ประเภทที่ 1
เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการสาธารณสุข

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลนาเดื่อ
ประจาปี 2563
ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ สถานบริการ หรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จะเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคน
พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลาดับ
ที่
1.

กิจกรรมสาคัญ
วัตถุประสงค์
(ชื่อโครงการ)
โครงการควบคุม
เพื่อลดอัตราป่วยด้วย
ไข้เลือดออกปี2563 โรคไขมันเลือดไม่เกิน
ร้อยล่ะ50ต่อแสน
ประชากร

งานที่ทา
๑. จัดทาแผนงาน/
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
2.จัดประชุม
คณะกรรมการชี้แจง
แผนการดาเนินงาน
3.จัดเวทีแรกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่ประชาชน
ทั่วไปและ อสม.

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ประชาชนทั่วไป
จานวน 200คน
โดยแบ่งอบรม 4
รุ่น ๆล่ะ50 คน
ทั้งหมด 200 คน

งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.นาเดื่อ จานวน

๑ ตุลาคม๒๕
62 – ๓๐
กันยายน ๒๕
63

27,000-บาท

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
2.ประชาชนทั่วไป มี
ความรู้ และสามารถ
ป้องกันโรคที่เกิดได้

2. มีมาตรการใน
การควบโรค
ไข้เลือดออก
ร่วมกัน
3.อัตราป่วยด้วย
โรคไข้เลือดลดลง

ผู้รับผิดชอบ
รพสต.อีอูด

ลาดับ กิจกรรมสาคัญ
ที
ชื่อโครงการ
2. โครงการส่งเสริม
สุขภาพกายใจ
ผู้สูงอายุในชุมชน

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

1.เพื่อพัฒนาในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุใน
ชุมชน
2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
ในครอบครัวและชุมชนมี
ส่วนร่วในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพผุ้สูงอายุ
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมพบปะ พุดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่านกิจกรรมต่างๆเข่น
การออกกาลังกาย

1.จัดประชุม
คณะกรรมการ รพสต.
2.เสนอโครงการเข้าบรรจุ
แผนกองทุน
3.จัดประชุม
คณะกรรมการชี้แจง
แผนการดาเนินงาน
4.จัดบริการตรวจสุขภาพ
ประจาปีให้แก่ผู้สูงอายุ

๑.ผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครแกน
นาส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
จานวน80คน
โดยแบ่งเป็น2
รุ่นๆละ40คน
รวม80คน

จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.นาเดื่อ จานวน
12000.- บาท

ระยะเวลา
๑ ตุลาคม
2562 – ๓๐
กันยายน ๒๕
63

ผลที่คาดว่าจะ
ผู้รับผิดชอบ
ได้รับ
ผู้สูงอายุบุคคลใน ประธาน ชมรม
ครอบครัวมี
อสม. รพสต.อีอูด
ความรู้ เกิด
ทักษะในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
วัตถุประสงค์
ที่
(ชื่อโครงการ)
3 สุขภาพดีนาเดื่อด้วยวิถี 1.เพื่อพัฒนารูปแบบ
แพทย์แผนไทย
การสร้างเสริมสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2563 ในชุมชนบนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ
2.เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ
3.เพื่อส่งเสริมความเข็ม
แข็งเครือข่ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่มีอาการ
เข้าร่วมโครงการ
ปวดเนื่องจาก
๒. จัดประชุม/อบรมให้ การทางาน
ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
๓.จัดกิจกรรมสุขศึกษา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง

งบประมาณ
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.นาเดื่อจานวน
16,700บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค.6230ก.ย.63

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ตัวแทนภาคี
ชมรม อสม.
เครือข่ายในชุมชน รพสต.อีอูด
และอาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน
ผ่านการอบรม

ลาดับ กิจกรรมสาคัญ
วัตถุประสงค์
ที่
(ชื่อโครงการ)
4 โครงการสิ่งแวดล้อม 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ดีชีวีมีสุข
ในการจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่
2.เพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
3.เพื่อรณรงค์และขยาย
ผลสู่การสร้าง
กระบวนการที่มีส่วน
ร่วมของประชาชน

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

1.จัดทาแผนงาน/
โครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุน
2.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเข้ารับการอบรม
3.ประสานงานวิทยากร
และผู้เข้าร่วมโครงการ
4.ดาเนินการอบรม
กลุ่มเป้าหมาย จัดการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

1แกนนาสุขภาพ
ครอบครัว
จานวน 130
คน
2.ผู้นานักเรียน
จานวน 20 คน
แบ่งอบรม 3
รุ่นละ 50คน
รวม150 คน

งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.นาเดื่อ 26,800
บาทสนับสนุน

1 ตุลาคม๒๕
62 – ๓๐
กันยายน ๒๕
63

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1.ชุมชนมี
ชมรม อสม.
ประสิทธิภาพใน รพสต.อีอูด
การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ด้วย
ตนเอง
2.ไม่มีปัญหา
สิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นผลมาจาก
ขยะมีพิษและ
สิ่งปฏิกุลต่างๆ

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
5 โครงการอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัส โค
โรน่า 2019

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการดูแล
ตนเองอย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้ประชาชนมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการป้องกันโรคและ
ภาวะแทรกซ้อน

1.จัดทาแผนงาน/
โครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณ
2.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเข้ารับการอบรม
3.ประสานงานวิทยากร
และผู้เข้าร่วมโครงการ

อบรมประชาชน
ทั่วไปใน6
หมู่บ้าน 4 รุ่นๆ
50คน รวม200
คน

งบประมาณ
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.นาเดื่อ จานวน
26,500 บาท

ระยะเวลา
๑ ตุลาคม ๒๕
62 – ๓๐
กันยายน ๒๕
63

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1.ประชาชนมี
ชมรม อสม.
ความรู้ในการดูแล รพสต.อีอูด
ตนเองสามารถ
ป้องกันตัวเองจาก
โรคติดต่อได้
2.ประชาชนมี
พฤติกรรมที่
เหมาะสมในการ
ป้องกันโรคและ
ภาวะแทรกซ้อน

