
รายงานการประชุมแกนน าสุขภาพหมู่บ้านเขต อบต.เวียงใต้ 
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ 

วันที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเอ้ืองแคทรียา โรงพยาบาลปาย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๔๕  น.  
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ โดย เจริญศักดิ์ เลิศมงคล ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน 
  กิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านไข้เลือดออกให้กับชุมชน 
  2.1.1  บ้าน     ทุกหลังคาเรือนในชุมชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไข้เลือดออก 
โดยผ่านทางหอกระจายข่าว หมู่บ้าน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  และกิจกรรมการ
ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน สามารถเป็นแกนน าสุขภาพในครัวเรือนเรื่องโรคไข้เลือดออกของชุมชน และมี
ความเป็นจิตอาสาที่จะร่วมปราบยุงลายต้านภัยไข้เลือดออกในชุมชน ( ในหมู่บ้านที่พ้ืนที่กว้าง ให้แบ่งพ้ืนที่เป็น
ป๊อก เป็นโซน เป็นคุ้ม เพื่อร่วมดูแลในเขต ในโซนของตนเอง)  
  2.1.2  วัด / ศาสนสถาน    วัดและศาสนสถานในเขต ชุมชน อบต.เวียงใต้ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับไข้เลือดออก โดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
สามารถเป็นแกนน าสุขภาพ เรื่องโรคไข้เลือดออกของชุมชน และมีความเป็นจิตอาสาที่จะร่วมปราบยุงลายต้าน
ภัยไข้เลือดออกในชุมชน 
  2.1.3  โรงเรียน /สถานศึกษา  ทุกโรงเรียนในเขต อบต.เวียงใต้ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับไข้เลือดออก โดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
สามารถเป็นแกนน าสุขภาพ เรื่องโรคไข้เลือดออกของชุมชน และมีความเป็นจิตอาสาที่จะร่วมปราบยุงลายต้าน
ภัยไข้เลือดออกในชุมชน 
  2.1.4  สถานประกอบการ/สถานที่ราชการ ในเขต อบต.เวียงใต้ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับไข้เลือดออก โดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และการประชุมของทางชมรม
ผู้ประกอบการและการประชุมของส่วนราชการ ฯ สามารถเป็นแกนน าสุขภาพ เรื่องโรคไข้เลือดออกของชุมชน  
และมีความเป็นจิตอาสาที่จะร่วมปราบยุงลายต้านภัยไข้เลือดออกในชุมชน 

 2.2   กิจกรรมจิตอาสา ปราบยุง  
  กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกัน บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง  จ านวน 5 ชุมชน  โดย 
กลุ่มจิตอาสาทุกภาคีเครือข่ายในชุมชน มาร่วมด้วยช่วยกัน ท าความสะอาด เก็บกวาดขยะ ก่อนฤดูระบาด ใน 
เดือน ก.พ. หรือ มี.ค.  และ ในช่วงฤดูระบาด   ( พ.ค –ก.ย ) อย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง 
          2.3  กิจกรรมสุ่มเช็ค ความชุกของลูกน้ ายุงลายในชุมชน โดย อสม. (สุ่มไขว้) 

2.3.1    กิจกรรม ประชุม จัดตั้งทีม และ แม่ทัพน าสุ่มไขว้ของแต่ละหมู่บ้าน ทีมละ 8 – 10  คน   
2.3.2  จัดตารางการสุ่มไขว้ของแต่ละหมู่บ้าน โดย ใน 3 สัปดาห์แรก จะดูแลก าจัดลูกน้ ายุงลายใน

เขตรับผิดชอบชุมชนของตัวเอง และ สัปดาห์สุดท้าย ของทุกเดือน จะเป็นการออกสุ่มไขว้หมู่บ้านชุมชนอ่ืน 
โดยใช้เกณฑ์การสุ่มไขว้ดังนี้   

 1. หมู่บ้านที่มีหลังคาเรือนต่ ากว่า 100 หลัง ส ารวจ ให้ไดม้ากที่สุด 
 2. หมู่บ้านที่มีจ านวนหลังคาเรือน 100-199 หลัง    ส ารวจ   45  หลังคาเรือน 
 3. หมู่บ้านที่มีจ านวนหลังคาเรือน 200-299 หลัง    ส ารวจ   51  หลังคาเรือน 

