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กองทุนหลักประกนัสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาแยก  พ.ศ. 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 หลายมาตราไดกําหนดใหประชาชน
และทองถิ่นมีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในหลายรูปแบบ ทั้งในสวนของการเปนผูมีสิทธิใน
การเขารับการบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบสิทธิ 
ไดรวมกระบวนการเรียนรูและเพื่อใหมีความพรอมในการเขาไปมีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น
ในอนาคต โดยทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถมีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา   4    
ดาน คือ การมีสวนรวมในดานนโยบาย/ บริหารการมีสวนรวมในดานการเงินและงบประมาณการมีสวนรวม 
ในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและทองถิ่นและการมีสวน     รวมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ 
ทั้งนี้ เปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา  13(3) มาตรา 
18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4) การมีสวนรวมของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารระบบ          
หลักประกันสุขภาพถวนหนาในระดับพื้นท่ีนั้น จะทําใหระบบสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนแตละทองถิ่นไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการกระจายอํานาจของประเทศ โดยหลักการสําคัญ
ของการมีหลักประกันสุขภาพนั้น เปนเรื่องของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ของความเปนมนุษย เปนสิ่งที่
สรางความอุนใจแกประชาชนและเปนการ    สงเสริมใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
และตอเนื่อง การมีสุขภาพที่ดีเปนสิทธิประการหนึ่งที่มนุษยพึงมี การใหหลักประกันสุขภาพแกประชาชนเปน 
ความจําเปนทางสังคมที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษยซึ่ง          
เปนสมาชิกในสังคม การเขาใชบริการสาธารณสุขไมควรเปนเรื่องของการรองขอและไมใช การซื้อขายแบบ
ธุรกิจ แตเปนการที่ประชาชนมารับบริการอันพึงมีพึงไดจากผูใหบริการ และเปนเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ย
ทุกขกันของสมาชิกในสังคม 
จากหลักการสําคัญของการมีหลักประกันสุขภาพและความจําเปนของการใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวม
ในหลักประกันสุขภาพ ทั้งในสวนของการเปนผูมีสิทธิในการเขารับบริการการบริหารจัดการ การตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพตําบลทาแยกจึงได ดําเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
ทาแยก ขึ้น เพื่อใหประชาชนในตําบลได รับทราบสิทธิ และกระบวนการเรียนรูในการเขามามีสวนรวมใน
ระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี 
 

2.  ยุทธศาสตรของกองทุนสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาแยก 

 

กองทุนสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาแยก ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดการพัฒนาในกองทุนสุขภาพ 
จํานวน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
               1. ยุทธศาสตรดานการจัดบริการสุขภาพ ประกอบดวยแนวทางการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน ตาง ๆ ดังนี ้

1.1.1 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชนสําหรับหญิงมีครรภ 
1.1.2 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชนสําหรับเด็กเล็ก ( แรกเกิดถึงต่ํากวา 1 ป ) 
1.1.3 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชนสําหรับเด็กโต ( อายุ 6 ป ถึงต่ํากวา 25 ป ) 
1.1.4 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชนสําหรับผูใหญ ( อายุ 25 ป ขึ้นไป ) 
1.1.5 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชนสําหรับกลุมผูพิการและทุพพลภาพ 



2. ยุทธศาสตรดานการสนับสนุนหนวยบริการสาธารณสขุ 
3. ยุทธศาสตรดานการสรางเสริมสุขภาพ 
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาแยก 

 

3. วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหประชาชนเขาถึงบรกิารไดงาย มีสวนรวมรับผิดชอบทั้งในดานความเปนเจาของการควบคุม
กํากับและรวมรับผิดชอบคาใชจายในระดับที่สมเหตุสมผล 

2. เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิอยางเต็มท่ีและมีกลไกในการคุมครองสิทธิที่เปนจริง 
3. เพื่อสนับสนุนใหหนวยบริการระดับปฐมภูมิจัดหนวยบริการรวมกันในลักษณะเครอืขายและให

บริการไดอยางครอบคลุมกวางขวาง โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในตําบลทาแยก 
4. เพื่อใหสิทธิประโยชนหลักและรูปแบบหรือกลไกการจายเงินแกผูใหบริการจะตองเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 
5. เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
6. เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในดานการสงเสริมสุขภาพ 

การปองกันโรคและการฟนฟูสภาพของหนวยบริการหรือสถานท่ีบริการอื่นๆ หรือสถานบริการทางเลือกตาง ๆ 
7. เพื่อสงเสริมใหกลุมเปาหมายที่เปนกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูประกอบ     

อาชีพท่ีมีความเสี่ยงและกลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่อยูในชุมชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพอยางนอยตามชุดสิทธิประโยชนท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

8. เพื่อใหเกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในทองถิ่นโดยการบริหารจัดการของทองถิ่น 
9. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  

4. เปาหมาย 

 

1. สรางหลักประกันสุขภาพใหประชาชนในตําบลทุกคนสามารถเขาถึงบริการดานสาธารณสุขไดตาม
สิทธิอันพึงมีพึงได 

2. สงเสรมิใหประชาชนมีสุขภาพที่ด ี
3. สงเสรมิใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองทางดานสุขภาพไดมากขึ้น 
4. สงเสรมิใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพไดโดยถือวา “ 

สุขภาพ ” เปนเรื่องของประชาชนทุกคน 
5. สงเสรมิใหระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืนซึ่งจําเปนตองเปนระบบที่มุงเนน “ การสราง ” 

สุขภาพมากกวาการ “ ซอม” สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักสุขภาพตําบลทาแยก  ประจําปงบประมาณ  2563 
 

 
ประเภทแผนงาน / โครงการ 

 

 
จํานวนแผนงาน 

 
จํานวนโครงการ 

 
จํานวนงบประมาณ 

 
ประเภทท่ี 1  กิจกรรมสนับสนุนหนวยบริการหรือสถานบริการ  หรือ
หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
 

 
1 

 
32 

 
530,719 

 
ประเภทท่ี 2  กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชน /
ทองถิ่น/หนวยงานอ่ืน 
 

 
1 

 
12 

 
192,480 

 
ประเภทท่ี 3 กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  
และผูปวยโรคเรื้อรัง 
 

 
1 

 
9 

 
194,085 

 
ประเภทท่ี 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 

 
1 

 
1 

 
91,000 

 
ประเภทท่ี 5  กิจกรรมกรณเีกิดโรคระบาด  หรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 
 

 
1 

 
1 

 
68,000 

เอกสารแนบที่  4 



แผนงานกองทุนหลัก ประกนัสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาแยก  พ.ศ. 2563 
แผนงานที่  1  การจัดบริการสุขภาพ 

