
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเยาชน MSM และเครือข่าย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กลุ่มสายรุ้งอำเภอวังยาง จำนวนเงิน 30,000บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

แบบเสนอโครงการ 
เพื่อขอรับเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนนิการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเอดส์ กรมควบคุมโรค  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ชื่อโครงการ  :  การส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเยาชน MSM และเครือข่าย  

             อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประเภทของโครงการ   
 (   ) 1. ด้านการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
 (   ) 2. ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลรักษา  
 (   ) 3. ด้านการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ 
 ( √ ) 4. บูรณาการมากกว่า 1 ประเภท (ข้อ 1-3)  
 (   ) 5. อ่ืน ๆ (เช่น การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การสรุปบทเรียน การติดตามประเมินผล เป็นต้น) 
เป้าหมายการทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 

( √ ) มุ่งเน้นและเร่งรัดจัดชุดบริการที่มีประสิทธิผลสูงและรอบด้าน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่และประชากรที่อยู่ใน
ภาวะเสี่ยงและมีโอกาสรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสูง 

(   ) ยกระดับคุณภาพและบูรณาการการดำเนินงานป้องกันที่มีประสิทธิผลเดิมให้เข้มข้นและยั่งยืนในระบบ 
( √ ) พัฒนาและเร่งรัดการรักษา ดูแล และช่วยเหลือทางสังคมให้มีคุณภาพ รอบด้านและยั่งยืน 
( √ ) ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไก

การคุ้มครองสิทธิ เพ่ือลดการรังเกียจกีดกัน การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะ 
(   ) เพ่ิมความร่วมรับผิดชอบ การลงทุน และประสิทธิภาพการจัดการในทุกภาคส่วนทั้งระดับนานาชาติ 

ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่ 
(   ) ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการวิจัยที่รอบด้านและ

มีประสิทธิภาพ 
2. ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ  :  กลุ่มสายรุ้งอำเภอวังยาง  

ประเภทขององค์กร (   )  มูลนิธ ิ (   ) สมาคม       ( √ ) กลุ่มบุคคล     (    ) อื่นๆ  
สถานภาพขององค์กร (   )  นิติบุคคล  (   ) ไม่ใช่นิติบุคคล ( √ ) จดทะเบียนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์    
ที่อยู่  334 หมู่ 1 บ้านวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 
โทรศัพท ์โทรสาร : 042-5771333      E-mail : wiwat2512@gmail.com 
ชื่อผู้ประสานงานโครงการ (2 – 3 ท่านพร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได้) 
1) ชื่อ-สกุล : นายวรารมย์กร  คำกลอนลือชา   โทรศัพท ์: 061-6403313 

ที่อยู่ : 106 หมู่ 2 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม     E-mail : Bum.2533@hotmail.com 
2) ชื่อ-สกุล : นายตะวัน อัคฮาด    โทรศัพท์ : 083-4789700                   

ที่อยู่ : 107 หมู่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม E-mail : Tawankkahad@gmail.com 
3) ชื่อ-สกุล : นายวิวรรธน์ วงศ์จาขี่    โทรศัพท์ 095-654-6409                               

ที่อยู่ : 334 หมู่1 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  E-mail : wiwat2512@gmail.com 



โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเยาชน MSM และเครือข่าย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กลุ่มสายรุ้งอำเภอวังยาง จำนวนเงิน 30,000บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

3. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ยังคงเป็นปัญหาสาธารรสุขท่ีสำคัญ โดยเฉพาะใน 

กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกัน และทักษะในการดำเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยมาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริง   
และมีความยั่งยืนประการหนึ่งคือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ   
และทักษะการปฏิเสธการมีเพศพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด
จำนวน 52 ราย ผู้รายใหม่จำนวน 3 ราย รับยาที่โรงพยาบาลวังยางจำนวน 52 ราย ญาติผู้ติดเชื้อบางรายยังมี
ความเข้าใจไม่ถูกต้องในเรื่องที่คลอดจากแม่ติดเชื้อ รวมทั้งควรมีการส่งเสริมความรู้ ข้อมูลในการดูแลเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์ 
  ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชน และกลุ่มชายรักชายเพ่ิมมากขึ้น จึงมีความจำเป็น
อย่างมากที่จะสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคเอดส์ ในเรื่องการป้องกัน ช่องทางการติดเชื้อ       
และการอยู่รวมกันในชุมชนอันจะเป็นช่องทางหนึ่งในการลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดการตายจากโรคเอดส์ และ  
ลดการตีตราในกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วย กลุ่มสายรุ้ งอำเภอวังยาง ร่วมกับโรงพยาบาลวังยาง ได้ตระหนักถึงปัญหา     
การมีพฤติกรรมเสี่ยง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่ งเป็น
กลุ่มประชากรทีเ่ป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในชุมชนซึ่งกำลังเผชิญกับความเสี่ยง
มากมายอันเกิดจาก สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันตรายที่รอบล้อมตัวเด็ก เด็กและเยาวชนจำนวนมาก   
ซึมซับพฤติกรรมความรุนแรง สื่อลามกอนาจาร เสพยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อยู่ในแหล่งมั่วสุม 
และอ่ืนๆ จนพฤติกรรมเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตร่วมสมั ยของเด็กและเยาชนที่ เติบโตขึ้นทุกวัน       
เพ่ือให้การดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์       
ในชุมชน จึงได้จัดต้องกลุ่มสายรุ้งอำเภอวังยาง เพ่ือเป็นแกนนำในการป้องกันและเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 
กับกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่ม MSM รวมทั้งได้ดำเนินโครงการการส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
ในกลุ่มเยาชน MSM และเครือข่าย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือมุ่งเน้นให้พัฒนา
ศักยภาพแกนนำชุมชนและสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเองและเกิดพฤติกรรม 
ที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 
4. วัตถุประสงค์  

4.1 เพ่ือเพยพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อการเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน 
ชายรักชาย และเข้าถึงบริการการตรวจเลือด ในเขตพ้ืนที่อำเภอวังยาง 

4.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเครือข่ายแกนนำเยาวชนชายรักชาย และรณรงค์ป้องกัน 
การเผยแพร่กระจายเชื้อเอดส์ในสถานศึกษาและชุม 

4.3 เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ (STI VCT HIV/AISD) และอุปกรณ์ป้องกัน (ถุงยาง สารหล่อลื่น) และการ
บริการทางสังคมในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูง 

4.4 เพ่ือให้เยาวชน ประชาชน อสม. และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ 
 



โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเยาชน MSM และเครือข่าย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กลุ่มสายรุ้งอำเภอวังยาง จำนวนเงิน 30,000บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  8 เดือน (ตั้งแต ่กุมภาพันธ์ – กันยายน) 
6. วิธีดำเนินการและกิจกรรม  

กิจกรรม การดำเนินงาน 
การจัดทำแผนงาน 
   - ศึกษาเครือข่ายทางสังคม กลุ่มเป้าหมาย  
สถานที่การดำเนินงาน  

 
1. รวบรวมฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่เพื่อนำมาเป็น
จุดเริ่มต้นในการวางแผนการสำรวจชุมชน  
2. สำรวจชุมชน เครือข่ายทางสังคม กลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย  
   - สถานทีจ่ัดกิจกรรม 
   - จำนวนกลุ่มประชนกรที่เข้าร่วมโครงการ 

การให้บริการเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย - การให้ความรู้เรื่องวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และแจกถุงยาง
อนามัยในงานบุญเดือนสาม อำเภอวังยาง 

การเข้าสู่ระบบบริการ - ให้คำปรึกษาเรื่องการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรอง
หาเชื้อเอชไอวี 

การส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 
  - เพ่ือรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวี 

 
 - ดำเนินการนัดกลุ่มเป้าหมายและส่งต่อไปที่
โรงพยาบาลวังยาง เพื่อรับการตรวจเลือดคัดกรอง 
หาเชื้อเอชไอวี  
- ส่งต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีผลตรวจ Positive  
เข้าสู่ระบบการรักษา 

