เกณฑ์การให้คะแนนหมู่บ้านปลอดลูกน้ายุงลาย ปีงบ 2555 อ.หนองสองห้อง
( ใช้เกณฑ์ประเมินใน ระดับต้าบล และระดับอ้าเภอ )
หัวข้อการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
แหล่งข้อมูล
หมายเหตุ
1.ค่า HI (House Index)
HI = 0
ได้ 50 คะแนน สารวจโดยคณะกรรมการ
สุ่มหลังคาเรือน 30 % ของแต่
จานวนหลังคาเรือนที่สารวจพบ
HI < 1-5
ได้ 30 คะแนน
ละหมู่บ้าน
ลูกน้า ( ร้อยละ )
HI < 6-10
ได้ 20 คะแนน
2.ค่า FI (Fish Index)
FI ≥ 75
ได้ 50 คะแนน สารวจโดยคณะกรรมการ
สุ่มหลังคาเรือน 30 % ของแต่
จานวนภาชนะที่สารวจพบปลากิน FI ≥ 60-74
ได้ 40 คะแนน
ละหมู่บ้าน
ลูกน้า ( ร้อยละ )
FI ≥ 45-59
ได้ 10 คะแนน
3.มีธนาคารปลา
- มีธนาคารปลาในตาบลในทุกหมู่บ้าน สารวจโดยคณะกรรมการ
นิเทศธนาคารปลา
- ในตาบลแจกจ่ายชุมชน
ในทุกคุ้ม
ได้ 50 คะแนน
- ในตาบล 14 แห่ง
-ในหมู่บ้านแจกจ่ายชุมชน
- มีธนาคารปลาในตาบลในหมู่บ้านทุก
- ในหมู่บ้าน 137 แห่ง
-ในคุ้มแจกจ่ายชุมชน
หมู่บ้าน
ได้ 30 คะแนน
- ในคุ้ม
- มีธนาคารปลาในตาบลในบ้าง
หมู่บ้าน
ได้ 20 คะแนน
4.มีการรายงานค่า HI, FI โดย
ทุกเดือน
ได้ 20 คะแนน หลักฐานผลการรายงานค่า - หากหมู่บ้านใด อสม.ขาดส่ง
อสม.ทุกคน เดือนละ 1 ครั้ง
ขาด 1 เดือน
ได้ 15 คะแนน HI, FI ในหมู่บ้าน ของ อสม. ข้อมูล เพียง 1 คน ก็ให้ถือว่า
(รวม 7 ครั้ง)
ขาด 2 เดือน
ได้ 10 คะแนน
การรายงานไม่ครบในแต่ละ
ขาด 3 เดือน
ได้ 5 คะแนน
เดือน
5.มีการประชาสัมพันธ์
ทุกวันศุกร์
ได้ 20 คะแนน -สัมภาษณ์ อสม./ชาวบ้าน
- ตอบผ่าน 15 หลัง ได้ (20)
เสียงตามสายในหมู่บ้านเกี่ยวกับ เดือนละ 1 ครั้ง
ได้ 10 คะแนน จานวน 20 หลัง
- ตอบผ่าน 10 หลัง ได้ (10)
การป้องกันควบคุมโรค
มีบางครั้ง
ได้ 5 คะแนน - มีสมุดบันทึก วัน/เวลา/
- ตอบผ่าน ≤9 หลัง ได้ (5)
ไข้เลือดออก (รวม 7 ครั้ง)
เรื่องประชาสัมพันธ์
6.มีการจับสลากชิงรางวัลใน
ทุก 1 เดือน
ได้ 20 คะแนน -สัมภาษณ์ อสม./ชาวบ้าน
- ตอบผ่าน 15 หลัง ได้ (20)
หมู่บ้าน (รวม 7 ครั้ง)
ทุก 2 เดือน
ได้ 10 คะแนน จานวน 20 หลัง
- ตอบผ่าน 10 หลัง ได้ (10)
มีบางครั้ง
ได้ 5 คะแนน -มีรูปการมอบรางวัล
- ตอบผ่าน ≤9 หลัง ได้ (5)
7.มี อสม.น้อยในชุมชนและ
โรงเรียน รายงานค่า HI, FI

ทุก 1 เดือน
ได้ 20 คะแนน - หลักฐานผลการรายงานค่า
ทุก 2 เดือน
ได้ 10 คะแนน HI, FI ในหมู่บ้าน ของ อสม.
มีบางครั้ง
ได้ 5 คะแนน น้อย
8.มีนวตกรรมการกาจัดลูกน้าทาง มีนวตกรรมการกาจัดลูกน้าทาง
- หลักฐานอุปกรณ์/
กายภาพ/ชีวภาพในหมู่บ้าน
กายภาพ/ชีวภาพในทุกหมู่บ้าน
เครื่องมือกาจัดลูกน้า/ยุงใน
ได้ 20 คะแนน หมู่บ้าน
มีนวตกรรมการกาจัดลูกน้าทาง
กายภาพ/ชีวภาพในบ้างหมู่บ้าน
ได้ 10 คะแนน
9.การรับรู้และมีส่วนร่วมใน
รู้และมีส่วนร่วม 100 % 50 คะแนน - สอบถามชาวบ้านจานวน
โครงการของชุมชน วัด โรงเรียน รู้และมีส่วนร่วม >80-99 30 คะแนน 20 หลังคาเรือน
อปท.เอกชนและเข้าร่วมจัด
รู้และมีส่วนร่วม >50-79 20 คะแนน - มีการจัดนิทรรศการใน
นิทรรศการ
น้อยกว่า
50 % 0 คะแนน ชุมชน/สถานที่
รวม 500 คะแนน
หมายเหตุ พื้นที/่ ตาบลที่จะได้รางวัล ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
1.ต้องมีค่า HI น้อยกว่า 10 จากการสุ่มภาพรวมของตาบล 2. จะต้องมีค่า FI ≥ 60 จากการสุ่มภาพรวมของตาบล
3.ทุกหมู่บ้านที่ตาบลรับผิดชอบต้องมีธนาคารปลาร้อยละ 100 4.ตาบลที่จะได้รางวัลต้องได้คะแนนในภาพรวมไม่น้อยกว่า 300
คะแนน/ร้อยละ 60