4. หมู่บ้านที่มีจ านวนหลังคาเรือน 300-399 หลัง   ส ารวจ   54  หลังคาเรือน 
          5. หมู่บ้านที่มีจ านวนหลังคาเรือนมากกว่า 400  หลัง    ส ารวจ   55  หลังคาเรือน 
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2.3.3 กิจกรรม ประเมินผล สรุปผลการสุ่มไขว้ รายเดือน แจ้งคืนข้อมูล ให้กับชุมชน ผู้น าชุมชน และ 

อสม.ในพื้นที่ เพ่ือรับทราบสถานการณ์และความชุกของลูกน้ ายุงลายจากการสุ่มส ารวจไขว้ เพ่ือประเมินผลการ
ลงส ารวจและการดูแลภายในชุมชนเรื่อง ลูกน้ ายุงลาย  
งบประมาณ โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้  
จ านวน  79,250 บาท ( เจ็ดหม่ืนเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียด 
 

5.1 กิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านไข้เลือดออกให้กับชุมชน 
-  ค่าจัดท าสปอต แจกหอกระจายข่าว/วิทยุชุมชน/สื่อโซเชียล  1,500  บาท 
-  ค่ารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่       3,000  บาท 
-  ค่าอาหารว่างการประชุมชุมชนๆละ 600 บาท จ านวน 5 ชุมชน  3,000  บาท 
-  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาจ านวน 2 คนๆละ100 บาท 
   จ านวน 5 ครั้ง ( 5  ชุมชน )     1,000  บาท  
   
-  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3*1 เมตร ๆละ 150 บาท (ชุมชนละ 2 ผืน ) 
   จ านวน 5 ชุมชน        4,500  บาท 
 
     รวม กิจกรรมที่ 5.1  13,000  บาท   
   
 5.2  กิจกรรมจิตอาสา ปราบยุง 
  - ก่อนฤดูระบาด 1  ครั้ง  ( เม.ย 62)  ฤดูระบาด 5 ครั้ง ( พ.ค – ก.ย 62) 

5.2.1 ชุมชนน้ าฮู ม.5 ต าบลเวียงใต้ จ านวน 50 คน 
                                    ค่าอาหารว่าง จ านวน  50 คนๆละ  25 บาท  จ านวน 6 ครั้ง  
    รวมเป็นเงิน   7,500  บาท 

5.2.2 ชุมชนสันติชล ม.5 ต าบลเวียงใต้ จ านวน 50 คน 
                                    ค่าอาหารว่าง จ านวน  50 คนๆละ  25 บาท  จ านวน 6 ครั้ง  
    รวมเป็นเงิน   7,500  บาท 

5.2.3 ชุมชนห้วยปู ม.6 ต าบลเวียงใต้ จ านวน 50 คน 
          ค่าอาหารว่าง จ านวน  50 คนๆละ  25 บาท  จ านวน 6 ครั้ง  
    รวมเป็นเงิน   7,500  บาท 

5.2.4  ชุมชนบ้านใหม่ สหสมัพันธ์ ม.7 ต าบลเวียงใต้ จ านวน 50 คน 
ค่าอาหารว่าง จ านวน 50 คนๆละ 25 บาท จ านวน  6 ครั้ง 
รวมเป็นเงิน  7,500 บาท 
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5.2.5 ชุมชนแสงทองเวียงใต้ ม.8 ต าบลเวียงใต้ จ านวน 50 คน 
      ค่าอาหารว่าง จ านวน 50 คนๆละ 25 บาท จ านวน 6 ครั้ง  

รวมเป็นเงิน 7,500 บาท                    
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงมือ ถุงด า  ไม้กวาด ครั้งละ 500 บาท / ชมุชน 

 จ านวน 5 ชุมชน จ านวน 6 ครั้ง                     รวมเป็นเงิน     15,000   บาท 
- ค่าป้ายกิจกรรม จิตอาสา จ านวน 1 ผืน ขนาด 4*1 เมตร ๆละ150บาท  รวม  600 บาท 

