โครงการลานนารวมใจต้านภัยหนาว ปี 2556
หลักการและเหตุผล
จากการสารวจพื้นที่จัดกิจกรรม คือ บ้านแพมบก ต.ทุ่งยาว อ. ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พบว่ามี 75ครัวเรือน ประชากร
ประมาณ 285คน มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ฐานะปานกลางถึงยากจนและโรงเรียนบ้านแพมบก ซึ่งอยู่ในพื้นที่
เดียวกัน มีนักเรียนทั้งหมด 35 คน
ปัญหาและความต้องการของประชากรที่พบได้แก่
1. เนื่องจากโรงเรียนบ้านแพมบก และชุมชนบ้านแพมบก อยู่ในพื้นที่สูงและห่างไกลจากโรงพยาบาล เมื่อชาวบ้าน
หรือเด็กๆเจ็บป่วย ก็ต้องเดินทางมาไกลเพื่อมารักษาตัวในเมือง จึงมีความต้องการตรวจสุขภาพและบริการทางการแพทย์มา
ตรวจรักษา ณ พื้นที่ชุมชน รวมทั้งยารักษาโรคและยาสามัญประจาบ้าน
2. จากปัญหาความหนาวเย็น ในพื้นที่ของชุมชนบ้านแพมบกในช่วงหน้าหนาว ทาให้มีความต้องการผ้าห่มและ
เสื้อผ้าต่างๆ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นของเด็กๆและชาวบ้าน
3. มีความต้องการอุปกรณ์กีฬา ให้เด็กๆโรงเรียนบ้านแพมบกและชาวบ้าน ใช้ออกกาลัง เพื่อสุขภาพที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาลลานนา ได้มีโอกาสทากิจกรรมร่วมกันและมี
จิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลลานนา ต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมาย
1. บุคลากรของโรงพยาบาลลานนา ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. โรงเรียนบ้านแพมบกและชุมชนบ้านแพมบก ได้รับการตรวจสุขภาพและบริการทางการแพทย์
3. ชาวบ้านแพมบกได้รับผ้าห่มและเสื้อผ้ากันหนาว 150 ชุด
4. ลูกค้า รพ.ลานนาและเจ้าหน้าที่ มีโอกาสร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 - วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนบ้านแพมบก บ้านแพมบก ต.ทุ่งยาว อ. ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และชุมชนใกล้เคียง มีประชากรทั้งหมด 285 คน
จานวน 75 หลังคาเรือน อาชีพหลัก เกษตรกร 90%

ความต้องการของทางโรงเรียนและหมู่บ้าน
1. การตรวจสุขภาพ และยาสามัญประจาบ้าน ,ชุดอุปกรณ์ทาแผล,ชามรูปไต,เครื่องชั่งน้าหนัก, ที่วัดส่วนสูง
2. อุปกรณ์กันหนาว เช่นผ้าห่ม ,เสื้อวอร์ม, ชุดแปรงสีฟัน (แก้ว,ยาสีฟัน,แปรงสีฟันพร้อมที่ใส่แปรง) สาหรับ เด็กเล็ก
10 คน อุปกรณ์นุ่งห่มคลุมกันหนาวพร้อมหมวก สาหรับ พระสงฆ์ 6 รูป
3.อุปกรณ์การเรียน เช่น PRINTER , COMPUTER (ของเก่าก็ได้)
4. อุปกรณ์กีฬา หมู่บ้านต้องการ เช่น ลูกฟุตบอล , ลูกวอลเล่ย์พร้อมเน็ต โรงเรียนต้องการ เช่น เบตอง, แบดบินตัน
พร้อมเน็ต,ลูกวอลเล่ย์พร้อมเน็ต,เน็ตตะกร้อ
5. อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว เช่น หม้อ,จาน,ถ้วย,ช้อน,มีด ฯลฯ

รูปแบบโครงการ
กิจกรรม

แผนกที่รับผิดชอบ

กันยายน
1

1. สารวจสถานที่
2. เขียนโครงการ+
นาเสนอเพื่อขอ
อนุมัติ
4. ประชาสัมพันธ์+
รับบริจาคเงิน

AD/LD/2A/MK/
4B/HK
/ER/OR/EN
คณะกรรมการ
จัดงาน
CH/FI/MK

5. รับสมัครเจ้าหน้าที่
LD/PS
เข้าร่วมกิจกรรม
6. ติดต่อ
ประสานงาน
โรงเรียน +
FI/LD/PT / CH
สถานที่ จัด
กิจกรรม
7. ติดต่อ
ประสานงาน
จัดเตรียมรถ
LD/ER
เดินทาง