โครงการ กิจกรรม วิธีการดาํเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบงาน 

1.โครงการวยัเรียน วัยใส 
เขาใจเร่ืองเพศ ปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร 

การอบรมใหความรูเรื่อง
การปองกันการตั้งครรภ
กอนวยัอันควรในวัยรุน 

1.ใหความรูเรื่องการ
ปองกันการตั้งครรภกอน
วัยอันควรในวัยรุน 

เด็กนักเรียนชั้น  ป.
5-ป.6 จํานวน 83 
คน 
 

1 – 29 ก.พ. 63 1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 86 คนๆละ 55 
บาท เปนเงิน 4,730  บาท 
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 86 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เปนเงิน 4,300 
บาท 
3.คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 3 
ชั่วโมงๆละ 300 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 
4.คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 2,580 บาท 
5.คาปายไวนิล ขนาด1*2.5 ตรม.ๆละ200   
เปนเงนิ 500 บาท 

เปนเงนิท้ังสิ้น  13,910 บาท 

น.ส.วริสรา   ควร
อนันต 

รพสต.บานคลอง
ปลาโด 
 
 
 
 
 
 

(39) 
2.โครงการครอบครัวสุขสันต
พัฒนาการเด็กสมวัย 

1.ใหความรูการปฏิบัติ
ตัวท่ีถูกตองสําหรับหญิง
ตั้งครรภและสามี             
2.ใหความรูในการเลี้ยงดู
บุตรอาย0ุ-5 ป 
3.อบรมใหความรูเรื่อง
การดูแลสุขภาพชองปาก
ลูกรัก 
 

1.ใหความรูการปฏิบัติตัว
ท่ีถูกตองสําหรับหญิง
ตั้งครรภและสาม ี
2.ใหความรูในการเลี้ยงดู
บุตรอายุ 0 - 5 ป 

-หญิงตั้งครรภและ
สามี จํานวน 20 คน 
-หญิงหลังคลอด 
จํานวน 10 คน 
-ผูปกครองท่ีดูแล
เด็ก 0-5 ป จํานวน 
20 คน  
รวม 50 คน 

1 – 31 พ.ค. 63 1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คนๆละ 55 
บาท เปนเงิน 4,400  บาท 
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 80 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เปนเงิน 4,000 
บาท 
3.คาวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ
ละ 300 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 
4.คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 2,400 บาท 

เปนเงนิท้ังสิ้น  12,600 บาท 

น.ส.วริสรา   ควร
อนันต 

รพสต.บานคลอง
ปลาโด 
 
 
 
 

(40) 

 
 
 
 
 



 
โครงการ กิจกรรม วิธีการดาํเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 
รายละเอียดงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งาน 
3.โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตหญิงวัยเจริญพันธุ  

3.อบรมใหความรูเร่ือง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม และสอน
การตรวจเตานมดวย
ตนเองใหกับ
กลุมเปาหมาย 
 
 
 

1.ใหความรูเรื่อง
โรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม 
2ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก  
3.ผูท่ีมีผลเซลลผดิปกติ
ไดรับการสงตอเพ่ือเขา
รับการตรวจรักษาที่
ถูกตอง  

สตรีท่ีมีอายุ 30 - 
60 ป  จํานวน 150 
คน 
 

1 – 31 ธ.ค. 62 1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คนๆละ 
55 บาท เปนเงนิ 5,500  บาท 
2 คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 100 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เปนเงิน 5,000 
บาท 
3. คาวิทยากร  จํานวน 2 คน ๆ ละ  3  
ชั่วโมง ๆ ละ  300  บาท  เปนเงนิ  1,800  
บาท 
4. คาวสัดุสํานักงาน  3,000  บาท  
5.คาวัสดุการแพทย (ไมPAP  SMEAR  แบบ 
Sterile ) จํานวน 2 กลอง ๆ ละ  150  บาท  
เปนเงนิ 300  บาท   
เปนเงนิท้ังสิ้น  15,600 บาท 

นางภัทรา     
พูนอาด 

รพสต.บาน
คลองปลาโด 
 
 
 
 
 
 
 
 

(41) 
4.โครงการเพ่ิมการเขาถึงการ
ตรวจประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็กเชิงรุก 

- การรณรงค/
ประชาสัมพันธ/
ฝกอบรม/ใหความรู      
- การสงเสริมพัฒนาการ
ตามวยั/กระบวนการ
เรียนรู/ความฉลาดทาง
ปญญาและอารมณ      
-การสงเสริมการไดรับ
วัคซีนปองกันโรคตามวัย 

 

        

ออกปฏิบัติงานเชิงรุก
ในการดําเนินงานการ
สงเสริมพัฒนาการตาม
วัย/กระบวนการ
เรียนรู/ความฉลาดทาง
ปญญาและอารมณ       

กลุมเด็กวัยเรียนและ
เยาวชน จํานวน 50 
คน 

 

1 – 30 พ.ย. 62 
 

1 คาอาหารวางและเคร่ืองดืม่ จํานวน 50 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เปนเงิน 2,500 
บาท 
2.คาอาหาร จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 
100 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
3.คาวสัดุสํานักงาน  เปนเงิน 3,300 บาท 
4. คาสมนาคุณวทิยากร 2 คนๆละ  3 
ชั่วโมงๆละ 300 บาท  เปนเงนิ 1,800 บาท 
  
เปนเงนิท้ังสิ้น  12,600 บาท 

น.ส.แพรวมณี  
โกสินทร 
รพสต.บาน
คลองปลาโด 
 
 
 
 
(38) 

 



 
โครงการ กิจกรรม วิธีการดาํเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 
รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบงาน 

5.โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูที่มีภาวะเสี่ยงตอ
โรคความดันโลหิตสูง  
เบาหวาน หัวใจและหลอด
เลือด 

การอบรมใหความรูดาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

1.อบรมความรูเรือ่ง       
3อ.2ส. 
 