ลาดับ
ที่

กิจกรรมสาคัญ
(ชื่อโครงการ)

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

6

โครงการส่งเสริม
สุขภาพกาย-ใจ
ผู้สูงอายุในชุมชนปี
2563

๑ เพื่อพัฒนาทักษะในการ
ดูแลส่งเสริมผูส้ ูงอายุให้แก่
ผู้สูงอายุ
2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุ

1.จัดประชุม
คณะกรรมการ รพสต
2.เสนอดครงการเข้าแผน
บรรจุในแผนกองทุน
3.จัดประชุมคระ
กรรมการชี้แจงแผนการ
ดาเนินงาน

ผู้สูงอายุแล
อาสาสมัครแกนนา
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุจานวน 80
คน โดยแบ่งเป็น2
รุ่นๆล่ะ 40คน รวม
80คน

งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.นา
เดื่อ จานวน
12,000 บาท

๑ ตุลาคม ๒๕
62 – ๓๐
กันยายน ๒๕
63

1.ผู้สูงอายุ บุคคล ชมรม อสม.
ในครอบครัว มี
รพสต.อีอูด
ความรู้ เกิดทักษะ
ในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
2.ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมพบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผ่าน
กิจกรรมต่างเช่น
กิจกรรมออกกาลัง
กาย

ลาดับ กิจกรรมสาคัญ
วัตถุประสงค์
ที่
(ชื่อโครงการ)
7. โครงการออกกาลัง 1.เพื่อให้ประชาชนมี
เพื่อสุขภาพ 2563 สุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่ดี ลดภาวะการ
เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ
2.เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคก่อนที่จะ
ไปบาบัดรักษาโรคให้แก่
ประชาชน
3.เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมออกกาลังกาย

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

๑. จัดทาแผนงาน/
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
2.ประชาสัมพันธ์
โครงการก่อนที่จะไป
บาบัดรักษาโรคให้แก่
ประชาชน
3.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อสม. รพสต.
บ้านอีอูด
เจ้าหน้าที่ แกน
นาครอบครัว
จานวน 50คน

งบประมาณ

ระยะเวลา

งบประมาณกองทุน ๑ ตุลาคม ๒๕62
หลักประกันสุขภาพ – ๓๐ กันยายน
อบต.นาเดื่อ จานวน ๒๕63
15,900 บาท

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถเป็น
ผู้นาในการออก
กาลังกายได้
2.ประชาชนเห็น
ความสาคัญของ
การออกกาลังกาย
ได้
3.ประชาชนได้มี
กิจกรรมการออก
กาลังกายที่เป็น
รูปแบบชัดเจนใน
ทุกหมู่บ้าน

อสม.รพสต.
อีอูด

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
9 โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ปี2563

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบคุณภาพ
ความปลอดภัยของ
อาหารและร้าน
จาหน่ายอาหาร
2.เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพของอาหาร
ภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รพสต.อีอูด

๑. จัดทาแผนงาน/
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
2.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเข้ารับการอบรม
3.ประสานงานวิทยากร
และผู้เข้าร่วมโครงการ
4.ดาเนินการอบรมกลุ่ม
เสี่ยงตามโครงการ จัด
อบรมให้ความรู้เรื่อง
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชุมชนที่ไม่ปลอดภัย

1.ตัวแทน
ผู้ประกอบการ
ร้านค้าในชุมชน
2.ตัวแทนผู้นา
ชุมชนนักเรียน
และประชาชน
จาก 6 หมู่บ้าน

งบประมาณ

ระยะเวลา

งบประมาณกองทุน ๑ ตุลาคม ๒๕62
หลักประกันสุขภาพ – ๓๐ กันยายน
อบต.นาเดื่อ จานวน ๒๕63
15,300 บาท

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1.ร้านค้า
จาหน่ายและ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้รับการ
ตรวจแนะนา
ความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้อง
2.ลดความเสี่ยง
ในการเกิด
อันตรายและ
โรคภัยไข้เจ็บ
จากอาหารที่ไม่
ปลอดภัย

รพสต.อีอูด

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
10 ลดภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปี
2563

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1.เพื่อให้ผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงและ
เบาหวานมีความรู้
เข้าใจในการดูแลตัวเอง
เพื่อชะลอไตเสื่อม
2. เพื่อกระตุ้นให้ภาคี
เครือข่าย มีความรู้
ความเข้าใจให้
ความสาคัญในการดูแล
ผู้ป่วยโรคความดันดล
หิตสูงและเบาหวานใน
ชุมชน

1.เพื่อให้ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานมี
ความมีความเข้าใจใน
การดูแลตังเองเพื่อชะลอ
ไตเสื่อม
2.เพื่อกระตุ้นให้ภาคี
เครือข่ายมีความรู้ความ
เข้าใจให้ความสาคัญใน
การดูแลผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในชุมชน

1.จัดประชุม
คณะกรรมการ
รพสต.
2.เสนอโครงการเข้า
ร่วมบรรจุในแผน
กองทุนตาบล
3.จัดประชุม
กรรมการชี้แจง
แผนการดาเนินงาน

งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.นาเดื่อ จานวน
16,500 บาท

๑ ตุลาคม ๒๕
62 – ๓๐
กันยายน ๒๕
63

1.กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ใน
การดูแลตนเองและ
สาสมารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้
2.อัตราการเกิด
โรคเบาหวานความ
ดันโลหิตสูงในกลุ่ม
เสี่ยงลดลง

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
11. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อให้ผู้กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง มีความรู้ใน
การดูแลตนเองและ
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้
2.เพื่อลดอัตราการเกิด
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง

1.จัดประชุม
คณะกรรมการ รพสต.
2.เสนอโครงการเข้าบรรจุ
ในแผนกองทุนตาบล
3.จัดประชุม
คณะกรรมการชี้แจง
แผนการดาเนินงาน
4.ตรวจคัดกรองความ
เสียงเบาหวานความดัน
โลหิตสูงประจาปี

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิต
สูงจานวน100
คน

งบประมาณ
-งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.นาเดื่อ จานวน
16,500 บาท