การคงอยู่ในระบบ - ติดตามกลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรอง ซ้ำทุก 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเยาชน MSM และเครือข่าย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กลุ่มสายรุ้งอำเภอวังยาง จำนวนเงิน 30,000บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

7. เป้าหมายผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :  
7.1 ผลผลิตโครงการ 
ลำดับ ผลผลิตของโครงการ จำนวน หน่วยนับ 

1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มสายรุ้ง อำเภอวังยาง 2 ครั้ง 

2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยป้องกันการติดเอชเอชไอ
วีและโรคตดิต่อการเพศสัมพันธ์ ในงานบุญเดือนสาม อำเภอวังยาง 

1 ครั้ง 

3 จัดอบรมให้ความรู้เยาวชน และกลุ่ม MSM เรื่องโรคเอดส์และการตรวจเลือด
คัดกรองการตดิเชื้อเอชไอวี 

1 ครั้ง 

4 จัดเวทีเสวนากลุ่มประชาชน อสม. และผูไ้ดร้ับผลกระทบการจากติดเชื้อ 
เอชไอวี/โรคเอดส ์

1 ครั้ง 

5 รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มสายรุ้ง อำเภอวังยาง ปี 2565 1 ครั้ง 

 
7.2 ตัวชีวั้ดโครงการ : 
ลำดับ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ 

1 ร้อยละของประชากรหลัก (MSM) เข้าถึงบริการการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี 100 ร้อยละ 
2 ร้อยละของประชากรหลัก (MSM) ได้รับการตรวจเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 
100 ร้อยละ 

3 ร้อยละของประชากรหลัก (MSM) ได้รับการติดตามให้คงอยู่ในระบบ 
บริการสุขภาพ 

100 ร้อยละ 

4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สามารถตอบคำถาม
ได้เกิน 7 คะแนน 

>70 ร้อยละ 

 

8. วิธีการประเมินผล 
8.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกลุ่มสายรุ้ง อำเภอวังยาง 

   - แบบรายงานการประชุม ภาพกิจกรรม 
  8.2 กิจกรรมรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ ในงานบุญเดือนสาม อำเภอวังยาง 
   - แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   - ภาพกิจกรรม 
  8.3 กิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม MSM เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
   - ใช้แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
   - ใช้แบบประเมินความพ่ึงพอใจ  
   - ภาพกิจกรรม 
 8.5 กิจกรรมการเสวนากลุ่มประชาชน อสม. และผู้ได้รับผลกระทบจากจากติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ 
  - ใช้แบบประเมินความพ่ึงพอใจ 
  - ภาพกิจกรรม 
 



โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเยาชน MSM และเครือข่าย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กลุ่มสายรุ้งอำเภอวังยาง จำนวนเงิน 30,000บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

9. วงเงินงบประมาณโครงการ  :  30,000 บาท (สามหมืน่บาทถ้วน) 
 โครงการนี้มีงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืนสมทบ (โปรดระบุ)  ไม่มี  เป็นจำนวน - บาท 
10. กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ/ ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ที่ กิจกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 การประชุมคณะกรรมการ

กลุ่มสายรุ้ง 
ก.พ. 65 

- 
ก.ย.65 

- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 20 คน x 1 มื้อ x 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 2 วัน 
- ค่าพาหนะ 100 บาท x 20 คน 

รวม 

3,200 
2,800 
4,000 

10,000 
2 จัดกิจกรรมรณรงคร์วมใจ

ต้านภัยเอดส์ ในงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม 
อำเภอวังยาง 

กพ 65 
– 

มี.ค 65 

- ค่าเบี้ยเลีย้ง 240 บาท x 20 คน x 1 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 20 x คน 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 1 วัน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนนิกิจกรรม 

รวม 

4,800 
1,600 
1,400 
3,500 

11,300 
3 อบรมเยาวชน MSM ในการ

ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และ
การตรวจเลือดคัดกรองการ
ติดเชื้อเอชไอวี 

มี.ค. 65 
- 

มิ.ย. 65 

- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 30 คน x 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 1 วัน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนนิกิจกรรม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 4 ชม. x 1 คน 