กลุมเสี่ยงตอ
โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง จํานวน 
100 คน 

1 – 31 ม.ค.63 
 

1.คาอาหารอาหารกลางวัน จํานวน 100 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 55 บาท    เปนเงิน 
5,500 บาท  
2.คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 
100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท    เปนเงิน 
5,000  บาท  
3.คาสมนาคุณวิทยากร 2 คนๆละ  3 
ช่ัวโมงๆละ 300 บาท  เปนเงิน 1,800 บาท 
4.คาปายไวนิล ขนาด1*2.5 ตรม.ๆละ200 
บาท เปนเงิน 500 บาท 
5.คาสื่อประชาสัมพันธ(กระเปาผา
ประชาสัมพันธความรู 3อ. 2ส.)  
 จํานวน 100 ใบๆละ 80 บาท เปนเงิน  
8,000 บาท 
6.คาวสัดุสํานักงาน เปนเงนิ  3,000 บาท  

เปนเงินท้ังสิ้น  23,800 บาท 

น.ส.แพรวมณี  
โกสินทร 

รพสต.บานคลอง
ปลาโด  (42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีการดาํเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบงาน 

6.โครงการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนของผูปวยโรค
เรื้อรัง 

6.สงเสริมสุขภาพผูปวย
โรคเรื้อรังและประเมิน
ภาวะแทรกซอน 

ตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซอน ดังน้ี  
-วดัสายตา(V/A) 
-ตรวจเทา 
-การตรวจน้ําตาล
และโปรตีนปสสาวะ 
-ตรวจ lab ประจําป 

ผูปวยโรคเรื้อรังใน
เขตรับผิดชอบของ 
รพ.สต.คลองปลาโด 
จํานวน 100 คน 

1 – 31 ต.ค. 62 1 คาอาหารเชา จํานวน  100 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 55 บาท เปนเงิน 5,500  บาท 
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 100 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท  เปนเงนิ 2,500 
บาท  
3.คาสื่อประชาสัมพันธ(กระเปาผาคลินิกโรค
เรื้อรัง) จํานวน  100  ใบ ๆ ละ  80  บาท  
เปนเงนิ  8,000  บาท 

เปนเงินท้ังสิ้น  10,500 บาท 

นางภัทรา     พูน
อาด 

รพสต.บานคลอง
ปลาโด (43) 

7.โครงการปองกันควบคุมวัณ
โรค 

7.อบรมความรูแกผูปวย 
วัณโรคกลุมเสี่ยงและ
ประชาชนท่ัวไป 

1.เพ่ือคนหาผูปวยวณั
โรครายใหม  
2.เพ่ือควบคุมกํากับ
การกินยา (DOT) 
3.การคัดกรองกลุม
เสี่ยงตามเกณฑแยก
รายกลุม   
4.การรณรงคประชา 
สัมพันธใหความรูแก
ประชาชนในชุมชน 

1.กลุมเสี่ยงวณัโรค
ทุกกลุม  
2.ผูปวยวัณโรคทุก
ประเภท  
3.อสม. 
รวม 80 คน 
 

1 – 31 มี.ค.63 1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คนๆละ 55 
บาท เปนเงิน 4,400  บาท 
2 คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 80 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เปนเงนิ 4,000 
บาท 
3.คาวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆ
ละ 300 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 
4.คาวสัดุสํานักงาน เปนเงนิ 2,400 บาท 

เปนเงินท้ังสิ้น  12,600 บาท 

น.ส.แพรวมณี  
โกสินทร 

รพสต.บานคลอง
ปลาโด (44) 

 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีการดาํเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบงาน 

8.โครงการปองกันอุบัติเหตุ
เด็กเสยีชีวิตจากการจมน้ํา 

อบรมใหความรูเร่ืองการ
ปองกันการจมนํ้า การ
ชวยเหลือคนตกนํ้าและ
การปฐมพยาบาลคน
จมน้ํา 
 

อบรมใหความรูเร่ือง
การปองกันการจมน้ํา 
การชวยเหลือคนตก
น้ําและการปฐม
พยาบาลคนจมน้ํา 

ผูนําชุมชน อสม. ครู
อนามัยโรงเรียน 

50 คน 
 

1 – 29 ก.พ. 62 1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คนๆละ 55 
บาท เปนเงิน 2,750  บาท 
2 คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 50 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เปนเงนิ 2,500 
บาท 
3.คาวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆ
ละ 300 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 
4.คาวสัดุสํานักงาน เปนเงนิ 1,500 บาท 

เปนเงินทั้งสิ้น  8,550 บาท 

น.ส.แพรวมณี  
โกสินทร 

รพสต.บานคลอง
ปลาโด  (45) 

9. โครงการมหัศจรรย  1000
วัน 

การรณรงค/
ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/
ใหความรู 

 - การรณรงค/
ประชาสัมพันธ/
ฝกอบรม/ใหความรู  
- การสํารวจขอมูล
สุขภาพ การจัดทํา
ทะเบียนและ
ฐานขอมูลสุขภาพ    
-การเยี่ยมติดตาม 
ดูแลสุขภาพกอน
คลอดและหลังคลอด 
- สงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม     

กลุมเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 
จํานวน 80 คน 

 

1 ต.ค.62-30ก.ย.
63 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คนๆละ 55 
บาท เปนเงิน 4,400  บาท 
2 คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 80 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เปนเงนิ 4,000 
บาท 
3.คาวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆ
ละ 300 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 
4.คาวสัดุสํานักงาน เปนเงนิ 2,400 บาท 

เปนเงินท้ังสิ้น  12,600 บาท 

น.ส.แพรวมณี  
โกสินทร 

รพสต.บานคลอง
ปลาโด  (45) 

 
 
 
 



 
 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบงาน 

10.โครงการผูสูงอายุ
สุขภาพดี ชีวีมีสุข 

9.อบรมใหความรูดาน
สงเสริมสุขภาพ "ไมลม 
ไมลืม ไมเศรา กินขาว
อรอย" และการออก
กําลงักายที่เหมาะสม 

กิจกรรมการตรวจคัด
กรองสุขภาพ   
มีรายละเอียดดังนี ้
- ชั่งน้ําหนัก สวนสูง   
วัดรอบเอว เจาะ DTX  
และวัดความดันโลหิต 
- คัดกรอง ADL   
- ขอเขาเสื่อม  
- คัดกรองสุขภาพจิต 
- คัดกรองตาตอ
กระจก 
- ตรวจสุขภาพปาก 
- การใหความรูอบรม
ใหความรูดานสงเสรมิ
สุขภาพ "ไมลม ไมลืม  
ไมเศรา กินขาวอรอย"
และการออกกําลัง
กายท่ีเหมาะสม 

ผูสูงอายุ จํานวน  
150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 30 เม.ย.2563 1 คาอาหารกลางวัน จํานวน  150 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 55 บาท เปนเงิน 
8,250 บาท 
2 คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 
150 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เปน
เงิน 7,500 บาท 
3.คาจัดสถานท่ี เปนเงนิ 3,000 บาท 
4.คาปายไวนิล ขนาด1*2.5 ตรม.ๆละ
200 บาท เปนเงนิ 500 บาท 
5.คาวัสดุสํานักงาน 4,500 บาท 