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1ต.ค.2562- กลุ่มเสี่ยง
ก.ย.2563 โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
มีความรู้มี ในการ
ดูแลตนเองและ
สามารถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้

ผู้รับผิดชอบ
รพสต.อีอูด

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
12 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโครงการ
แก้ไขปัหาทารก
น้าหนักน้อยกว่า
2500 กรม ปี2563

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
มารดาหลังคลอดและ
เด็กแรกเกิด – 5 ปีมี
สุขภาพดีปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน
2. เพื่อสนับให้หญิง
ตั้งครรภ์และหลัง
คลอดมีความรู้ มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการดูแลตนเองขณะ
ตั้งครรภ์และหลัง
คลอดบุตร

1.จัดประชุมคณะกรรการ
ดาเนินงานอนามัยแม่เละ
เด็กระดับตาบล
2. จัดเวทีแรกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการดูและ
ตนเองของหญิงตั้งครรภ์
พร้อมสามี (กิจกรรม
โรงเรียนพ่อ แม่)

หญิงตั้งครรภ์
พร้อมสามี/ผู้ดูแล
ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 0-5 ปีและ
แกนนาสุขภาพ
จานวน 100คน

งบประมาณ
-งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.นาเดื่อ จานวน
14,000.- บาท

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1ต.ค.2562- 1.จาก
ก.ย.2563 แบบทดสอบ
ความรู้ผู้เข้ารับ
การอบรม
2.จากอัตรา
ทารกแรกเกิด
น้าหนักน้อยกว่า
2,500 กรัม
3.จากการตรวจ
พัฒนาการเด็ก
0-5ปี มี
พัฒนาการสมวัย

ผู้รับผิดชอบ
รพสต.อีอูด

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
วัตถุประสงค์
ที่
(ชื่อโครงการ)
13 โครงการแก้ไขปัญหา 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้
โรคมะเร็งท่อน้าดี และ และทัศนคติแก่กลุ่ม
พยาธิใบไม้ในตับ
เสี่ยงและประชาชน
ทั่วไป
2.เพื่อลดความซุกของ
พยาธิใบไม้ในตับ

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

1.จัดทาแผนงาน
โครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุน
2.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเข้ารับการอบรม
3.ประสานงานวิทยากร
และผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงจานวน
100 คน
แบ่งเป็น2รุ่นๆ
ล่ะ 50คน

งบประมาณ
-งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.นาเดื่อ จานวน
14,700 บาท

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1ต.ค.2562- ประชาชนกลุ่ม
ก.ย.2563 เสี่ยง มีความรู้
และทัศนคติที่ดี
อันจะนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ควบคุม ป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้
ในตับ

ผู้รับผิดชอบ
รพสต.อีอูด

ประเภทที่ 2
สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน
หรือหน่วยงานอื่นๆ

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลนาเดื่อ
ประจาปี 2559
ประเภทที่ 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อ
โครงการวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รักการสนับสนุนนั้นๆ
ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
1. โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อส่งเสริมและสนับ
สนับให้นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลด การ
แยกขยะและการนา
ขยะกลับมาใช้ใหม่
2.เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
เห็นความสาคัญและ
สามารถปฏิบัติได้ใน
เรื่อง การลด การคัด
แยกขยะ

1.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
3.ประชุมวางแผน
ดาเนินงาน กาหนด
กิจกรรมและมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็น
5.ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ
6.ดาเนินกิจกรรมตาม
แผนที่กาหนด กิจกรรม
ดังนี้

ผู้พิการในตาบล
บ้านทาเนียบ
จานวน ๑๑๘
คน

งบประมาณ
1.จัดทาคอกปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ เป็นเงิน
4,000.-บาท
2.จัดทาถังขยะแยก
ประเภท เป็นเงิน
4000.-บาท
3.จัดทาเรือนคัดขยะ
เป็นเงิน7000.-บาท
รวม15,000.-บาท

ระยะเวลา
ตค.59-ก.ย.
60

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียน ครู และ โรงเรียนบ้านนา
บุคลากรทางการ อินทร์ฯ
ศึกษา ตระหนัก
ถึงความสาคัญ
ของการลด การ
คัดแยกขยะและ
การนาขยะ
กลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน

ลาดับ
ที่

กิจกรรมสาคัญ
(ชื่อโครงการ)

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

และให้คนพิการและ
ผู้ดูแลติดต่อขอความ
ช่วยเหลือแต่ละเรื่องได้
อย่างถูกต้อง

6.1 กิจกรรมจัดป้าย
นิเทศให้ความรู้แก่ ครู
นักเรียน
6.2 กิจกรรมเสียงตาม
สายให้ความรู้แก่นักเรียน
6.3 กิจกรรมแยกขยะ
จากห้องเรียน
6.4กิจกรรมลดขยะ
อินทรีย์

กลุ่มเป้าหมาย
ครู นักเรียน
และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 340
คนเข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
2. โครงการ TO Be
Number one
โรงเรียนบ้านอีอูด

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อให้นักเรียนและ
โรงเรียนตระหนักใน
ความรับผิดชอบให้
เกิดความมั่นคงและยัง
ยืน
2.เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจและร่วมคิด
ร่วมทา รณรงค์
ป้องกัน สารเสพติดใน
โรงเรียน
3.เพื่อให้โรงเรียนและ
นักเรียน เข้าสู่สังคมที่
ปลอดสารเสพติดและ
มีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่
สงบสุขแบบยังยืน

1.ประชุม คณะครูและ
คณะกรรมการนักเรียน
TO Be Number one
2.ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
3.ขอความร่วมมือ
นักเรียนโรงเรียนบ้านอี
อูด
4.จัดทาเอกสารเผยแพร่
5.ดาเนินการตามแผนที่
วางไว้อย่างรัดกุม
6.วัดและประเมินผล
โครงการ

1.นักเรียน
โรงเรียนบ้านอี
อูด เกิดความ
เข้าใจตรงกัน
เพื่อป้องกันสาร
เสพติด
2.นักเรียน
132 คน
ร่วมมือ
สร้างสรรค์
สังคม พร้อม
สร้างภูมิคุ้มกัน
สารเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท
อบายมุข