2

3

ตุลาคม
4

1

2

พฤศจิกายน
3

4

1

2

3

ธันวาคม
4

1

2

3

4

8. การเตรียมจัด
กิจกรรม (ก่อน
วัน วันจัด หลัง
จัดกิจกรรม
8.1 เตรียมของบริจาค
และของที่ระลึก
8.2 เตรียมอาหาร
8.3 กิจกรรมสันทนา
การ

คณะกรรมการ
จัดงาน

LD/FI/CH/PT
HK/DK/
คณะทางาน
IPD

8.4 แสง สี เสียง
และการ
บันทึกภาพ

EN/COM/MK

8.5 ออกหน่วยตรวจ
สุขภาพ

องค์กร
แพทย์/NSO/
เภสัช/CRD

9. ทาหนังสือ
ขอบคุณโรงเรียน
10. ประเมิน+สรุป
โครงการ

CRD
คณะกรรมการ
จัดงาน

รูปแบบการจัดกิจกรรม
เวลา

กาหนดการ

14 ธ.ค. 56

โรงเรียนบ้านแพมบก ...

9:00 น.

ขบวนรถออกจากโรงพยาบาลลานนา

ผู้รับผิดชอบ

LD/ER

ประธานกล่าวเปิดงาน/
14.00 - 17.00 น.

ผู้อานวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ

คณะกรรมการร่วมจัดงาน

กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ

องค์กรแพทย์/เภสัชกรรม/NSO

กิจกรรสันทนาการเด็ก (ตัวอย่างเกมส์)

IPD

1.เกมส์เก้าอี้ดนตรี
2.เหยียบลูกโป่ง
3.กินวิบาก
4.เกมส์ส่งแป้ง
5.เป่าหาเหรียญ
18.00 - 19.00 น.

รับประทานอาหาร

HK/DK/คณะทางาน

การแสดงน้องโรงเรียน (สันทนาการ) คาราโอเกะ

/CP/ซ่อมบารุง (แสงสีเสียง)

15 ธ.ค. 56
ประธานกล่าวอาลาและแจกอุปกรณ์กันหนาว,อุปกรณ์
9.00น.

การเรียน,อุปกรณ์กีฬานักเรียนและของหมู่บ้าน

10.00 น.

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คณะกรรมการร่วมจัดงาน

งบประมาณ (ไม่รวมยอดเงินบริจาค)
รายการ
1 ค่าผ้าห่มแจก 150 ผืน

งบประมาณ

หมายเหตุ

15000

2 ค่าอาหารและน้าดื่ม เจ้าหน้าที่และเลี้ยงเด็ก
- จนท. 3 มื้อ ประมาณ 100 คน= …...*200

20,000.00

- เด็กและครู ประมาณ 50 คน

5,000.00

3 ค่ายานพาหนะเดินทางไป - กลับ

30,000.00

- รถสองแถว 10 คัน* 3000 บาท
4 ค่ายาเวชภัณฑ์ตรวจสุขภาพ

10,000.00

5 ค่าสื่อประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ

2,000.00

ค่าอุปกรณ์การเรียน (PRINTER),อุปกรณ์กีฬา และ
6 อุปกรณ์ครัวแจกอาหารเด็ก + ตู้ยาสามัญ

15,000.00

อุปกรณ์สาหรับการเล่นเกมส์ 1,000 บาท
7 ค่าเบ็ดเตล็ด 2,000 บาท

3,000.00
รวม

100,000.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สังคมได้รับรู้ว่าโรงพยาบาลลานนา มีนโยบายและได้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
2. บุคลากรของโรงพยาบาลลานนา มีความภาคภูมิใจที่ได้บาเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคม
3. โรงเรียนบ้านแพมบกและหมู่บ้านแพมบก มียารักษาโรค อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งผ้าห่มและเสื้อผ้ากันหนาว
เพื่อใช้บรรเทาความหนาวเย็นที่เกิดขึ้น

การติดตามและประเมินผล
1. ใช้การสังเกต ประเมินความสนใจของประชาชนขณะทากิจกรรม
2. ใช้การสังเกต ประเมินความสนใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานนา ขณะทากิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการร่วมจัดงาน โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย
แผนก OPD-A , CHK , PED , ER , 5B , WARD 2A , 2B , 3B , 4B , แผนกการเงิน , แคชเชียร์ใหญ่ , กายภาพบาบัด ,
ห้องผ้า , ความสะอาด , โภชนาการ , บุคคล , ลูกค้าสัมพันธ์ , ซ่อมบารุง , สื่อสารการตลาด ,

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล)
ผู้อานวยการ โรงพยาบาลลานนา
ประธานโครงการ “ลานนารวมใจต้านภัยหนาว ปี 2556”

