
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะ

(บาท) ได้รับ

1 โครงการคัดกรองสุข ภาพช่อง เพ่ือให้ความรู้กับครัวเรือนเร่ือง 28,000.- แกนน าครอบครัว ประชาชนมีความรู้เร่ือง นางกัลยา ถาวรทอง หมู่ท่ี 1

ปากเพ่ือส่งเข้า บริการฟัน ไอโอดีน ไอโอดีน นางอมรรัตน์  เพชรชูวงศ์ หมู่ท่ี 2

เทียมพระราชทาน หมู่ท่ี 1 นางรวีวรรณ  ขอนแก้ว หมู่ท่ี 3

2,3,4,6 นางอรวรรณ  กาญจนรอด หมู่ท่ี 4

นางสาวสังวาลย์  บุญทูล หมู่ท่ี 6

2 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพ่ือให้ความรู้โภชนาการเด็ก 0- 5 20,000.- เด็ก 0 - 5 ปี ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปีมีความ นางจุลีพร  บัวเพชร หมู่ท่ี 1

สุขภาพอนามัยเด็กกลุ่ม 0-5 ปี ปี และเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก รู้เร่ืองการส่งเสริมโภชนาการ นางพวงน้อย  วงศ์เกล้ียง หมู่ท่ี 2

หมู่ท่ี 1,2,5,6 ลูก นางอวยพร  กวมทรัพย์ หมู่ท่ี 5

นางสาวสังวาลย์  บุญทูล หมู่ท่ี 6

3 โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จ เพ่ือให้ อสม. มีความรู้และทักษะ 25,000.- อสม. สตรีกลุ่ม 30 - 70 ปี มีการเฝ้า นางยุพิน บัวเพชร หมู่ท่ี 1

ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ในเร่ืองการคัดกรองมะเร็งเต้านม ระวังมะเร็งเต้านม และสามารถ นางอวยพร  กวมทรัพย์ หมู่ท่ี 5

หมู่ท่ี 1,5,6,7 ท่ีถูกต้อง ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง นางสาวสังวาลย์  บุญทูล หมู่ท่ี 6

นางอารี  กองทอง หมู่ท่ี 7

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบแผนงาน

แผนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลต าบลชะมา

อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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4 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านเพ่ือ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะการดูแลผู้ป่วย 25,000.- ผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนมีหมอหมู่บ้าน ท่ีสามารถ  นางอ าไพ  สุขเก้ือ หมู่ท่ี 3

ดูแลสุขภาพประชาชน หมู่ท่ี 3 เทคนิคการเย่ียมบ้าน ไปดูแลเย่ียมบ้านผู้ป่วยต่างๆ นางอรวรรณ  กาญจนรอด หมู่ท่ี 4

4,5,7 นางอวยพร  กวมทรัพย์ หมู่ท่ี 5

5 โครงการควบคุมป้องกันโรคขาด เพ้ือให้ความรู้กับครัวเรือนในการ 20,000.- ประชาชนท่ัวไป ประชาชนมีความรู้เร่ืองการใช้ นายพิธา  แสงมณี หมู่ท่ี 2

สารไอโอดีน 2,4,6,7, ปรุงอาหารดดยใช้เกลือเสริมไอโอดีน เกลือไอโอดีน นางอรวรรณ  กาญจนรอด หมู่ท่ี 4

นางสาวสังวาลย์  บุญทูล หมู่ท่ี 6

นางสาวพจนีย์  สุขจันทร์ หมู่ท่ี 7

6 โครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพการ 10,500.- เด็กแรกเกิด - 6 ปี ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และส่งเสริมพัฒ นางวิมล คงผอม

หรือผู้ดูแล ดูแลเด็ก นาการเด็กได้อย่างถูกต้อง

7 โครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวาน เพ่ือคัดกรองโรคเบาหวานและ 80,000.- ประชาชนอายุ 35 ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการคัด นางสังวาลย์ บุญทูล หมู่ท่ี 6

โรคความดันโลหิตสูง หมู่ท่ี 6,7 ความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่ม ปีข้ึนไป กรองความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบา นางเกษร เพ็ชรทอง หมู่ท่ี 7

ท่ีมีอายุ 35 ปีข้ึนไป หวานและความดันโลหิดสูง

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่ง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่าง 15,000.- ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาสร้างรายได้ นางณวรานันท์ น้ ารอบ

เสริมสนับสนุนสมาชิกชมรมผู้สูง ให้เป็นประโยชน์ ให้กับตนเอง

อายุใช้ภูมิปัญญาในการสร้างอา

ชีพ (การจักสานตะกร้าด้วยเส้น

 พลาสติก)

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบแผนงาน
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9 โครงการฟ้ืนฟูผู้พิการด้วยสาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้พิการ 17,000.- ผู้พิการ ผุ้พิการและผู้ดูแลได้เรียนรู้ศาสตร์ นางสมหมาย มลิคม

แห่งภูมิปัญญาไทย ด้วยศาสตร์แห่งภูมิปัญยาไทย แห่งภูมิปัญญษไทย สามารถดูแล

สุขภาพของตนเองและบุตรหลาน

ท่ีพิการได้

10 โครงการวันดอกล าดวนบาน เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ตรวจสุขภาพเบ้ือง 20,000.- ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น นางชนาภา ปัญญาวุธ

สานใจชุมชน ต้น และได้รับการดูแลสุขภาพท่ีดี และมีความรู้ในการดูแลสุขภาพท่ีดี

11 โครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่าง 30,000.- เด็กนักเรียน นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย นางจริยา บุญละเอียด

ป้องกันและลดปัญหา โดยใช้คุณ ไกลจากยาเสพติด และหลีกเล่ียง และสุขภาพจิตท่ีดี

ธรรมและจริยธรรม การใช้ความรุนแรง

12 โครงการชาวพุทธรักษามีสุขภาพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้และพฤติ 24,000.- ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตนเองอย่าง นางสมหมาย มลิคม หมู่ท่ี 1

จิตดี ชีวีเป็นสุข หมู่ท่ี 1,6 กรรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ถูกต้อง นางเหวียน บัวเพ็ชร หมู่ท่ี 6

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาและ เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการอบ 12,000.- เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองมีความรู้ในการอบรมเล้ียง นางกัลยา ถาวรทอง

พัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและ รมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง ดูเด็กอย่างถูกต้อง

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

14 โครงการร่วมมือ เข้าใจ สร้างระ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข่าใจ

บบการจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ ในการจัดการขยะติดเช้ือ 20,000 ประชาชนท่ัวไป นางสาวรจิดา คีรีวงศ์

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบแผนงาน
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15 โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีม เพ่ือพัฒนาทีม (SRRT) ให้มีความ 8,000.- อสม. ทีมเฝ้าระวัง (SRRT) สามารถด า นางสาวรจิดา คีรีวงศ์

เฝ้าระวังสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว พร้อมในการเฝ้าระวังโรค เนินการในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมี

(SRRT) ประสิมธิภาพ

16 โครงการ อย.น้อยเพ่ือชุมชน เพ่ือให้ อย.น้อยมีความรู้เร่ืองผลิต 5,000.- เด็กนักเรียน แกนน า อย.น้อยมีความรู้ สามารถ นางสาวรจิดา คีรีวงศ์

ภัณฑ์สุขภาพท่ีสามารถเลือกซ้ือได้ เลือกซ้ืออาหาร และสามารถถ่าย

ทอดความรู้สู่โรงเรียนและชุมชน

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบแผนงาน


