แผนสุขภาพชุมชน ประจําปงบประมาณ 2562
เทศบาลตําบลเหมืองแกว
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

แผนสุขภาพชุมชน ประจําปงบประมาณ 2562
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการคุมครองผูบริโภคใน
ชุมชน

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อใหผูประกอบการ
สามารถเลือกผลิตภัณฑ อาหาร
เครื่องสําอาง ที่มีคุณภาพ
จําหนายใหกับประชาชนใน
ชุมชนได
2. เพื่อสรางภาคีเครือขายและ
ความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการและผูบริโภคให
ตระหนักและเฝาระวังตนเอง
จากการบริโภคอาหารที่
เหมาะสม

1. ดําเนินการตรวจรานชํา และ
รานอาหาร และแผงลอย
2. สุมตรวจและสงตรวจ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
3. ดําเนินการตรวจสอบความ
สะอาดปราศจากเชื้อแบคทีเรีย
ของรานขายอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหาร โดยใชชุด
ตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรีย SI-2
4. เฝาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพในชุมชน
5. อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน
คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
แกภาคีเครือขาย

19,710

1. รานชําในชุมชน
2. รานอาหารและ
จําหนายอาหารในชุมชน
3. รานขายของสดและ
แผงลอย
4. อสม.
5. ผูนําชุมชน/ศาสนา
6. โรงเรียน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-รพ.สต.
บานดอนตัน
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการคุมครองผูบริโภคใน
ชุมชน ปงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

1.เพื่อจัดทําทะเบียนรานอาหาร
รานขายของชํา รานแผงลอย
จําหนายอาหาร และกํากับดูแล
ใหผานมาตรฐานตามขอกําหนด
ดานสุขาภิบาล และขอรับปาย
รับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย
2. เพื่อใหผูประกอบการเลือก
ผลิตภัณฑอาหาร เครื่องสําอาง
ที่มีคุณภาพ ผานมาตรฐาน อย.
มาจําหนายใหกับประชาชนใน
ชุมชน
3. เพื่อสรางภาคีเครือขายและ
ความเขมแข็ง งานคุมครอง
ผูบริโภค

1. สํารวจรานอาหาร รานขาย
ของชํา รานแผงลอยจําหนาย
อาหาร
2. จัดอบรมใหความรูแก
ผูประกอบการรานอาหาร ราน
ขายของชํา รานแผงลอยจําหนาย
อาหาร อสม. ผูนําชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป
3. ตรวจมาตรฐาน รานอาหาร
รานแผงลอยจําหนายอาหาร ราย
กวยเตี๋ยว โดยใชชุดตรวจหาโคลิ
ฟอรมแบคทีเรีย
4. ตรวจสารปนเปอนในอาหาร
โดยใชชุดตรวจ
5. ตรวจผลิตภัณฑสุขภาพ และ
เครื่องสําอาง
6. สรุปผลการดําเนินงาน

12,010

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
ผูประกอบการรานอาหาร -รพ.สต.
บานวังปอง
รานขายของชํา
-เทศบาลตําบล
รานแผงลอยจําหนาย
เหมืองแกว
อาหาร
อสม. แกนนําสุขภาพ
ผูนําชุมชน
และประชาชนทั่วไป
หมูที่ 5,6 และ
8 ตําบลเหมืองแกว
จํานวน 50 คน
กลุมเปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการปองกันควบคุม
โรคติดตอและภัยสุขภาพใน
ชุมชน ปงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

1. เพื่อสงเสริมใหแกนนํา
สุขภาพประจําบานมีความรู มี
สวนรวมในการดูแลสุขภาพและ
ปองกันตนเองไมใหปวยดวย
โรคติดตอที่ปองกันได

1. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ
2. ประชุมหารือ ชี้แจง และแจง
แนวทางในการดําเนินงาน
3. ดําเนินการอบรมใหความรู
เรื่องโรคติดตอที่สําคัญในพื้นที่
4. จัดตั้งทีมเฝาระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็วของหมูบาน
5. สรุปผลการดําเนินโครงการ

12,580

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
แกนนําสุขภาพครอบครัว -รพ.สต.
บานวังปอง
และประชาชนทั่วไป
-เทศบาลตําบล
หมูที่ 5,6 และ 8
เหมืองแกว
ตําบลเหมืองแกว
จํานวน 60 คน
กลุมเปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

4 โครงการชะลอไตเสื่อมใน
1. เพื่อใหกลุมเปาหมายมี
ผูปวยโรคเบาหวาน โรคความ ความรูเรื่องการชะลอไตเสื่อม
ดันโลหิตสูง
เพิม่ ขึ้น รอยละ 10
2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีทักษะ
ที่ถูกตองในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
ไตเสื่อมสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อ
ชะลอการเสื่อมของไตเพิ่มขึ้น
รอยละ 10
3. กลุมเปาหมายมีความพึง
พอใจ รอยละ 80
4. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีคา
การกรองของไตคงที่ รอยละ
60

รายละเอียด

งบประมาณ

1. อบรมใหความรูแก
กลุมเปาหมาย เรื่องโรคไตเสื่อม
และพฤติกรรมที่เสี่ยงตอภาวะไต
เสื่อมเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ถูกตอง
2. ประเมินความรูโรคไตเสื่อม
โดยใชแบบทดสอบความรูกอน
เขารวมโครงการและเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ
3. สํารวจสภาวะสุขภาพและ
ประเมินพฤติกรรม
เสี่ยงตอภาวะไตเสื่อมของ
กลุมเปาหมาย
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
5. ติดตามคา eGFR จากผลการ
ตรวจสุขภาพประจําปของ
กลุมเปาหมาย
6. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
7. สรุปผลการประเมินโครงการ

12,930

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
กลุมผูปวยโรคเบาหวาน/ -รพ.สต.
โรคความดันโลหิตสูงที่มา บานวังปอง
-เทศบาลตําบล
รับการรักษาที่ รพ.สต.
เหมืองแกว
บานวังปอง
-ผูปวยโรคเบาหวานที่มีคา
การทํางานของไต ระยะที่
2-4 จํานวน 17 คน
-ผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงที่มีคาการทํางานของ
ไต ระยะที่ 2-4 จํานวน
53 คน
รวม 70 คน
กลุมเปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการอบรมใหความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพแกนนําและ
เครือขายในการสงเสริมและ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5
ป

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อใหแกนนําและเครือขาย
มีความรูในการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป
2. เพื่อใหแกนนําและเครือขาย
มีทักษะในการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป

1. จัดประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน
2. ประเมินแบบทดสอบกอนเขา
รวมโครงการ
3. จัดอบรมใหความรูในการ
สงเสริมพัฒนาการตามวัยและ
การคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5
ป
4. ผูเขาอบรมไดรับดารฝกทักษะ
การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
0 – 5 ป
5. ประเมินแบบทดสอบหลังเขา
รวมโครงการ
6. ประเมินผลการดําเนินงาน
และสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ

9,410

แกนนําและเครือขาย
สุขภาพ จํานวน 40 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-รพ.สต.
บานวังปอง
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการอบรมใหความรูการ
ออกกําลังกายแบบบูรณาการ
สงเสริมสุขภาพดีตามวิถีชาว
เหมืองแกว

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อใหแกนนําสุขภาพที่เขา
รับการอบรมมีความรูที่ถูกตอง
ในการออกกําลังกาย รอยละ
80
2. เพื่อใหประชาชนในชุมชนมี
ชมรมการออกกําลังกายครบทุก
หมูบาน

1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ขออนุมัติ
2. จัดประชุมผูเกี่ยวของที่มีสวน
รวม สนับสนุน การดําเนินการ
3. จัดอบรมแกนนําออกกําลังกาย
4. สรุปผลงานตามโครงการ

20,610

แกนนําเครือขายสุขภาพ
รพ.สต.บานดอนตัน 6
หมูบาน จํานวน 130
คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-ชมรม อสม.รพ.
สต.บานดอนตัน
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุบานวังปอง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูสูงอายุมีความรู
ความเขาใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง ทั้งดาน
โภชนาการ การฟนฟู
สมรรถภาพรางกายและจิตใจ

