แผนงานโครงการกิจกรรมทางกาย
อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561)
ขั้นตอนที่
1. การสร้างทีมพี่เลี้ยง เพื่อการ
หนุนเสริมผู้เสนอโครงการทั้งใน
ขั้นตอนการ พัฒนาโครงการและ
การติดตามประเมินผล

กลวิธีในการดาเนินงาน
o การคัดเลือกพี่เลี้ยง
o การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง
ทั้งการพัฒนาโครงการและการ
ติดตามประเมินผล
o การฝึกปฏิบัติการระบบการ
พัฒนา โ ค ร ง กา ร Online
ผ่านทาง Website
ผู้เข้าร่วม
1. คณะทางาน(พี่เลี้ยง) 6 คน
2. วิทยากร 2 คน

ตัวชี้วัด
1. มีพี่เลี้ยงอาเภอ ที่ได้รับ
การพัฒนาและพร้อม
ปฏิบัติงาน ในพื้นที่อย่างน้อย
จานวน 2 คน/อาเภอ
2. พี่เลี้ยงมีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติใช้
โปรแกรมในการพัฒนา
โครงการและติดตาม
โครงการ Online ได้

งบประมาณ
- ค่าตอบแทนคณะทางาน
6 คน คนละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าเดินทาง
6 คน คนละ 200 บาท
เป็นเงิน 1200 บาท
- ค่าอาหารและอาหารว่าง
8 คน (รวมวิทยากร)
คนละ 250 บาท/วัน
เป็นเงิน 2000 บาท
- ค่าห้องประชุมวันละ 800 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท/ครั้ง
จานวน 2 ครั้ง
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

วางแผน
1.ประชุมวันที 28 มกราคม 61
สถานที่ ร้านมากันนะ สถานีบริการ
วิชาการชุมชนจะนะ สานักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จานวนผู้เข้าร่วม 8 คน
ประมาณค่าใช้จ่าย 10,000
2.ประชุมวันที 4 กุมภาพันธ์ 61
สถานที่ ร้านมากันนะ สถานีบริการ
วิชาการชุมชนจะนะ สานักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จานวนผู้เข้าร่วม 8 คน
ประมาณค่าใช้จ่าย 10,000

ขั้นตอนที่
กลวิธีในการดาเนินงาน
2. การพัฒนาข้อเสนอ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โครงการกิจกรรมทางกาย ข้อเสนอโครงการ สาหรับผู้เสนอ
โครงการ เพื่อจัดทากรอบแนวคิด
ของโครงการให้มีความชัดเจน
รวมทั้งแนะนาและฝึกปฏิบัติการ
ใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนา
โครงการ
ผู้เข้าร่วม
1. คณะทางาน(พี่เลี้ยง) 6 คน
2. เจ้าหน้าที่กองทุน 14 คน
3. ผู้เสนอโครงการ 42 คน
4. ผู้จัดการประชุม 2 คน

ตัวชี้วัด
1. มีการสร้างแผนสุขภาพชุมชน/แผนบริหาร
เงินของกองทุน
2. มีการเสนอโครงการ/การอนุมัติโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีกิจกรรมทาง
กาย จานวน 10 กองทุน และมีโครงการ
กิจกรรมทางกายในพื้นที่อย่างน้อยกองทุนละ
1 โครงการ รวมเป็น 10 โครงการ โดย
โครงการมีประเด็นครอบคลุม ดังนี้
- การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเด็ก เยาวชน
- การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยทางาน
- การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยผู้สูงอายุ
- การผลักดันให้เกิดต้นแบบพื้นที่สุขภาวะที่
เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (บ้าน โรงเรียน
องค์กรชุมชน)
- การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะและการวิ่งเพื่อ
สุขภาพ