งบประมาณ

ระยะเวลา

1.ค่าป้ายรณรงค์ต้านยา ตุลาคม59เสพติด จานวน
30กันยา60
2,000.-บาท
2.ค่าอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดเป็น
เงิน 3,000.-บาท
3.ค่าจัดกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียน เป็นเงิน
5,000.-บาท
รวม 10,000.- บาท

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียนมีความ โรงเรียนบ้านอีอูด
ตระหนักถึงโทษ
ของสารเสพติด
การพนัน
อบายมุข การอยู่
ร่วมกันในสังคม

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
3. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ สุขนิสัย ไร้
สารเสพติด เทิดไท้
องค์ราชัน

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

1.เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักถึงความ
รุนแรงของสารเสพติด
และเพศศึกษา
2.เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพสู่ความ
เป็นชุมชนที่ยั่งยืน
3.เพื่อสร้างเครือข่าย
แกนนาให้มีจานวน
เพิ่มมากขึ้น

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายเยาวชนเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน
สารเสพติดและ
เพศศึกษาในโรงเรียน
-จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
สารเสพติด
-ประเมินความพึงพอใจ
การปลอดยาเสพติดและ
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน
2.คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ในโรงเรียน อย.น้อย
-ประชุมเพื่อจัดกิจกรรม
ดาเนินกิจกรรมตาม
กรอบ อย.น้อย
3.กิจกรรม กีฬาสร้างคน
สร้างชาติ จานวนบาท

1.นักเรียน
จานวน 286
คนและคณะครู
บุคลากรทาง
การศึกษา
จานวน 24 คน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 9
คนตัวแทน
ผู้ปกครอง
จานวน 284
คน
2.นักเรียนครู
และบุคคลากร
ทางการศึกษา
ในโรงเรียนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ90

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายเยาวชนเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน
สารเสพติดและ
เพศศึกษาในโรงเรียน
จานวน 10,000.บาท
2.คุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคในโรงเรียน
อย.น้อย จานวน
5,000.- บาท
3.กิจกรรม กีฬาสร้าง
คนสร้างชาติ จานวน
7,000.- บาท

1-ต.ค.5930ก.ย.60

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียนมีสุข
โรงเรียนนาเดื่อ
นิสัยรับประทาน พิทยาคม
อาหาร การดูแล
สุขภาพและการ
ออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ
โรงเรียนปลอดยา
เสพติด ปริมาณ
ยาเสพติดใน
ชุมชนลดลง

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
4 โครงการ TO Be
Number one
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

1.เพื่อให้นักเรียนและ
โรงเรียนตระหนักใน
ความรับผิดชอบให้
เกิดความมั่นคงและยัง
ยืน
2.เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจและร่วมคิด ร่วม
ทา รณรงค์ ป้องกัน
สารเสพติดในโรงเรียน
3.เพื่อให้โรงเรียนและ
นักเรียน เข้าสู่สังคมที่
ปลอดสารเสพติดและ
มีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่
สงบสุขแบบยังยืน

1.ประชุม คณะครูและ
คณะกรรมการนักเรียน
TO Be Number one
2.ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
3.ขอความร่วมมือ
นักเรียนโรงเรียนบ้านนา
เดื่อ
4.จัดทาเอกสารเผยแพร่
5.ดาเนินการตามแผนที่
วางไว้อย่างรัดกุม
6.วัดและประเมินผล
โครงการ

1.นักเรียน
โรงเรียนบ้านนา
เดื่อเกิดความ
เข้าใจตรงกัน
เพื่อป้องกันสาร
เสพติด
2.นักเรียน
106คนร่วมมือ
สร้างสรรค์
สังคม พร้อม
สร้างภูมิคุ้มกัน
สารเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท
อบายมุข

1.ค่าป้ายรณรงค์ต้านยา
เสพติด จานวน
2,000.-บาท
2.ค่าอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดเป็น
เงิน 3,000.-บาท
3.ค่าจัดกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียน เป็นเงิน
5,000.-บาท
รวม 10,000.- บาท

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ตุลาคม59- นักเรียนมีความ
30กันยา60 ตระหนักถึงโทษ
ของสารเสพติด
การพนัน
อบายมุข การอยู่
ร่วมกันในสังคม

ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านนา
เดื่อ

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
5 โครงการ TO Be
Number one โรงเรี
ยนบ้านจอมศรี

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหาเสพติดใน
กลุ่มนักเรียน
2เพื่อสนับสนุนให้
เยาวชนในชุมชน
โรงเรียน และสถาน
ประกอบการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง

1.เสนอโครงการเพื่อรอ
อนุมัติ
2.ประชุม/วางแผน
ผู้เกี่ยวข้อง
3.ดาเนินงานตาม
โครงการ
3.1 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด
3.2คัดกรอง บาบัด
ผู้เกี่ยวข้อง กับยาเสพติด
3.3รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด

1.นักเรียนบ้าน
จอมศรีทุกคน
ผู้ปกครองและ
เยาวชนบ้าน
จอมศรีเข้าร่วม
โครงการจานวน
100คน
2.ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดาเนินโครงการ
และจัดกิจกรรม
ต่างๆ

งบประมาณ

ระยะเวลา

1.เสนอโครงการเพื่อรอ พ.ย.59-มี.ค
อนุมัติ
60
2.ประชุม/วางแผน
ผู้เกี่ยวข้อง
3.ดาเนินงานตาม
โครงการ
3.1 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด
จานวน1500.- บาท
3.2คัดกรอง บาบัด
ผู้เกี่ยวข้อง กับยาเสพ
ติดจานวน 1,500
3.3รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดจานวน7,400.บาท

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1.นักเรียนและ
ครูมีความมี
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม
2.นักเรียนไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด

โรงเรียนบ้าน
จอมศรี

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
6.
โครงการ TO Be
Number one
โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่
นิรมิต