รายละเอียด

งบประมาณ

1. ประชุมคณะทํางาน กลุม
ผูสูงอายุ อสม. ชมรมผูสูงอายุและ
แกนนําชุมชนในบานวังปอง
2. เขียนโครงการ/เสนอ
โครงการ/ขออนุมัติโครงการ
3. ติดตอประสานงานผูเขารวม
โครงการ ผูที่เกี่ยวของและ
กลุมเปาหมาย
4. ดําเนินการตามโครงการ
อบรมใหความรูดานการดูแล
สุขภาพอนามัย/การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิต/
โภชนาการตางๆ/ความรูในการ
ปองกันโรคในวัยสูงอายุ/การออก
กําลังกายแกผูสูงอายุ
5. ประเมินผล/สรุปผลการ
ดําเนินงาน

13,010

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
ผูสูงอายุในหมูบานวังปอง -ชมรมผูสูงอายุ
จํานวน 70 คน
บานวังปอง
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว
กลุมเปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการปองกันโรค
ไขเลือดออกบานวังปอง
หมูที่ 6

วัตถุประสงค

รายละเอียด

1. เพื่อใหประชาชนมีความรู
1. เก็บรวบรวมขอมูล ปญหาโรค
เรื่องโรคไขเลือดออก อยางนอย ที่เกิดจากยุงในชุมชน
รอยละ 70
2. จัดทําหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบานวังปอง อสม.
และผูนําในชุมชน
3. เตรียมเอกสารและอุปกรณ
ตางๆ เพื่อใชในงานอบรมและจัด
นิทรรศการ
4. ประชุมชี้แจงแผนงานโครงการ
และสถานการณโรคติดตอที่เกิด
จากยุงในปจจุบันแก
คณะกรรมการ บานวังปอง ทั้งหา
แนวทางควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน
5. อบรมใหความรูกับประชาชน
บานวังปอง อสม. และผูนําชุมชน
เรื่องโรคติดตอที่เกิดจากยุง เชน
โรคไขเลือดออก โรคซิกาและโรค
ชิคุนกุนยา เปนตน และการใช
นวัตกรรมการกําจัดลูกน้ําและยุง
ในบาน
6. จัดกิจกรรม Big Cleaning
Day ในชุมชน ทําลายแหลง
เพาะพันธุของยุง

งบประมาณ
17,210

กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานวังปอง
จํานวน 90 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-อสม.บานวังปอง
หมูที่ 6
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพ
ชุมชนเขมแข็งรวมแรงออก
กําลังกาย ในปงบประมาณ
2562

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

1. เพื่อใหประชาชนไดรับความรู
ในการอบรมวิธกี ารออกกําลัง
กายที่ถูกตองอยางนอยรอยละ
80
2. เพื่อใหประชาชนไดมีชมรม
ออกกําลังกายในหมูบาน

1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ขออนุมัติ
2. จัดทําประขุมผูที่เกี่ยวของที่มี
สวนรวม สนับสนุนการดําเนินการ
3. จัดอบรมผูเขารวมโครงการ
4. สรุปผลงานตามโครงการ

11,210

กลุมเปาหมาย
กลุม อสม. และ
ประชาชนในหมูบาน
หนองเขียว
จํานวน 55 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-อสม.บานหนอง
เขียว หมูที่ 5
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการขยับกายสบายชีวี

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

1. เพื่อใหกลุมเปาหมายมี
ความรูและทักษะการออกกําลัง
กายที่ถูกตองเพิ่มขึ้น รอยละ
10

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ชมรมผูสูงอายุบานปาไผ
2. เสนอโครงการและแผนงาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. ประชาสัมพันธโครงการ
4. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ
6. สรุปผล/รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ

12,410

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
กลุมผูสูงอายุหมูที่ 3
-ชมรมผูสูงอายุ
บานปาไผ และประชาชน บานปาไผ
ที่สนใจ จํานวน 65 คน หมูที่ 3
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว
กลุมเปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการอบรมอนามัย
สิ่งแวดลอมดี ชีวีมีสุข

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อใหผูที่เขารับการอบรมมี
ความรูผานเกณฑ อยางนอย
รอยละ 80
2. มีบานครอบครัวตนแบบรอย
ละ 10

1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ขออนุมัติ
2. จัดประชุมผูเกี่ยวของที่มีสวน
รวม สนับสนุน การดําเนินการ
3. จัดอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
4. สรุปผลงานโครงการ