เปนเงนิท้ังสิ้น  25,550 บาท 
 

นางภัทรา     
พูนอาด 

รพสต.บานคลอง
ปลาโด (46) 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

11. โครงการตรวจคัด
กรองสุขภาพประชาชน
อายุ 35 ปขึ้นไป   

1. ประสานกับผูนําชุมชน  
อสม.เพ่ือจัดทําทะเบียน
กลุมเปาหมาย 
2. จนท.รพ.สต.รวมกับ  อส
ม.ออกตรวจคัดกรองภาวะ
เสี่ยงกลุมเปาหมาย             
3. ใหคําแนะนําตามสภาวะ
สุขภาพ/นัดหมายเพ่ือตรวจ
ซ้ํา/สงตอเพ่ือการวินิจฉัย 
4. บันทึกขอมูลผลการคัด
กรองความเสี่ยงในโปรแกรม 
JHCIS  
5.สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 

1. เพ่ือคนหาผูมีภาวะเสี่ยง
ตอโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงในประชาชน
อายุ 35 ปขึ้นไป  
2.เพ่ือเฝาระวังพฤติกรรม
เสี่ยงตอการเกิด
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในประชาชนอายุ
35 ปขึ้นไป 
3.เพ่ือคนหาผูปวยรายใหม
และสงตออยางเปนระบบ 
4เพ่ือสรางเครือขาย
ควบคุมและปองกัน
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในระดับหมูบาน/
ตําบล 

ประชาชนอายุ 35 
ปขึ้นไป 
 4 หมูบาน 
จํานวน                  
1,296 คน 
 

14 พฤศจิกายน
2562 

 

1.แผนตรวจน้ําตาล 
จํานวน  26  กลอง ขนาดบรรจุ        
50 ชิ้น/กลองๆละ 495บาท 
เปนเงนิ  12,870  บาท 
2. 70% Alcohol Blister 
pack(100pack/box)  จํานวน 
2 กลองๆละ 875 บาท เปนเงิน 
1,750 บาท 
3.คาถายเอกสาร จํานวน 
1,300 แผนๆละ 0.50บาท เปน
เงิน 650 บาท4.คาปายไวนิล 
ขนาด 1.5 x 3 เมตร  รวม 4.5 
ตารางเมตรๆละ 200 บาท           
เปนเงนิ    900  บาท 
เปนเงนิท้ังสิ้น  16,170  บาท 
 

- รพ.สต. 
ทาแยก/ 
น.ส.สุนีย   หอยลา 
(47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

12. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
 3อ 2ส 1 ฟ          
หมูบานลดเค็ม 
 

1.ประชุมช้ีแจงวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการ 
2.จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณในการดําเนินงาน
โครงการ 
3.จัดประชุมชี้แจงเก่ียวกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ดังน้ี 
3.1 ความรูเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพตนเองใหเหมาะสม
ความรูเรื่องการออกกําลัง
กาย 
3.2 การสาธติประกอบ
อาหารเพ่ือสุขภาพ การออก
กําลังกาย การฝกจิต 
3.3 การควบคุมนํ้าหนัก 
และการคิดคาพลังงาน 
3.4 ติดตามและประเมินผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6 
เดือนหลังการประชุม 
4. สรปุและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

1.เพ่ือใหผูมีภาวะเสี่ยงตอ
โรคเบาหวาน/ 
ความดันโลหิตสูงมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
2.เพ่ือใหผูมีภาวะเสี่ยงตอ
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ         
ท่ีถูกตอง 
3.เพ่ือใหผูมีภาวะเสี่ยงตอ
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงสามารถลดระดับ
ความดันโลหิตและระดับ
น้ําตาลในเลือดใหอยูใน
เกณฑปกติได 

ผูที่มีภาวะเสี่ยงตอ
โรคเบาหวานหรือ
ความดันโลหิตสูง  
จํานวน             
100 คน 

 

17 มกราคม    
2563 
 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คนๆ
ละ ๑ มื้อๆละ 55 บาท  
เปนเงนิ 5,500 บาท 
๒.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
จํานวน 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท  
เปนเงนิ 5,000   บาท 
3.คาปายโครงการ ขนาด 1.5 x 3 เมตร  
รวม 4.5 ตารางเมตรๆละ 200 บาท   
เปนเงนิ    900  บาท 
4.คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 แผนๆละ 
0.50 บาท  เปนเงิน 500 บาท  
5. คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน 3,000 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 14,900 บาท              
หมายเหตุ คาใชจายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

- รพ.สต. 
ทาแยก/          
น.ส.ทิติภา บุญ
วงศ 
(48) 



โครงการ กิจกรรม วิธีดาํเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

13. โครงการกิจกรรม
มหัศจรรย  1000  วัน
อบรมศักยภาพ อสม.  
และผูปกครองเด็กในการ
ดูแล  0-5  ดาน
โภชนาการพัฒนาการและ
สภาวะสุขภาพ 
 
 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการ          
การดําเนินงาน/โครงการ 
3. ประสานงานกับ
บุคคลากรและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
4. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว 
5. จัดทํามุมพัฒนาการเด็ก
ประจําโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ทาแยก 
6. ตรวจคัดกรองพัฒนาการ

เด็ก ตามกลุมวยัดวย
บุคลากร สาธารณสุข 

7. จัดประชุมช้ีแจงใหความรู
ดานพัฒนาการเด็กชวงกลุม
เด็กปฐมวัย ( 0 – 5  ป )
ดานโภชนาการและสภาวะ
สุขภาพชองปาก 

1. เพ่ือใหมีจุดสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
อุปกรณท่ีพรอมสําหรับ
การสงเสริมสุขภาพเด็กใน
สถานบริการสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหเด็ก
กลุมเปาหมายอายุ 
9,18,30,42และ60เดือน
ไดรับการประเมินและ
สงเสรมิพัฒนาการตามชวง
วัย 
3. เพ่ือใหผูปกครองเด็ก
และผูดูแลเด็กมีความรูใน
การชวยกระตุนพัฒนาการ
เด็ก 

1. อสม.จํานวน  
62 คน 
2.ผูปกครองหรือ
ผูดูแลเด็ก เด็กกลุม
เปา หมายอายุ 
9,18,30,42และ60
เดือนจํานวน         
38 คน 
 

 ธันวาคม 2562 1.วัสดุสํานักงาน จํานวน  100  คนละ  
30  บาท  เปนเงนิ 3,000 บาท 
2.คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 55 บาท  
เปนเงนิ 5,500 บาท 
3.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท  
เปนเงนิ 5,000 บาท 
4.คาปายไวนิลขนาด 1.5 x 3 เมตรรวม 
4.5 ตารางเมตรๆละ 20 บาท  เปนเงิน 
900 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 16,200 บาท             
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยแบงจายกันได 