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

1.เพื่อให้นักเรียนและ
โรงเรียนตระหนักใน
ความรับผิดชอบให้
เกิดความมั่นคงและยัง
ยืน
2.เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจและร่วมคิด ร่วม
ทา รณรงค์ ป้องกัน
สารเสพติดในโรงเรียน
3.เพื่อให้โรงเรียนและ
นักเรียน เข้าสู่สังคมที่
ปลอดสารเสพติดและ
มีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่
สงบสุขแบบยังยืน

1.ประชุม คณะครูและ
คณะกรรมการนักเรียน
TO Be Number one
2.ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
3.ขอความร่วมมือ
นักเรียนโรงเรียนบ้านนา
ชุม
4.จัดทาเอกสารเผยแพร่
5.ดาเนินการตามแผนที่
วางไว้อย่างรัดกุม
6.วัดและประเมินผล
โครงการ

1.นักเรียน
โรงเรียนบ้านนา
ชุมใหม่นิรมิต
เกิดความเข้าใจ
ตรงกันเพื่อ
ป้องกันสารเสพ
ติด
2.นักเรียน
132 คน
ร่วมมือ
สร้างสรรค์
สังคม พร้อม
สร้างภูมิคุ้มกัน
สารเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท
อบายมุข

1.ค่าป้ายรณรงค์ต้านยา
เสพติด จานวน
2,000.-บาท
2.ค่าอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดเป็น
เงิน 3,000.-บาท
3.ค่าจัดกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียน เป็นเงิน
5,000.-บาท
รวม 10,000.- บาท

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ตุลาคม59- นักเรียนมีความ
30กันยา60 ตระหนักถึงโทษ
ของสารเสพติด
การพนัน
อบายมุข การอยู่
ร่วมกันในสังคม

ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านนา
ชุมใหม่นิรมิต

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
7 “ผู้สูงวัย สุขภาพดี วิถี
นาเดื่อ” ปี 2560

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายชมรม
ผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุใน
การดูแลตนเองโดยมี
ส่วนร่วมของครอบครัว
และในชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมระบบ
การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

1.จัดทาทะเบียนจัดเก็บ
ข้อมูล/รายงานฐานข้อมูล
งานผู้สูงอายุในพื้นที่
2.จัดทาแนวทางปฏิบัติ/
Flow Chartระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(Home Health Care)
การดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน,ติด
เตียงในชุมชนที่มีคุณภาพ
3.จัดกิจกรรมอบรม
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลให้มี
ความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในดูแลตนเอง

1.ผู้สูงอายุ 6
หมู่บ้าน หมู่ล่ะ2
คน จานวน 12
คน
2.ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 6
หมู่บ้าน บ้านล่ะ
2 คนจานวน
12 คน
3.ภาคีเครือข่าย
6 หมู่บ้าน
หมู่บ้านล่ะ 2
คน จานวน12
คน

-ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 96 คนๆละ
๕๐ บาท ๑ วัน
จานวน 4,800 บาท
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 96
คนๆละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ
จานวน 4800 บาท
ค่าป้ายโครงการ จานวน
๑ ป้าย 600 บาท
รวม10,200 บาท

ระยะเวลา
1 ตุลาคม
๒๕๕9
ถึง ๓0
กันยายน
๒๕60

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้สูงอายุมี
ชมรม อสม.
สุขภาพอนามัยที่ ตาบลนาเดื่อ
พึงประสงค์ที่พึง
ประสงค์
สามารถดูแล
สุขภาพของ
ตัวเองได้
2.ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลจากภาคี
เครือข่าย
3.ผู้สูงอายุได้รับ
การติดตามเยี่ยม
บ้าน
4.จัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุทุก
หมู่บ้าน

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
8 โครงการเครือข่ายจิต
อาสาดูแลพัฒนาการ
เด็ก ปีงบประมาณ
2560

วัตถุประสงค์
1.อสม.จิตอาสา
สามารถตรวจ
พัฒนาการตามแบบ
อนามัยDSPMได้
ถูกต้อง
2.เพื่อค้นหาเด็ก
พัฒนาการไม่สมวัยใน
ชุมชน
3.เพื่อดาเนินการแก้ไข
พัฒนาการเด็กในกลุ่มที่
มีปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

1. รับสมัคร อสม.ที่จะ
อสม.จิตอาสา
เป็นจิตอาสาในการ
จานวน85คน
ประเมินพัฒนาการ
2. จัดทาคู่มือการประเมิน
พัฒนาการDSPM
3. จัดอบรม อสม.จิต
อาสาในเรื่องพัฒนาการ
เด็ก 0-5ปี และการตรวจ
พัฒนาการที่ถูกต้อง

งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 85 คนๆละ
๕๐ บาท จานวน
4,250 บาท
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 85
คนๆละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ
-ค่าป้ายแบบประเมิน
DSPM จานวน ๑ ป้าย
-ค่าป้ายโครงการ
จานวน ๑ ป้ายจานวน
1,000.-บาท
รวม10,000.- บาท

ระยะเวลา
1 ตุลาคม
๒๕๕9
ถึง ๓0
กันยายน
๒๕60

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

เด็กในเขต
ชมรม อสม.
รับผิดชอบ รพ ตาบลนาเดื่อ
สต.นาเดื่อเติบโต
อย่างมีคุณภาพ
เด็กที่มี
พัฒนาการ
ผิดปกติได้รับการ
ส่งต่อร้อยล่ะ
100

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
9 โครงการชุมชนร่วมใจ
ออกกาลังกายลดโรค
ปี 2560

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

๑.เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี
ความรู้ มี ค วามเข้ า ใจ
แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ประโยชน์ของการออก
กาลังกาย
๒ .เพื่ อให้ ป ระช าช น
ควบคุ ม น้ าหนั ก ตั ว ให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๑.จัดทาแผนงาน /
โครงการ
๒.นาเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการพิจารณาอนุมัติ
โดยคณะกรรมการกองทุน
และดาเนินการตามแผน
๓. ประชุมคณะทางาน

๑.ประชาชนมี
ความรู้ มีความ
เข้าใจ และ
ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
การออกกาลัง
กาย
๒ .ป ร ะ ช า ช น
ควบคุ ม น้ าหนั ก
ตั ว ใ ห้ อ ยู่ ใ น
เกณฑ์มาตรฐาน

-ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 80 คนๆละ
๕๐ บาท ๑ วัน
จานวน 4,000บาท
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 80
คนๆละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ
จานวน 4,000บาท
-ค่าป้ายให้ความรู้/
รณรงค์ จานวน ๖ คน
ๆละ ๕๐๐ บาทจานวน
3,000.-บาท
-ค่าเอกสารสาหรับ
อบรม จานวน 80 ชุดๆ
ละ ๔๐ บาทจานวน
3,2๐๐.จานวน
-ค่าป้ายโครงการ
จานวน ๑ ป้าย600
บาท

ระยะเวลา
1 ตุลาคม
๒๕๕9
ถึง ๓0
กันยายน
๒๕60

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

๑.ประชาชนมี
ชมรม อสม.
ความรู้ มีความ ตาบลนาเดื่อ
เข้าใจ และ
ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการ
ออกกาลังกาย
๒ .ป ร ะ ช า ช น
ควบคุ ม น้ าหนั ก
ตัวให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
10 โครงการลดขยะ ลด
มลภาวะ ลดโรค
ปีงบประมาณ 2560

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

๑.เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี
ความรู้ มี ค วามเข้ า ใจ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
ตระหนั ก ถึ ง การก าจั ด
ขยะอย่างถูกวิธี
๒.เพื่อทาลายแหล่งขยะ
ที่ก่อให้เกิดโรค
๓.เพื่ อ ลดมลพิ ษ ทาง
สิ่งแวดล้อมของชุมชน

๑.จัดทาแผนงาน /
โครงการ
๒.นาเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการพิจารณาอนุมัติ
โดยคณะกรรมการกองทุน
และดาเนินการตามแผน
๓. ประชุมคณะทางาน

๑.อสม.
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน
6 หมู่ๆละ 10
คน จานวน
60 คน
๒.ผู้นาชุมชน
และภาคี
เครือข่าย
จานวน ๑2
คน
รวม 72 คน

งบประมาณ
-ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 72 คนๆละ
๕๐ บาท ๑ วัน
3,600บาท
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 72
คนๆละ ๒๕ บาท ๒
มื้อ 3,600 บาท
-ค่าอาหารกิจกรรม
รณรงค์ จานวน 72
คนๆละ ๕๐ บาท
3,600 บาท
-ค่าป้ายโครงการ
จานวน ๑ ป้าย 500
บาท

ระยะเวลา
1 ตุลาคม
๒๕๕9
ถึง ๓0
กันยายน
๒๕60

ตัวชี้วัด
๑.ประชาชนมี
ความรู้ มีความ
เข้าใจ ความ
ร่วมมือและ
ตระหนักถึงการ
กาจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี
๒.ประชาชน
เข้าใจทาลาย
แหล่งขยะที่
ก่อให้เกิดโรคได้

ผู้รับผิดชอบ
ชมรม อสม.
ตาบลนาเดื่อ

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
11 โครงการเมาไม่ขับ ลด
เจ็บ ลดภัย ลด
อุบัติเหตุ
ปีงบประมาณ 2560

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

1 เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุในพื้นที่
๒ เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ในชุมชน
๒ เพื่อสร้างกระแสและ
รณ รงค์ ใ ห้ ป ระชาชน
ตระหนักถึงภัยอุบัติเหตุ
จากการเมาแล้วขับ

๑.จัดทาแผนงาน /
โครงการ
๒.นาเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการพิจารณาอนุมัติ
โดยคณะกรรมการกองทุน
และดาเนินการตามแผน
๓. ประชุมคณะทางาน

1 ตัวแทนภาคี
เครือข่ายใน
ชุมชน จานวน
6 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ ๒
คน จานวน ๑๒
คน
2 อ าส าส มั ค ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข
ประจ าหมู่ บ้ า น
จานวน 40 คน

ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 8๒ คนๆละ
๕๐ บาท ๑ วัน จานวน
4,100บาท
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 8๒
คนๆละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ
จานวน 4,100.- บาท
-ค่าป้ายรณรงค์ 6 ผืนๆ
ละ ๖๐๐ บาทจานวน
3,600 บาท
-ค่าป้ายอบรม จานวน
1 ผืน จานวน 600
บาท

ระยะเวลา
1 ตุลาคม
๒๕๕9
ถึง ๓0
กันยายน
๒๕60

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

อัตราการเกิด
ชมรม อสม.
อุบัติเหตุในพื้นที่ ตาบลนาเดื่อ
ลดลง ร้อยละ 70
๒. ภาคีเครือข่าย
ในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการลด
และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ มากกว่า
ร้อยละ 80

ลาดับ
กิจกรรมสาคัญ
วัตถุประสงค์
ที่
(ชื่อโครงการ)
12 โครงการรู้พิษรู้ภัยจาก 1.เพื่อให้ความรู้
บุหรี่และสุรา ปี
ประชาชนที่สนใจ
2560
2.เพือ่ ให้ประชาชน
ตระหนักถึงโทษและ
พิษภัยของบุหรี่และสุรา

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

1..ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง องค์กรต่างๆ
ในชุมชน
2.เชิญประชาชนผู้สนใจ
เข้าร่วมอบรม
3.จัดกิจกรรมการอบรม
ให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
4.ติดตามประเมินผล
5.สรุปผลการดาเนินงาน

๑.อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน
6 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 5
คน จานวน 30
คน
๒.ผู้นาชุมชน
และภาคี
เครือข่าย
จานวน 20
คนรวม 50 คน

-ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 50 คนๆละ
๕๐ บาท ๑ วัน
จานวน 2,500 บาท
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 50
คนๆละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ
จานวน 2500.- บาท
-ค่าป้ายให้ความรู้/
รณรงค์ จานวน 2 ป้าย
จานวน 1,200.-บาท

ตุลาคม ๒๕๕
9
ถึง ๓0
กันยายน
๒๕60

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1.รับรู้โทษและ ชมรม อสม.
พิษภัยของบุหรี่ ตาบลนาเดื่อ
และสุรา ร้อยละ
70
๒. ภาคีเครือข่าย
ในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการลด ละ
เลิก บุหรี่ และ
สุรา
๓. ประชาชน
ตระหนักถึงพิษ
ภัยของบุหรี่และ
สุรา

ประเภทที่ 3
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่มีชื่ออื่นๆ

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลนาเดื่อ
ประจาปี 2560
ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่มีชื่ออื่นๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือ
ศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ลาดับ กิจกรรมสาคัญ
วัตถุประสงค์
งานที่ทา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ที่
(ชื่อโครงการ)
1. โครงการอบรมให้ 1.เพื่อให้ผู้ปกครองอายุ 1.จัดซื้ออุปกรณ์
ผู้ปกครองนักเรียน
งบประมาณกองทุน
ธันวาคม 1.เด็กอายุ2-5 ปี
ศูนย์วัด
ความรู้เรื่องสุขภาพ 2-5ปีได้รับความรู้การฝึก สาธิตการแปรงฟัน
ของศูนย์เด็กเล็กอายุ หลักประกันสุขภาพ อบต
๒๕59 – มีปัญหาฟันน้านม อินทร์แปลง
ช่องปากในเด็ก
ทักษะการดูแลความ
และการทาความ
2-5ปี คน
นาเดื่อ
กันยายน ผุไม่เกินร้อยละ
ปฐมวัยและการ
สะอาดช่องปากและ
สะอาดฟันในกลุ่ม
ครูผู้ดูแลเด็กได้จัด
จานวนเงิน 10,000
๒๕60 57
พัฒนาเครือข่าย โภชนาการที่ถูกต้อง
ผู้ปกครองเด็ก
กิจกรรมแปรงฟัน
บาท
2.เด็กอายุต่ากว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาหรับเด็ก
2.จัดทันตบุคลากร
หลังอาหารกลางวัน มีรายละเอียดดังนี้
3 ปี ได้รับการ
วัดอินทร์แปลง
2.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก สนับสนุนด้าน
ทุกวัน
ค่าอาหารกลางวันและ
ตรวจสุขภาพ
เล็กวัดอินทร์แปลง
วิชาการและการ
อาหารว่าง 6,000.-บาท
ช่องปากและครู
ค่าตอบแทนวิทยากร
ดาเนินงานส่งเสริม
ดาเนินงาน
ผดด.ได้รับการ
3,600.-บาท
ป้องกันทันตสุขภาพและ
ฝึกทักษะการ
ค่
า
ป้
า
ยโครงการ
400
การพัฒนาเครือข่ายศูนย์
แปรงฟันมากกว่า
บาท
พัฒนาเด็กเล็กตาบลนา
ร้อยละ70
เดื่อ อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

ลาดับ กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
2. โครงการเฝ้าระวัง
และส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอินทร์
แปลง

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

1.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยมีความรู้ในการ
เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอินทร์แปลง
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการตามช่วงวัย
3.เพื่อผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อินทร์แปลง

1.เขียนโครงการ
เสนอ/โครงการเพื่อ
ขออนุมัติโครงการ
2.ติดต่อประสานงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เกี่ยวข้องและ
กลุ่มเป้าหมาย
3.ประชุมบุคคลกรที่
เกี่ยวข้องเพื่อวาง
แผนการดาเนินงาน
4.ดาเนินการตาม
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
ครูผู้ดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอินทร์
แปลง จานวน 40
คน

งบประมาณ
1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างจานวน
6,000.- บาท
2.ค่าตอบแทนวิทยากร
3,600.- บาท
3.ค่าป้ายโครงการ 400
บาท

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1-ต.ค.-59- 1.ครู ผู้ดูแลเด็ก
30 ก.ย.60 ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ได้รับ
ความเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังและ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
2.เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอินทร์
แปลงได้รับการ
คัดกรอง
พัฒนาการตาม
ช่วงวัย

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
3. โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลด พุง
ลดโรค

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

1.เพื่อเป็นองค์กรไร้พุง
ต้นแบบของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นที่
ตาบลนาเดื่อ
2.เพื่อรับการเฝ้าระวัง
ติดตามควบคุมรอบเอว
ไม่ให้เกินมาตรฐาน
(ชายไม่เกิน 9 ชม.หรือ
36 นิ้วหญิงไม่เกิน 80
ชม.หรือ32 นิ้ว)
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

จัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้และความ
ชานาญการเต้นแอโร
บิค
จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดพุง ลดโรค การรับ
ประธาน อาหารและ
การออกกาลังกาย

1.ผู้ปกครองนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่
ตาบลนาเดื่อ
2.บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเดื่อ
3.ประชาชนผู้ที่มี
ขนาดรอบเอว(พุง)
และน้าหนักเกิน
มาตรฐานที่สนใจ

จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.นาเดื่อ
-ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร 12,000.-บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร
7,200.- บาท
-ค่าป้ายโครงการ 800.บาท
รวม 20,000.-บาท

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค-59-30 เป็นองค์กร
ศูนย์พัฒนา
ก.ย.60
ต้นแบบที่มีการ
เด็กเล็กวัด
ดาเนินงานอย่าง
จาปา
ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
นาผลการศึกษา
ไปใช้ในการ
ส่งเสริมการออก
กาลังกายและ
การดูแลสุขภาพ
ของตนเองเพื่อ
ป้องกันโรคอ้วน
ลงพุงได้

ลาดับ กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
4. โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสุขภาพ
ช่องปากในเด็ก
ปฐมวัยและการ
พัฒนาเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจาปา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ปกครองอายุ
2-5ปีได้รับความรู้การฝึก
ทักษะการดูแลความ
สะอาดช่องปากและ
โภชนาการที่ถูกต้อง
สาหรับเด็ก
2.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดอินทร์แปลง
ดาเนินงานส่งเสริม
ป้องกันทันตสุขภาพและ
การพัฒนาเครือข่ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลนา
เดื่อ อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

