชัว่ โมง

ระวังในการดูแลเด็ก

วาด สร้างสมาธิ

สาธารณสุ ข และส่ งเสริ มพัฒนาการ

เป็ นเงิน 3,600 บาท

ก่อนวัยเรี ยน

สร้างวินยั และการ เด็กโดยครู ศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก

3. เพื่อสร้างสัมพันธ

สื่ อสารทางบวกและ 5. ส่ งเสริ มกิจกรรมกอดสร้างสุ ขใน

ร้อง เล่น เต้น วาด สร้างสมาธิ

ภาพระหว่างเด็ก

โรคที่ตอ้ งเฝ้าระวัง ครอบครัวเพื่อสร้างสัมพันธภาพ

สร้างวินยั และการสื่ อสารทางบวก

ปฐมวัยกับผูป้ กครอง

ในการดูแลเด็กก่อน ระหว่างเด็กปฐมวัยกับผูป้ กครอง

และโรคที่ตอ้ งเฝ้าระวังในการดูแล

น่าอยู่ หนู น้อยสุ ขภาพดี เด็กก่อนวัยเรี ยนใน ผูป้ กครองและ
ตาบลบ้านกาศ ปี 2562

ศูนย์พฒั นา

ตัวชี้วดั (KPI)

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูด้ ูแลเด็ก
2. ครู พี่เลี้ยงเด็ก

เด็กเล็กตาบล ในศูนย์พฒั นา
บ้านกาศ

เล่น เต้น วาด
สร้างสมาธิ สร้างวินยั ่
และการสื
่ อสารทางบวกและโรคที
ต้อง

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตาบลบ้านกาศ

- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับ
ผูป้ กครองผูด้ ูแลเด็ก และครู พี่เลี้ยง
เด็กคนละ 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท
จานวน 22 คน เป็ นเงิน 1,540 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
จานวน 22 คน เป็ นเงิน 1,100 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่ โมงละ

- ค่าเอกสารความรู ้เรื่ อง เรื่ อง กอด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศพค.
ต.บ้านกาศ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ดาเนิ นงาน

4. เพื่อพัฒนาศูนย์

วัยเรี ยนร้อยละ 80 6. ตรวจประเมินและให้คาแนะนา

พัฒนาเด็กเล็กตาบล

3. ศูนย์พฒั นาเด็ก

บ้านกาศ ให้ได้

เล็กตาบลบ้านกาศ พัฒนาเด็กเล็กตาบลบ้านกาศให้ได้

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ได้รับการประเมิน คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็ก

ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ ายละ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เล็กน่าอยูโ่ ดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข

450 บาทจานวน 1ป้ าย

ศูนย์เด็กเล็กน่ าอยู่ 7. สรุ ปผลการดาเนิ นงานตาม

เป็ นเงิน 450 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กก่อนวัยเรี ยนเล่มละ 25 บาท

เกี่ยวสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมของศูนย์

จานวน 22 เล่ม เป็ นเงิน 550 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทา ป้ าย

โครงการพร้อมแบบรายงานส่ งให้

2. สรุ ปผลการดาเนิ นงานตาม

กองทุนหลักประกันสุ ขภาพองค์การ

โครงการพร้อมแบบรายงานส่ ง

บริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ

ให้กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ
จานวน 2 เล่มๆละ 100 บาท
รวม 200 บาท
รวม

3.2 โครงการ หนู น้อย

1. เพื่อให้ผปู้ กครอง 1. พ่อ แม่

ฟันสวย ยิม้ ใส ใส่ ใจ

เด็กอายุแรกเกิด-3 ปี ผูป้ กครองเด็ก

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ดาเนิ นงานปั ญหาสุ ขภาพช่องปาก

รู้พ่อ แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยใน

สุ ขภาพช่องปาก

มีความรู้ความเข้าใจ ปฐมวัยในศูนย์

ตาบลบ้านกาศ ได้รับ ในเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตาบลบ้านกาศ

ตาบลบ้านกาศ ปี 2562

เรื่ องการดูแล

การตรวจประเมิน ตาบลบ้านกาศ

เรื่ องการดูแลสุ ขภาพช่องปากใน

พัฒนาเด็กเล็ก

ศพค.บ้านกาศ 1. เด็กปฐมวัยใน

7,440

1. รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการ

ก.พ.-ก.ย. 62 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมให้ความ

สุ ขภาพช่องปากอย่าง ตาบลบ้านกาศ

การตรวจสุ ขภาพ

2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู ้พ่อ

ถูกต้องและสามารถ จานวน 20 คน

ช่องปากและฟัน

แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยในศูนย์

ปฏิบตั ิได้อย่าง

2. เด็กปฐมวัยใน

2. เด็กปฐมวัยใน

พัฒนาเด็กเล็กตาบลบ้านกาศ เรื่ องการ

ถูกต้องเหมาะสม

ศูนย์พฒั นาเด็ก

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ดูแลสุ ขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย

2. เพื่อให้เด็ก

เล็กตาบลบ้านกาศ

ตาบลบ้านกาศ มีฟัน สาหรับผูป้ กครอง

ปฐมวัยในศูนย์

จานวน 20 คน

ผุลดลงร้อยละ 5

3. ฝึ กทักษะ/สาธิตการดูแลฟันเด็กให้

ประชุมฯ คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25

ของปี 2561

ผูป้ กครองเด็ก และตรวจช่องปากใน

บาท จานวน 40 คน

พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กปฐมวัย
- ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ผืนละ 450 บาท จานวน 1 ผืน
เป็ นเงิน 450 บาท
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ผูเ้ ข้าร่ วม

ศพค.
บ้านกาศ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม
เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

ตาบลบ้านกาศ มี

3. ร้อยละ 50 ของ

สุ ขภาพช่องปากและ

กลุ่มเสี่ ยงเด็กปฐมวัย ตาบลบ้านกาศ โดยทันตะบุคลากร

- ค่าอาหารกลางวัน ผูเ้ ข้าร่ วม

ฟันที่ดีปราศจากฟันผุ

ในศูนย์พฒั นาเด็ก 4. ตรวจสุ ขภาพในช่องปากเด็ก/สอน

ประชุมฯ คนละ 1 มื้อ มื้อละ 70

3. เพื่อส่ งเสริ มป้ อง

เล็กตาบลบ้านกาศ แปรงฟันแก่ผปู้ กครองเด็กใน

บาท จานวน 40 คน

กันการเกิดโรคใน

ได้รับการทาฟลู

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

เป็ นเงิน 2,800 บาท

ช่องปากและฟันโดย

ออไรด์วนิ ชทุก 6

5. จัดทาสมุดคูม่ ือ กินอย่างไรฟั น

ใช้กระบวนการมี

เดือน

ไม่ผแุ ละสมุดบันทึกการดูแลช่องปาก

600 บาท จานวน 6 ชัว่ โมง

ส่ วนร่ วมของบุคคล

และฟันของลูกน้อย ด้วยตนเอง

เป็ นเงิน 3,600 บาท

ครอบครัว ครู ผดู้ ูแลเด็ก

สาหรับ พ่อ แม่ ผูป้ กครองเด็ก

เป็ นทีมสุ ขภาพร่ วม

6. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ พ่อ แม่

เอกสารความรู ้ เรื่ องการดูแล

กับเจ้าหน้าที่

ผูป้ กครองเด็กในการดูแลสุ ขภาพช่อง

สุ ขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย

ปากและฟันของลูกน้อย

สาหรับผูป้ กครอง เล่มละ 25 บาท

7. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใ

จานวน 40 เล่ม เป็ นเงิน 1,000 บาท

นกลุ่มพ่อ แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย

2. ค่าใช้จ่ายในฝึ กทักษะและสาธิ ต

ในนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตาบลบ้านกาศ

การดูแลฟั นเด็กให้ผปู้ กครองเด็ก

และจัดการประกวดหนูน้อยฟันสวย

ตลอดจนตรวจช่องปากในกลุ่มเด็ก

ยิม้ ใสเพื่อค้นหาหนูนอ้ ยต้นแบบฟันสวย

ปฐมวัย ประกอบด้วย

8. สรุ ปผลการดาเนิ นงานตามโครงการ

เป็ นเงิน 2,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่ โมงละ

- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม

- แปรงสี ฟันเด็กอันละ 35 บาท
จานวน 20 อัน เป็ นเงิน 700 บาท
- ยาสี ฟันเด็กหลอดละ 20 บาท
จานวน 20 หลอด เป็ นเงิน 400 บาท
รวมทั้งสิ้ นเป็ นเงิน 1,100 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มพ่อ แม่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลบ้านกาศ
- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมฯ คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25
บาท จานวน 40 คน
เป็ นเงิน 2,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมฯ คนละ 1 มื้อ มื้อละ 70
บาท จานวน 40 คน
เป็ นเงิน 2,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่ โมงละ
600 บาท จานวน 6 ชัว่ โมง
เป็ นเงิน 3,600 บาท
4. สรุ ปผลการดาเนิ นงานตาม
โครงการพร้อมแบบรายงานส่ ง
ให้กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม แบบ
รายงาน สรุ ปผลการดาเนิ นงานตาม
โครงการ เล่มละ 100 บาท
จานวน 2 เล่ม เป็ นเงิน 200 บาท

รวม
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ แผนงานโครงการ/กิจกรรม สามารถแก้ไขปรับปรุ งได้ตามความเหมาะสม

19,350

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