- รพ.สต. 
ทาแยก/          
น.ส.ทิติภา บุญ
วงศ 
(49) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ กิจกรรม วิธีดาํเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

14. โครงการกิจกรรม
มหัศจรรย  1000  วัน
แรกของชีวิตตรวจคัด
กรองพัฒนาการเด็กใน
คลินิกเด็กดีเลนตามวัย  
เติบโต  สดใส  แข็งแรง 
 
 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการ          
การดําเนินงาน/โครงการ 
3. ประสานงานกับ
บุคคลากรและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
4. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว 
5. จัดทํามุมพัฒนาการเด็ก
ประจําโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ทาแยก 
6. ตรวจคัดกรองพัฒนาการ

เด็ก ตามกลุมวยัดวย
บุคลากร สาธารณสุข 

7. จัดประชุมช้ีแจงใหความรู
ดานพัฒนาการเด็กชวงกลุม
เด็กปฐมวัย ( 0 – 5  ป ) 
DSM และเฉพาะกลุมอายุ
9,18,30,42และ60เดือน แก
ผูปกครองและผูดูแลเด็ก 
พรอมท้ังทํากิจกรรมกลุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. เพ่ือใหมีจุดสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
อุปกรณท่ีพรอมสําหรับ
การสงเสริมสุขภาพเด็กใน
สถานบริการสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหเด็ก
กลุมเปาหมายอายุ 
9,18,30,42และ60เดือน
ไดรับการประเมินและ
สงเสรมิพัฒนาการตามชวง
วัย 
3. เพ่ือใหผูปกครองเด็ก
และผูดูแลเด็กมีความรูใน
การชวยกระตุนพัฒนาการ
เด็ก 

1.เด็กกลุมเปา 
หมายอายุ 
9,18,30,42และ60
เดือน จํานวน  
156 คน 
 

 ธันวาคม 2562 1.คาชุด  DSPM  139  ขออายุแรกเกิด – 
6 ป (ชุดใสถุงผา)  จํานวน 5 ชุด ๆ ละ  
3,000  บาท  เปนเงนิ  15,000  บาท 
2.คาคอกก้ันแบบมีนวมซี่สูง  60  ซม.  มี
ประตูขนาด  2x2 เมตร  จํานวน 1 ชุด ๆ 
ละ  2,700  บาท  
3.คาสไลเดอรหมีท่ีรัก  จํานวน 1 ชุด ๆ 
ละ  3,750  บาท   
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 21,450 บาท             
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยแบงจายกันได 

- รพ.สต. 
ทาแยก/          
น.ส.ทิติภา บุญ
วงศ 
(49) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการ กิจกรรม วิธีดาํเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

15.โครงการรณรงค
ปองกันเด็กจมน้ํา          
“เด็กทั่วไทย ปลอดภัย    
ไมจมน้ํา” 

1.ประชุมช้ีแจงการ
ดําเนินงาน“เด็กทั่วไทย 
ปลอดภัย ไมจมน้ํา”ใหกับผู
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือรับทราบและ
ดําเนินการ 
2.ดําเนินการสํารวจพ้ืน ท่ี
แหล งน้ํ า ธ ร รมชาติ และ
แหลงน้ําผิวดินที่ขุดขึ้นเอง 
ในเขตรับผิดชอบ 
3.ดําเนินการจัดประชุม
ช้ีแจงใหความรู แก
ผูปกครอง ในพืน้ท่ี
รับผิดชอบของรพ.สต. ทา
แยกเพ่ือเปนการเฝาระวัง
ปองกันเด็กไทยอายุต่ํากวา 
15 ป ไมใหเสียชีวิตจากการ
จมน้ํา 
4.ดําเนินการใหความรูและ
สาธิต พรอมปฏิบัติการเอา
ชีวิตรอดในน้ําและการ
ชวยเหลือคนตกน้ํา จมนํ้า
ของเด็ก (อายุ 6-14 ป) 

1.เพ่ือเปนการเฝาระวัง
ปองกันเด็กไทยอายุต่ํากวา 
15 ป ไมใหเสียชีวิตจาก
การจมน้ํา 
2.เพ่ือใหเด็กไทยอายุต่ํา
กวา 15 ป ใหมีทักษะและ
รูจักวิธีเอาชีวติรอดในน้ํา
หรือวิธีการชวยเหลือที่
ถูกตอง 
3.เพ่ือทําการสํารวจแหลง
น้ําธรรมชาติและแหลงนํ้า
ผิวดินที่ขุดขึ้นเอง เพ่ือเปน
การกําหนดจุดเสี่ยงตอการ
จมนํ้า 
 4.เพ่ือสรางความตระหนัก
ในการดูแลเด็กไทยอายุต่ํา
กวา 15 ป ไมใหเสียชีวิต
จากการจมน้ําของ
ผูปกครอง 

1.เด็กอายุต่ํากวา 
15 ป ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.
ทาแยก จํานวน           
40 คน 
2.ผูปกครองเด็กอายุ
ต่ํากวา 15 ป 
จํานวน 40 คน 

24 เมษายน 
2563 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 55 บาท  
เปนเงนิ 4,400 บาท 
2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 80 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท  
เปนเงนิ 4,000 บาท 
3.คาปายไวนิลขนาด 1.5 x 3 เมตรรวม 
4.5 ตารางเมตรๆละ 200 บาท  เปนเงิน 
900 บาท 
4.คาจางเหมาจัดทําสถานท่ีเก็บอุปกรณ
ชวยปองกันการจมน้ําพรอมอุปกรณเปน
เงิน  5,000 บาท 
5.คาวสัดุอุปกรณในการฝกปฏิบัต ิ เปน
เงิน 5,000 บาท 
6.คาจางเหมารถ  จํานวน 2 คัน ๆละ 
1,000 บาท เปนเงนิ               2,000
บาท 
7.คาวสัดุสํานักงาน เปนเงนิ  2,400 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 23,700 บาท              
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยแบงจายกันได  

- รพ.สต. 
ทาแยก/      
นายสามล ขัน
โท 
(50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

16. โครงการการเฝาระวัง
คัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูง  ความดัน
เบาหวาน  และภาวะอวน
ลงพุง  

ตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยง
ตอโรคความดันโลหิตสูง
เบาหวานและภาวะอวนลง
พุงในประชากรออายุ 35 ป
ข้ึนไป 