งบประมาณ
- ค่าตอบแทนคณะทางาน
6 คน คนละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าเดินทาง
64 คน คนละ 200 บาท
เป็นเงิน 12,800 บาท
- ค่าอาหารและอาหารว่าง
64 คน คนละ 250 บาท/วัน
เป็นเงิน 16,000 บาท
- ค่าห้องประชุมวันละ
2,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท
- ค่าวัสดุ 1,500 บาท
- ค่าตอบแทนผู้จัดการ
ประชุม 2 คน คนละ 500
บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 39,800 บาท

วางแผน
1. ประชุมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 61
สถานที่ ห้องประชุม
โรงพยาบาลจะนะ
จานวนผู้เข้าร่วม 64 คน
ค่าใช้จ่าย 39,800 บาท

ขั้นตอนที่

กลวิธีในการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

วางแผน

3. การปรับปรุง
ข้อเสนอโครงการ

การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
โดยผู้เสนอโครงการร่วมกับพี่
เลี้ยง ปรับปรุงผ่านทาง
Website

1. ได้ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรม
ทางกายที่สมบูรณ์ จานวน 10 กองทุน และมี
โครงการกิจกรรมทางกายในพื้นที่อย่างน้อย
กองทุนละ 1 โครงการ รวมเป็น 10 โครงการ
โดยโครงการมีประเด็นครอบคลุม ดังนี้
- การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเด็ก เยาวชน
- การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยทางาน
- การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยผู้สูงอายุ
- การผลักดันให้เกิดต้นแบบพื้นที่สุขภาวะที่
เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (บ้าน โรงเรียน
องค์กรชุมชน)
- การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะและการวิ่งเพื่อ
สุขภาพ

1. การลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและ
ปรับแก้โครงการโดยทีมพี่เลี้ยง
อาเภอ
- ค่าตอบแทนคณะทางาน
ลงพื้นที่ กองทุนละ 1 ครั้ง
ครั้งละ 1,000 บาท/คน
จานวน 6 คน คนละ 5 ครั้ง
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้
โครงการ รายละเอียด ดังนี้
1. นายอะหมัด + นางเฝาสี่ย๊ะ
ลงพื้นที่ตาบลคู แค ขุนตัดหวาย
น้าขาว และสะพานไม้แก่น
2. นางดวงใจ + นางสาวดวงดาว
ลงพื้นที่ตาบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง
ท่าหมอไทร และบ้านนา
3. นายอุสมาน + นายประสิทธิ์
ลงพื้นที่ตาบลนาทับ ตลิ่งชัน สะกอม
และเทศบาลตาบลจะนะ
ระหว่างวันที่ 12 – 28 กุมภาพันธ์
2561

ขั้นตอนที่
กลวิธีในการดาเนินงาน
4. กองทุนฯ ดาเนินงาน
การติดตามสนับสนุนการ
ตามแผน/โครงการที่เสนอไว้ ดาเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่
5. ติดตามประเมินผล:
พี่เลี้ยง / ผู้ติดตามสนับสนุน
ลงพื้นที่/ผ่านเว็บไซต์

ตัวชี้วัด
1. มีระบบติดตามประเมินผล
ร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลของโครงการ
และสถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(สจรส.มอ)

งบประมาณ
1. การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน
ของทีมพี่เลี้ยงอาเภอ
- ค่าตอบแทนคณะทางาน
ลงพื้นที่ กองทุนละ 1 ครั้ง
ครั้งละ 1,000 บาท/คน
จานวน 6 คน คนละ 5 ครั้ง
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

วางแผน
ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการ
รายละเอียด ดังนี้
1. นายอะหมัด + นางเฝาสี่ย๊ะ
ลงพื้นที่ตาบลคู แค ขุนตัดหวาย
น้าขาว และสะพานไม้แก่น
2. นางดวงใจ + นางสาวดวงดาว
ลงพื้นที่ตาบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง
ท่าหมอไทร และบ้านนา
3. นายอุสมาน + นายประสิทธิ์
ลงพื้นที่ตาบลนาทับ ตลิ่งชัน
สะกอม และเทศบาลตาบลจะนะ
ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 61