งานที่ทา
1.จัดซื้ออุปกรณ์
สาธิตการแปรงฟัน
และการทาความ
สะอาดฟันในกลุ่ม
ผู้ปกครองเด็ก
2.จัดทันตบุคลากร
สนับสนุนด้าน
วิชาการและการ
ดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ปกครองนักเรียน
ของศูนย์เด็กเล็กอายุ
2-5ปี คน
ครูผู้ดูแลเด็กได้จัด
กิจกรรมแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวัน
ทุกวัน

งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต
นาเดื่อ
จานวนเงิน 10,000
บาท
มีรายละเอียดดังนี้
ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 6,000.-บาท

ธันวาคม
๒๕59 –
กันยายน
๒๕60

1.เด็กอายุ2-5 ปี
มีปัญหาฟันน้านม
ผุไม่เกินร้อยละ
57
2.เด็กอายุต่ากว่า
3 ปี ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ช่องปากและครู
ผดด.ได้รับการ
ฝึกทักษะการ
แปรงฟันมากกว่า
ร้อยละ70

ศูนย์วัด
จาปา

ค่าตอบแทนวิทยากร
3,600.-บาท
ค่าป้ายโครงการ 400
บาท

ประเภทที่ ๔
การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
และการพัฒนาระบบบริการ

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านทาเนียบ
ประจาปี ๒๕๕๙
ประเภทที่ ๔ การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริการ
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบารุงรักษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
ลาดับ กิจกรรมสาคัญ
ที่
(ชื่อโครงการ)
1. ค่าตอบแทนการ
ประชุมคณะ
กรรมการกองทุนฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าตอบแทน
ให้กับกรรมการและ
อนุกรรมการในการ
ประชุม จานวน ๔ ครั้ง

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ประชุมคณะกรรมการ
เพื่ออนุมัติและ
พิจารณาแผนงาน/
โครงการ สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ สรุป
ค่าใช้จ่ายเงิน และ
รายงานปัญหา
อุปสรรค

- คณะกรรมการ ๑๗
คน
- อนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการ ๑๙
คน

๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จานวน ๑๗ คน คนละ ๔๐๐ บาท
จานวน ๔ ครั้ง อนุกรรมการ
คณะทางาน ๕ คน คนละ ๓๐๐
บาท จานวน 4 ครั้ง คณะทางาน
๑๔ คน คนละ ๒๐๐ บาท จานวน
๔ ครั้ง

ม.ค. ๕๙ –
ธ.ค. ๕๙

กองทุนฯ

เป็นเงิน 44,4๐๐ บาท
(สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลาดั กิจกรรมสาคัญ
บที่
(ชื่อโครงการ)
2. ค่ารับรองการ
ประชุม

วัตถุประสงค์

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
กองทุนฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
ว่าง เมื่อมีการประชุม

เมื่อมีการประชุม
กองทุนฯ ก็จะเลี้ยง
อาหารเที่ยงและ
อาหารว่างให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการ ๑๗ ค่าอาหารว่าง ๓๖ คน คนละ ๒๕
คน
บาท จานวน ๔ ครั้ง
- อนุกรรมการและ
คณะทางาน ๑๙ คน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท
(สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ม.ค. ๕๙ –
ธ.ค. ๕๙

- คณะกรรมการ ๑๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท
คน
(หนึ่งหมืน่ บาทถ้วน)
- อนุกรรมการและ
คณะทางาน ๑๙ คน

ม.ค. ๕๙ –
ธ.ค. ๕๙

กองทุนฯ

ม.ค. ๕๙ –
ธ.ค. ๕๙

กองทุนฯ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3.

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
คณะกรรมการ
อนุกรรมการและ
คณะทางานกองทุน
ฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง เบี้ยเลี้ยงและ
ค่าที่พักเพื่อไปอบรม/
สัมมนา

- ฝึกอบรม สัมมนา
สปสช.

4.

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้สาหรับ
กองทุนฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จาเป็นสาหรับใช้ในงาน
ในกองทุนฯ

๑. ค่าซื้อตู้เอกสาร
- ครุภัณฑ์ราคาไม่
๒. ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. แฟ้มจัดเก็บเอกสาร - วัสดุสานักงาน
๔. อื่นๆ

กิจกรรมสาคัญ

วัตถุประสงค์

ลาดั

งบประมาณ

งานที่ทา

กลุ่มเป้าหมาย

๑. ซื้อตู้เก็บเอกสาร
๒. จัดซื้อแฟ้มโชว์ และใส่เอกสาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,567 บาท
(หกพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท
ถ้วน)

งบประมาณ

บที่
5.

(ชื่อโครงการ)
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
คณะทางาน
คณะอนุกรรมการ
และภาคีเครือข่าย

เพื่ออบรมให้ความรู้
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และ
ภาคีเครือข่าย

จัดกิจกรรมอบรมให้ - คณะกรรมการ ๑๗
ความรู้ จานวน ๑ ครั้ง คน
1 วัน
- คณะทางาน และ
อนุกรรมการฯ
กองทุน ๑๙ คน
- ภาคีเครือข่าย 14
คน
รวมทั้งสิ้น 50 คน

๑. ค่าอาหารกลางวัน ๕0 คน คน
ละ 1 มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท เป็นเงิน
2,5๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 50 คน คนละ ๒๕ บาท
จาวนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,250
บาท

ม.ค. ๕๙ –
ธ.ค. ๕๙

กองทุนฯ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,750 บาท
(สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
6.

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในเวลา
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กองทุนฯ
ราชการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ จัดการพิมพ์งาน เก็บ
รักษาเอกสาร และจัดทา
บัญชีต่างๆ ให้เรียบร้อย

จ้างเหมา จานวน ๑
คน ในชาวง
ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เดือนละ
๗,๐๐๐ บาท จานวน ๑๑ เดือน
โดยเดือน พฤศจิกายน เริ่มจ้าง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
เป็นเงิน 4,433.33 บาท
รวมเป็นเงิน ๗4,433.33 บาท
(เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบ
สามบาทสามสิบสามสตางค์)

พ.ย. ๕8 –
ก.ย. ๕๙

กองทุนฯ