1. ประชุมคณะกรรมการ
หมูบาน/ผูนําชุมชนเพ่ือ
จัดทําแผนงาน 
2. เสนอแผนงานโครงการ
กองทุนองคการบริหารสวน
ตําบลทาแยก 
3.  จัดเตรียมอุปกรณในการ
ตรวจคัดกรองคนหาโรคท่ีมี
ภาวะเสี่ยง 
4.ตรวจคัดกรองคนหาโรค
ความดันโลหิตสูง  
โรคเบาหวาน  และภาวะ
อวนลงพุง 
5.สรุปผลการดําเนินการ 

ประชาชนอายุ 35 
ปขึ้นไป 
 4 หมูบาน 
จํานวน                  
1,024 คน 
 

ธันวาคม 2562 
 
 

1.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน  1,024  คน ๆ ละ  1 
มื้อ ๆ ละ  25  บาท  เปนเงิน  
25,600  บาท 
2.คาปายไวนิล  ขนาด  
1x2.5x200  เปนเงนิ  500  
บาท 
3.เคร่ืองวดัความดันดิจิตอล  1  
เครื่อง  เปนเงิน 2,300  บาท
บาท 
4.  แผนตรวจน้ําตาล  Strips   
( ACCU-CHEK ) กลองละ  
450  บาท  จํานวน  18 กลอง 
ๆ ละ  30 Teat  Strips  เปน
เงิน  8,100  บาท 
5.คาถายเอกสาร  จํานวน 
1,024  ชุด ๆ ละ  1 แผน ๆ 
ละ  50  สตางค  เปนเงิน  512  
บาท 
รวมเปนเงิน  37,012  บาท 
หมายเหตุ คาใชจายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

- รพ.สต. 
คลองผักขม/ 
น.ส.จุฑารัตน  บัว
หอม 
 
(52) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีดาํเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

17. โครงการอบรมแกน
นํานักเรียน “วัยเรียน  วัย
ใส  รูจักปองกัน  เขาใจ
เรื่องเพศ ” 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู  
ความเขาใจ  เพศศึกษาและ
พัฒนาการของตนเองเมื่อเขาสู
วัยรุน 
2.  เพ่ือใหนักเรยีนมีความรูและ
ทักษะในการจัดการกับ
สถานการณท่ีเกี่ยวของกับเรื่อง
เพศ 
3. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญของการเห็นคุณคา
ในตนเองและสรางความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

1.ประชุมผูนําชุมชน/ 
กลุมเด็กวัยเรียน/วยัรุน 
เพ่ือจัดทําแผนงาน
โครงการ 
2.เสนอแผนงานกองทุน
ตําบลเพ่ือของบประมาณ 
3.จัดหาวิทยากร/จัดทํา
ปายโครงการ 
4.จัดอบรมใหความรู
กลุมเปาหมาย 
5.ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
6.สรุปแผนงานกิจกรรม/
โครงการ 

เด็กกลุมวัยเรียน/
วัยรุน 
จํานวน 105 คน 
ในเขตรบัผิดชอบ  

กุมภาพันธ 
2563 

- คาอาหารกลางวนั จํานวน  105 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 80 บาท เปนเงิน 8,400  บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
จํานวน 105 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท  เปนเงนิ 
5,250 บาท 
- คาสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ
ละ 300 บาท เปนเงิน 1,200 บาท  
-คาปายไวนิล 1 ผืน ขนาด 1 x 2.5 ม. ตรม.ละ 
200  บาท   เปนเงิน 500 บาท  
- คาถานเอกสาร  จํานวน 100 ชุดๆ ละ 6 
แผน ๆ ละ  50  สตางค  เปนเงิน  315  บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 15,665 บาท 
 
(คาใชจายสามารถถ่ัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ) 

-รพ.สต.
คลองผักขม  
นางสาว
จุฑารัตน  บัว
หอม  
 
(53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ กิจกรรม วธิีดําเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

18. กิจกรรม มหัศจรรย 
1000 วนั เสริมสราง
โภชนาการดี  สูงดีสมสวน 

กลุมเปาหมายไดรับการอบรม
พัฒนาความรูเร่ืองการดูแล
สุขภาพและดานโภชนาการ 

1. ประชุมผูนําชุมชน/กลุม
เด็กวัยเรียน  เพ่ือจัดทํา
แผนงานโครงการ 
2. เสนอแผนงานกองทุน
ตําบลเพ่ือของบประมาณ 
3. จัดหาวิทยากร/จัดทํา
ปายโครงการ 
4. จัดอบรมใหความรู
กลุมเปาหมาย 
5. ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
6. สรุปแผนงานกิจกรรม/
โครงการ 

ผูปกครองหรือ
ผูดูแลเด็ก จํานวน         
0-2 คน 
 

มีนาคม  
2563 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 80 บาท เปนเงนิ  4,000  บาท 
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
จํานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท  เปนเงิน 
2,500 บาท 
3. คาปายไวนิลขนาด 1 x 2.5 เมตรตาราง
เมตรๆละ 200 บาท  เปนเงิน 500 บาท 
4.คาถายเอกสาร  จํานวน 50 ชุด ๆ ละ  10  
แผน ละ  50  สตางค  เปนเงิน 250 บาท 
 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น  7,250 บาท              
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
แบงจายกันได 

-รพ.สต.
คลองผักขม  
นางสาว
จุฑารัตน  บัว
หอม  
 
(54) 

19. โครงการสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพชองปากของ
ผูปกครองเด็กกอนวัย
เรียน 

1.  กลุมเปาหมายมีความรูความ
เขาใจเรื่องการดูแลสุขภาพชอง
ปากเด็กกอนวัยเรียน  อายุ  3-5  
ป 
2.  กลุมเปาหมายเกิดความ
ตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ
ชองเด็กกอนวยัเรียน  อายุ  3-5  
ป 
3.  กลุมเปาหมายสามารถทํา
ความสะอาดชองปากเด็กกอนวัย
เรียน  อายุ  3-5  ป  ไดสะอาด
และถูกวิธี 

1. ประชุมผูนําชุมชน/กลุม
เด็กวัยเรียน  เพ่ือจัดทํา
แผนงานโครงการ 
2. เสนอแผนงานกองทุน
ตําบลเพ่ือของบประมาณ 
3. จัดประชาสัมพันธ
กําหนดการลงทะเบียน
ผูปกครองในชุมชนที่มีท่ีมี
บุตรอายุ 3-5  ป  ในเขต
พ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสรมิ
สุขภาพตําบลคลองผักขม 
4. จัดอบรมตามโครงการ 
5. สรุปแผนงานกิจกรรม/
โครงการ 