15,370

แกนนําเครือขายสุขภาพ
ประชาชน
ชุมชนบานปาไผ
จํานวน 80 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-อสม.บานปาไผ
หมูที่ 3
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพดีชีวี
ปลอดภัยจากโรคเรื้อรัง

วัตถุประสงค

รายละเอียด

1. เพื่อใหผูที่เขารับการอบรมมี 1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ความรูผานเกณฑ อยางนอย
ขออนุมัติ
รอยละ 80
2. จัดประชุมผูเกี่ยวของที่มีสวน
รวม สนับสนุน การดําเนินการ
3. จัดอบรม ตามโครงการ
4. สรุปผลงานโครงการ

งบประมาณ

กลุมเปาหมาย

16,870

แกนนําเครือขายสุขภาพ
ประชาชน
ชุมชนบานศรีวารี
จํานวน 70 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-อสม.บาน
ศรีวารี หมูที่ 9
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการสงเสริมการใชยาถูก
หลักถูกวิธีชีวีปลอดภัย

วัตถุประสงค

รายละเอียด

1. เพื่อใหผูที่เขารับการอบรมมี 1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ความรูผานเกณฑ อยางนอย
ขออนุมัติ
รอยละ 65
2. จัดประชุมผูเกี่ยวของที่มีสวน
รวม สนับสนุน การดําเนินการ
3. ประชาสัมพันธโครงการผาน
เสียงตามสาย
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ
5. สรุปผลงานโครงการ

งบประมาณ

กลุมเปาหมาย

14,570

แกนนําเครือขายสุขภาพ
ประชาชน
ชุมชนบานสันเหนือ
จํานวน 80 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-อสม.บานสัน
เหนือ หมูที่ 7
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการชุมชนสะอาด
ปราศจากโรคไขเลือดออก

วัตถุประสงค

รายละเอียด

1. เพื่อใหผูที่เขารับการอบรมมี 1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ความรูผานเกณฑ อยางนอย
ขออนุมัติ
รอยละ 80
2. จัดประชุมผูเกี่ยวของที่มีสวน
รวม สนับสนุน การดําเนินการ
3. จัดอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องโรคไขเลือดออก
5. สรุปผลงานโครงการ

งบประมาณ

กลุมเปาหมาย

14,570

แกนนําเครือขายสุขภาพ
ประชาชน
ชุมชนบานตนผึ้ง
จํานวน 80 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-อสม.บานตนผึ้ง
หมูที่ 2
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการสงเสริมการใชยาถูก
หลักถูกวิธีชีวีปลอดภัย

วัตถุประสงค

รายละเอียด

1. เพื่อใหผูที่เขารับการอบรมมี 1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ความรูผานเกณฑ อยางนอย
ขออนุมัติ
รอยละ 65
2. จัดประชุมผูเกี่ยวของที่มีสวน
รวม สนับสนุน การดําเนินการ
3. ประชาสัมพันธโครงการผาน
เสียงตามสาย
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ
5. สรุปผลงานโครงการ

งบประมาณ

กลุมเปาหมาย

15,770

แกนนําเครือขายสุขภาพ
ประชาชน
ชุมชนบานน้ําตน
จํานวน 80 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-อสม.บานน้ําตน
หมูที่ 1
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการโภชนาการดี
สุขภาพดี

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

1. เพื่อใหกลุมเปาหมายมี
ความรูเรื่องโภชนาการ รอยละ
80

1. จัดประชุมคณะกรรมการกลุม
พัฒนาสตรีตําบลเหมืองแกวจัดทํา
แนวทางการดําเนินโครงการ
2. เสนอโครงการและแผนงาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. ประชาสัมพันธโครงการผาน
ปายประชาสัมพันธ เสียงตามสาย
4. ประชุมชี้แจงผูที่เกี่ยวของ
5. จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
กลุมพัฒนาสตรีและประชาชนผูที่
สนใจ

11,710

กลุมเปาหมาย
กลุมพัฒนาสตรีแมบาน
ตําบลเหมืองแกว/
ประชาชนที่สนใจ
จํานวน 55 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-กลุมพัฒนาสตรี
แมบานตําบล
เหมืองแกว
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