     รวมกิจกรรมที่ 5.2      53,100  บาท 
        5.3       กิจกรรม แม่ทัพน าสุ่มไขว้ เดือนละ 1  ครั้ง   
- ค่าอาหารว่าง ทีมสุ่ม จ านวน 60 คนๆละ 25  บาท รวม 5 เดือน (พ.ค – ก.ย) เป็นเงิน  7,500    
บาท 
       รวมกิจกรรมที่ 5.3  7,500   บาท           
        รวมงบประมาณที่ขอสนับสนุนทั้งสิ้น    
    

กิจกรรมที่  5.1 +5.2+5.3             73,600  บาท 
 (เจ็ดหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)          

 
ที่ประชุม :  รับทราบ  
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม       -  
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม     -  
  
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา และอ่ืนๆ 
 ผู้รับผิดชอบ   ขอให้แกนน าแต่ละชุมชน พิจารณาร่วมกันว่าจะเริ่มด าเนินกิจกรรม เมื่อไหร่  
หมู่ที่ ๕  บ้านน้ าฮ ู:    กิจกรรม จิตอาสาปราบยุง ควรเริ่มต้นพร้อมกันทุกชุมชน ถ้ามารวมตัวกันทุกหมู่บ้าน
และมีกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันในครั้งแรก ก่อนฤดูระบาดก็จะดี 
หมู่ที่ ๕  บ้านสันติชล :  เห็นด้วย ทางชุมชนยินดีให้ความร่วมมือและน าคนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมด้วย  
หมู่ที่  ๖  บ้านห้วยปู :  ชุมชนห้วยปูจะมีอยู่สองเขต คือเขตเทศบาลและ เขต อบต.เวียงใต้ ในชุมชนเขต อบต.
มีประมาณห้าสิบกว่าหลังคาเรือนในชุมชนบ้านดอยแต่จะไปเยอะตรงที่ค่ายทหาร ซึ่งก็เป็นเขตห้วยปู 
เช่นเดียวกัน 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ :  บ้านใหม่เป็นพื้นที่ระบาดเมื่อปีที่ผ่านมา ปีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านและแกนน าชุมชน
เห็นความส าคัญและยินดีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
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หมู่ที่ ๘ บ้านแสงทองเวียงใต้ :   ถ้าทุกหมู่บ้าน เห็นด้วย ทางชุมชนแสงทอง จะเชิญชวนทุก
หมู๋บ้านมาร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์ที่หมู่ ๘ แสงทอง โดยจะมีการเปิดกิจกรรม ที่ อบต.เวียงใต้ เชิญนายก 
อบต.เวียงใต้ มาเป็นประธานเปิด ฯ หลังจากนั้นจะเดินรณรงค์รอบตลาดแสงทอง ผ่าน ปั๊ม ปตท.และ โรงเรียน
สิริอัมพร เพ่ือเป็นการประกาศและประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้ทราบด้วย  
ผู้ด าเนินการประชุม: ถ้าเห็นชอบด้วยกันทุกหมู่บ้าน จะขอนัดหมายการท ากิจกรรมรณรงค์ จิตอาสาปราบยุง
พร้อมกัน ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นี้ โดยพร้อมกัน ที่ อบต.เวียงใต้ ขอให้ทุกชุมชนน าคนในหมู่บ้าน
มาร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ มีนายก อบต.เวียงใต้ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ รับมอบของ วัสดุ อุปกรณ์ 
แผ่นประชาสัมพันธ์ เสร็จแล้ว ค่อยแยกย้ายไปด าเนินการ พัฒนาฯ จิตอาสาปราบยุงในแต่ละหมู่  ส าหรับใน
เดือนต่อไป ทางชุมชนให้ก าหนดวันพัฒนาฯ จิตอาสาปราบยุงขึ้นมาในแต่เดือน  
 
ที่ประชุม      รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 15.00 น  นายเจริญศักดิ์ เลิศมงคล  ผู้บันทึก/พิมพ์การประชุม 

 
  
 
  