รวม 

2,400 
2,100 
1,500 
2,400 
8,400 

4 ค่าบริหารจัดการโครงการ  
 

มิ.ย. 65 - ค่าจัดทำรายงานและประเมินผลโครงการ 
รวม 

300 
300 

รวมท้ังสิ้น 30,000 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิกิจกรรมทุกรายการสามารถถัวจา่ยกันได้  

11. พื้นที่เป้าหมาย  :  อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
12. กลุ่มเป้าหมาย  

  - MSM/TG จำนวน 20 คน 
  - เด็กและเยาวชน/นักเรียน/แกนนำ จำนวน 30 คน 

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
 13.1 กลุ่มสายรุ้ง อำเภอวังยางมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานด้านเอดส์ 

ในพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
    13.2 กลุ่ม MSM อำเภอวังยาง เข้าถึงกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเพ่ิมข้ึน 
    13.3 กลุ่ม MSM อำเภอวังยางที่ติดเชื้อได้เข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วส่งผลให้มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน 
    13.4 กลุ่ม MSM อำเภอวังยางได้รับการตรวจคัดกรองและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
    13.5 อัตราการติดเชื้อรายใหม่อำเภอวังยาง ลดน้อยลง  



โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเยาชน MSM และเครือข่าย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กลุ่มสายรุ้งอำเภอวังยาง จำนวนเงิน 30,000บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

14. ประสบการณ์ทำงานด้านเอดส์ 
14.1 กรณีที่องค์กรเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านเอดส์ (โปรดระบุผลงานที่ผ่านมา) 

  - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุมคณะกรรมการ กลุ่มสายรุ้งอำเภอวังยาง 2 ครั้ง  
  - จดักจิกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์รวมใจต้านภัยเอดส์ในงานบุญเดือน อำเภอวังยาง 
  - จัดกจิกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่มเยาวชน ประชาชน อสม.  
  - การตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวี 

14.2 กรณีองค์กรไม่เคยดำเนินงานด้านเอดส์มาก่อน (โปรดชี้แจงเหตุผลที่มาดำเนินงานโครงการนี้) 
  เคยดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
 (ชื่อ-สกุล)  นายวิวรรธน์  วงศ์ตาขี่  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

  โทรศัพท ์ 095-6546409   E-mail  :  wiwat2512@Gmail.com 
   (ชื่อ-สกุล)  นางสาวทิพวรรณ สุนา  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
     โทรศัพท์  098-6467213  E-mail  :  Tippawan157161@Gmail.com 

16. ผู้เสนอโครงการ :  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
            (นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา) 
      ตำแหน่ง ประธานกลุ่มสายรุ้ง อำเภอวังยาง 
17. ผู้เห็นชอบโครงการ :  
 

      ลงชื่อ.......................................................... 
            (.........................................................) 

          ตำแหน่ง .................................................... 
18. ผู้อนุมัติโครงการ :  
 

      ลงชื่อ............................................................. 
            (...........................................................) 
      ........................................................................... 
 
 



โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเยาชน MSM และเครือข่าย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
กลุ่มสายรุ้งอำเภอวังยาง จำนวนเงิน 30,000บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

(เอกสารแนบท้ายโครงการ)  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเยาชน MSM และเครือข่าย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี      จำนวนเงิน..........................บาท 

 
กิจกรรม จำนวนเงิน 

(บาท) 
แผนไตรมาสที่ 1 แผนไตรมาสที่ 2 แผนไตรมาสที่ 3 แผนไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสายรุ้ง
อำเภอวังยาง 

10,000     5,000       5,000 

2. จัดกจิกรรมรณรงค์รวมใจต้านภัย
เอดส์ในงานประเพณีบุญเดือนสาม 
อำเภอวังยาง 

11,300     11,300        

อบรมเยาวชน MSM ในการให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์และการตรวจเลือด 
คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี 

8,400         8,400    

4. ค่าบริหารจัดการโครงการ  
   - ค่าจัดทำรายงานและประเมินผล
โครงการ 

300            300 

รวม 30,000     16,300    8,400   5,300 
                 



โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเยาชน MSM และเครือข่าย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กลุ่มสายรุ้งอำเภอวังยาง จำนวนเงิน 30,000บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 