ผูปกครอง
เด็กอายุ  
3-5  ป  
จํานวน 
70  คน 

มีนาคม  
2563 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 70 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 80 บาท เปนเงนิ  5,600  บาท 
2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท  เปน
เงิน 3,500 บาท 
3.คาปายไวนิลขนาด 1 x 2.5 เมตรตาราง
เมตรๆละ 200 บาท  เปนเงนิ 500 บาท 
4.คาถายเอกสาร  จํานวน 70 ชุด ๆ ละ  20  
แผน ละ  50  สตางค  เปนเงนิ 700 บาท 
5.  คาวัสดุสํานักงาน  จํานวน  70  คน ๆ ละ  
30  บาท  เปนเงิน  2,100 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 12,400 บาท              
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
แบงจายกันได 

-รพ.สต.
คลองผักขม  
นางสาว
จุฑารัตน  บัว
หอม  
 
(55) 



 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอยีดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

20. กิจกรรมหมูบานยุค
ใหม  ลดโรค  รักษไต  ใส
ใจ  ลดเค็ม 

1.อัตราการปวยและภาวะแทรกซอน
ของโรคไมติดตอเรื้อรังลดลง 
2.กลุมเปาหมายมีความรูเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติลดเค็มลดโรคอยางถูกตอง 
3.เกิดหมูบานตนแบบพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีดีและถูกตอง 

1.รวบรวมสถิติผูปวยโรค
เรื้อรังและจํานวนผูปวยไต
เสื่อม 
2.นําเสนอสถิติโรคใหผูที่
เก่ียวของทราบ 
3.จัดทําโครงการเพ่ือเสนอ
โครงการ 
4.แจงรายชื่อผูเขารวม
ประชุม 
5.จัดทําเอกสารคูมือการ
ดูแลสุขภาพ “ลดเคม็
คร่ึงหนึ่ง  กินจืด  ยืดอาย”ุ 
6.จัดอบรมใหความรูแก
กลุมเปาหมาย 
7.สรุปผลการดําเนินงาน 

1.ผูนําชุมชนและ
ประชาชน 
2.เจาของ
รานอาหารแผง
ลอย จํานวน 80  
คน 

เม.ย. 2563 1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 80 บาท เปนเงิน  6,400
บาท 
2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 80 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท  
เปนเงนิ 4,000 บาท 
3.คาปายไวนิลขนาด 33 x 38  
เซนติเมตร  “ปรับเปลี่ยนชีวติ  รักษไต  
ใสใจ  ลดเค็ม ”  จํานวน  80  ชุด ๆ 
ละ 150  บาท  เปนเงิน 6,400 บาท 
4.คาถายเอกสาร  จํานวน 80 ชุด ๆ ละ  
10  แผน ละ  50  สตางค  เปนเงิน 
400 บาท 
5.  คาสื่อประชาสัมพันธ  กระเปาผา  
ขนาด  33x38  ซม.พิมพคําวา
“ปรับเปลี่ยนชีวิตรักษไต ใสใจ ลดเค็ม” 
จํานวน  80  คน ๆ ละ  150  บาท   
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 17,700  บาท          
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

-รพ.สต.
คลองผักขม  
นางสาว
จุฑารัตน  บัว
หอม  
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โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ 
ผูรับผิดช

อบ 
21.  โครงการผูสูงอายุ  
กายและใจแข็งแรง 

1.กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจใน
การดูแลสุขภาวะของตนเองท้ังดาน
รางกาย  สังคม  อารมณและจิตใจ 
2.กลุมเปาหมายมีสุขภาพรางกายจิตใจ
แข็งแรง  ลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรค 
3.กลุมเปาหมายเปนตนแบบในการดูแล
สุขภาพตนเองใหกับผูอ่ืนได 
4.  กลุมเปาหมายมีความภาคภูมิใจและ
เกิดคณุคาในตนเอง 

1. ประชุมคณะกรรมการ
หมูบาน/ผูนําชุมชน 
2. จัดทําแผนงานโครงการเสนอ
คณะกรรมการกองทุนองคการ
บริหารสวนตําบลทาแยก 
 3. จัดอบรมใหความรูเรื่องดูแล
สุขภาพรางกายและดูแล
สุขภาพจิตใจ  การออกกําลัง
กาย 
4. ทืมแกนนําผูสูงอายุ  อาสาสม
สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
และเจาหนาที่ติดตามเยี่ยมบาน
ผูสูงอายุติดบานติดเตียง  โดย
พูดคุยใหกําลังใจ  ตรวจสุขภาพ
รางกายและชองงปาก  และให
คําแนะนําในการการดูแล
สุขภาพชองปาก 
5. สรุปแผนงานกิจกรรม/
โครงการ 

แกนผูนําสูงอายุ  
จํานวน  100  คน 

เม.ย. 2563 1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 80 บาท เปนเงนิ  8,000
บาท 
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
จํานวน 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท  
เปนเงนิ 5,000 บาท 
3.คาปายไวนิลขนาด 1 x 2.5 เมตร
ตารางเมตรๆละ 200 บาท  เปนเงิน 
500 บาท 
4.คาถายเอกสาร  จํานวน 100 ชุด ๆ 
ละ  10  แผน ละ  50  สตางค  เปน
เงิน 300 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,800  บาท          
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

-รพ.สต.
คลองผัก
ขม  
นางสาว
จุฑารตัน  
บัวหอม  
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โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ 
ผูรับผิดช

อบ 
22.โครงการเกษตรปลอด
โรค  ผูบริโภคปลอดภัย 

1.กลุมเปาหมายไดรับการตรวจสารเคมี
ในเลือด 
2.  กลุมเปาหมายท่ีมีระดับสารเคมีใน
เลือดระดับไมมีปลอดภัยไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3.กลุมเปาหมายมีระดับสารเคมีในเลือด  
เกณฑปกติและปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 
 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ  แนว
ทางการดําเนินงานใหเกี่ยวของ
ทราบ 
2.จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือ
เสนอขอรับงบประมาณ
สนับสนุน 
3.จัดการประชาสัมพันธใหกลุม
เกษตรทราบเพื่อเตรียม
กลุมเปาหมายและนัด  วนัเวลา  
และสถานที่การตรวจเครื่องมือ
และอุปกรณในการตรวจคัด
กรองโดยตรวจเลือด  โดยการใช
กระดาษทดสอบเอนไซมโคลีน
เอสเตอเรส 
5.ประสานผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี  
เพ่ือเตรียมการและวางแผนการ
ดําเนินงานตรวจหารสารเคมี
กําจัดศตัรูพืชตกคาง 
6.  ดําเนินการตรวจหารสารเคมี
กําจัดศตัรูพืชตกคางในกลุม
เกษตรกร  ตามวัน  และเวลา
สถานท่ีนัดหมาย 