รายละเอียด

17 โครงการ 7 อ.ดี ชีวีปลอดโรค 1. เพื่อใหผูที่เขารับการอบรมมี 1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ความรูผานเกณฑ รอยละ 80 จัดทําแนวทางการดําเนิน
โครงการ
2. เสนอโครงการและแผนงาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. ประชาสัมพันธโครงการผาน
ปายประชาสัมพันธ เสียงตามสาย
4. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ
กิจกรรมอบรมใหความรูผูสูงอายุ
ภาคีเครือขายสุขภาพ จํานวน 1
วัน

งบประมาณ
11,810

กลุมเปาหมาย
ผูสูงอายุ
ภาคีเครือขายสุขภาพ
จํานวน 60 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-ชมรมผูสูงอายุ
บานตนผึ้ง หมูที่
2
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการออกกําลังกายถูกวิธี
ชีวิตยืนยาว

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความรูวิธีการออกกําลังกายที่
ถูกตอง

รายละเอียด

งบประมาณ

1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ขออนุมัติ
2. จัดประชุมผูเกี่ยวของที่มีสวน
รวม สนับสนุนการดําเนินการ
3. ลงทะเบียนผูเขารวมอบรม
4. อบรมประชาชนกลุมเปาหมาย
โดยใหความรู/อภิปราย/สาธิต/
ฝกปฏิบัติ
5. สงเสริมกิจกรรมทางกาย
6. ติดตามและประเมนผลการ
ดําเนินการตามโครงการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

10,610

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
สมาชิกกลุมมิ่งมงคลรักษ -กลุมมิ่งมงคล
สุขภาพ จํานวน 50 คน รักษสุขภาพ
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว
กลุมเปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

19 โครงการสรางตนแบบ ลด ละ 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
เลิก เหลาบุหรี่ ตําบลเหมือง ความรู ความเขาใจ ปญหา
แกว ป 2562
สุขภาพที่เกิดจากเหลาและบุหรี่
2. เพื่อสรางบุคคลตนแบบทาง
สาธารณสุขในการลด ละ เลิก
การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ใน
ชุมชน
3. เพื่อรณรงคผลักดันใหเกิด
กติกาในชุมชน สังคม เปนมติที่
เห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นที่
ปลอดเหลา บุหรี่

รายละเอียด

งบประมาณ

1. ประชาสัมพันธโครงการให
ผูสนใจเขารวมโครงการ
2. ประชุมวางแผนโครงการ
ประสานผูนําชุมชน
3. จัดอบรมใหความรู
4. ประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ
5. สรุปผลความสําเร็จตามตัวชี
วัดโครงการ

26,810

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
พื้นที่ตําบลเหมืองแกวใน -ชมรม อสม.
ทุกหมูบาน (9 หมูบาน) ตําบลเหมืองแกว
โรงเรียน, วัด, ศูนยเด็ก -เทศบาลตําบล
เหมืองแกว
เล็ก, และ
สถานที่ราชการ
กลุมเปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการอบรมใหความรูการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อใหแกนนําสุขภาพที่เขา
รับการอบรมมีความรูที่ถูกตอง
ในการออกกําลังกาย
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรม
ทางกาย

1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ขออนุมัติ
2. จัดประชุมผูเกี่ยวของที่มีสวน
รวม สนับสนุนการดําเนินการ
3. ลงทะเบียนผูเขารวมอบรม
4. อบรมประชาชนกลุมเปาหมาย
โดยใหความรู / อภิปราย / สาธิต
/ ฝกปฏิบัติ
5. สงเสริมกิจกรรมทางกาย เชน
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
การจักรสานในชุมชน
การสัญจรโดยการเดิน ปน
จักรยาน
6. ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามโครงการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

16,410

ประชาชนทั่วไป
(3 หมูบาน ไดแก
บานหนองเขียว
บานทุงขาวหอม
และบานวังปอง)
จํานวน 90 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-ชมรม อสม.รพ.
สต.บานวังปอง
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชนในการปองกัน
และแกไขปญหาเอดส

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

1. เพื่อใหเยาวชนและ
ผูปกครอง มีความรู ความเขาใจ
และทักษะในการปองกันตนเอง
จากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดส

1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ขออนุมัติ
2. จัดประชุมผูเกี่ยวของที่มีสวน
รวม สนับสนุนการดําเนินการ
3. จัดกิจกรรมอบรม
4. ติดตามผลการดําเนินงาน/
สรุปผลงานดําเนินงานโครงการ

14,810

กลุมเปาหมาย
เยาวชน ผูปกครอง
และประชาชนผูสนใจ
จํานวน 80 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-อสม.บานวังปอง
หมูที่ 6
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 โครงการชุมชนบานหนอง
เขียว ปลอดภัย ไร
ไขเลือดออก
ในปงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค

รายละเอียด

งบประมาณ

1. เพื่อใหประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโรค
ไขเลือดออก รอยละ 70
2. เพื่อใหประชาชนมีกิจกรรม
ในการรณรงคกําจัดแหลงพันธุ
ลูกน้ํายุงลายในชุมชน

1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ขออนุมัติ
2. จัดประชุมผูที่เกี่ยวของที่มีสวน
รวม สนับสนุนการดําเนินการ
3. จัดอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ไขเลือดออก
การทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย
และการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกในชุมชน
4. ลงพื้นที่เพื่อรณรงคทําลาย
แหลงเพาะพันธุลุกน้ํายุงลาย
5. สรุปผลงานตามโครงการ

14,810

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-อสม.บานหนอง
กลุม อสม.บานหนอง
เขียว หมูที่ 5
เขียว ผูนําชุมชน
และประชาชนบานหนอง -เทศบาลตําบล
เหมืองแกว
เขียว จํานวน 85 คน
กลุมเปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

23 โครงการอบรมใหความรู
1. เพื่อใหผูสูงอายุที่เขารับการ
ผูสูงอายุปจฉิมวัยตําบลเหมือง อบรมมีความรูผานเกณฑ รอย
แกว
ละ 65

รายละเอียด

งบประมาณ

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ผูสูงอายุจัดทําแนวทางการดําเนิน
โครงการ
2. เสนอโครงการและแผนงาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. ประชาสัมพันธโครงการผาน
ปายประชาสัมพันธ เสียงตามสาย
4. ประชุมชี้แจงผูที่เกี่ยวของ
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ
กิจกรรมอบรมใหความรูผูสูงอายุ
ในโรงเรียนผูสูงอายุ 1 วัน

17,110

กลุมเปาหมาย
ผูสูงอายุที่เขารับการ
อบรมมีความรู
รอยละ 65

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-ชมรมผูสูงอายุ
ตําบลเหมืองแกว
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

24 โครงการอบรมใหความรูดาน 1. เพื่ออบรมใหประชาชนมี
สุขภาพจิตของประชาชนบาน ความรูดานสุขภาพจิต รอยละ
ดอนตัน
65

รายละเอียด

งบประมาณ

1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ขออนุมัติ
2. จัดการประชุมผูเกี่ยวของที่มี
สวนรวม สนับสนุน การ
ดําเนินการ
3. จัดประชุมและอบรมใหความรู
สงเสริมสุขภาพจิตของประชาชน
ในบานดอนตัน
4. ติดตามผลการดําเนินงาน/
สรุปผลงานโครงการ

14,710

กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่
จํานวน 80 คน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-อสม.บานดอน
ตัน หมู 4
-เทศบาลตําบล
เหมืองแกว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

25 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรู รอยละ 65
ความรู รอยละ 65

รายละเอียด

งบประมาณ

1. จัดทําแผนงานโครงการและ
ขออนุมัติ
2. จัดการประชุมผูเกี่ยวของที่มี
สวนรวม สนับสนุน การ
ดําเนินการ
3. จัดประชุมและอบรมใหความรู
และพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เหมืองแกว
4. ติดตามผลการดําเนินงาน/
สรุปผลงานโครงการ

11,210

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
-ศพด.ทต.
1. เด็กนักเรียน สังกัด
เหมืองแกว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเหมืองแกว -เทศบาลตําบล
เหมืองแกว
จํานวน 40 คน
2. พอแม ผูปกครอง
ผูดูแลเด็ก และประชาชน
ผูสนใจ จํานวน 40 คน
กลุมเปาหมาย