1.เกษตรกรที่มี
ความเสี่ยงตอ
สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 
2.เจาของ
รานอาหาร/แผง
ลอย  จํานวน 80  
คน 
 

พ.ค. 63 1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 80 บาท เปนเงนิ  6,400
บาท 
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
จํานวน 80 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท  
เปนเงนิ 4,000 บาท 
3.คาปายไวนิลขนาด 1 x 2.5 เมตร
ตารางเมตรๆละ 200 บาท  เปนเงิน 
500 บาท 
 
 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 10,900  บาท 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

-รพ.สต.
คลองผัก
ขม  
นางสาว
จุฑารตัน  
บัวหอม  
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โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอยีดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

23.โครงการควบคุม
ปองกันโรคราย กําจัด
ยุงลาย หางไกลโรค
ไขเลือดออก 

1.สรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและ
ชุมชนทองถ่ิน 
2.จัดรณรงคควบคุมปองกันโรคในพ้ืนที่ 
5 หมูบาน 
3.เพ่ือสรางความตระหนัก ความเขาใจ
เก่ียวกับการปองกันโรคไขเลือดออก 

กิจกรรมที ่1 
1.จัดเวทีประชุมชี้แจง
นโยบายการดําเนินงาน
รณรงคปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 
2.กําหนดวนัลงพ้ืนที่พนยุง
เพ่ือรณรงคปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออกในชุมชน 
กิจกรรมที่ 2 
ลงพ้ืนที่พนยุงเพ่ือรณรงค
ปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 
 

กิจกรรมที่  1 
อสม. จํานวน 50  
คน  
กิจกรรมที่  2 
ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  
จํานวน  772  
หลังคาเรือน 

พฤษภาคม 
2563 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 80 บาท เปนเงิน  4,000
บาท 
2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท  
เปนเงนิ 2,500 บาท 
3. คาปายไวนิลขนาด 1 x 2.5 เมตร
ตารางเมตรๆละ 200 บาท  เปนเงนิ 
500 บาท 
4. คาจางเหมาพนยุงเฉพาะคาแรง (ไม
รวมสารเคมี  นํ้ามันเชื้อเพลิง)  จํานวน  
772  หลังคาเรือน ๆ ละ  20  บาท  
เปนเงนิ  15,440  บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 22,440  บาท 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

-รพ.สต.
คลองผักขม  
นางสาว
จุฑารัตน  บัว
หอม  
 
(59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

23. โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผูปวยกลุม DM/HT 

1. อบรมใหความรูความเขาใจถึงการ
ปฎิบัติตนเองไดอยางถูกตอง 

2. ใหผูปวยตะหนักในสุขภาพของ
ตนเอง 

3. ใชนวัตกรรมกระเปาผาบอกระยะ
ของโรคโรคไตวาอยูระดับไหน 
 

1. สํารวจและรวบรวม
ปญหาของผูปวยไตวาย
เรื้อรังระยะที่ 1-5 
ตามลําดับ 

 
 

1. กลุมผูปวยโรค
เรื้อรังท่ีมารับ
บริการที่อนามัย
ทากะบาก 
จํานวน 100 คน 

พฤศจิกายน

62 

 

1. คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 55 
บาท จํานวน 100 คน เปนเงิน  
5,500 บาท 

2. คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 30 บาท 
จํานวน 100 คน เปนเงิน 6,000 บาท 

3. จัดทํากะเปาความรูจํานวน 100 

คนๆละ 60 บาทเปนเงิน 6,000 บาท 

(รวมเปนเงิน 17,500 บาท) 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ

ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

รพ.สต. ทา
กะบาก 

นางสาวศิร
ประภา  มุง
บัง (60) 

24. โครงการปองกัน
และเฝาระวังโรคติดตอ
ตามฤดูกาล 

 

1. ประชาคมการควบคุมปองกันเฝา
ระวังโรคติดตอตามฤดูกาล 
(ไขเลือดออก,ไขหวัดใหญ,มาลาเรีย
,พยาธิใบไมในตับ) 

1. อบรมใหความรู
ปองกันเฝาระวัง
โรคติดตอตามฤดูกาล 

(ไขเลือดออก,ไขหวัด
ใหญ,มาลาเรีย,พยาธิใบ
ไมในตับ) 
2. แกนนําสามารถ
ควบคุมปองกันโรคติดตอ
ในชุมชนได 
 

1.แกนนํา
ประชาชน  และ 
อสม. จํานวน 
100  คน 

มกราคม 

63 

1. คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือๆละ 55 
บาท จํานวน 100 คน เปนเงิน  
5,500 บาท 

-2. คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 30 บาท 
จํานวน 100 คน เปนเงิน 6,000 บาท 

3. คาปายใบนิล ขนาด 1 x 1.5 เมตร 
14 ปายๆละ 300 จํานวนเงิน 4,200

บาท 

(รวมเปนเงิน 15,700 บาท) 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ

ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

รพ.สต. ทา
กะบาก 

นางสาว
ประภาพร 
ขํามณ ี

(61) 

 
 
 
 



 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

รายละเอยีดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
งาน 

25. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพผูที่มี
ภาวะเสี่ยงตอโรคความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน 

หัวใจและหลอดเลือด 

1. การอบรมใหความรูดานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

1. อบรมใหความรู 
3อ. 2ส. 
 

1. ประชาชนกลุม
เสี่ยงกลุมปวย  3  

หมู จํานวน 100  

คน 

มกราคม

63 

1. คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 55 
บาท จํานวน 100 คน เปนเงิน 5,500

บาท 

2. คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 25 บาท 
จํานวน 100 คน เปนเงิน 5,000 
บาท 

3. คาจางเหมาจัดสถานที่พรอมโตะ
เกาอ้ี เปนเงิน 2,000 บาท 

(รวมเปนเงิน 12,500 บาท) 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ

ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

รพ.สต. ทา
กะบาก 

นางสาวศิร
ประภา  มุง
บัง 
(62) 

26. โครงการอบรมผูนํา
เยาวชนหางไกล         
ยาเสพติด 
 

1. มีการบรรยายประกอบสื่อตางๆ 

2. บรรยายธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจ
ใหแกผูเขารวมอบรม 

3. ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน เนน
ความสามัคค ีและการเสียสละ 

1. เพื่อสงเสริมให
นักเรยีนทํากิจกรรมที่มี
ประโยชนตอสังคม 

2. เพื่อใหเกิดการสราง
สุขภาพในชุมชนอยาง
ยั่งยืน 

3. เพ่ือใหนักเรยีน
หางไกลยาเสพติด 

 

1. เยาวชน จาํนวน 
50  คน 
2. อสม จํานวน30
คน 
3. ปชช. จํานวน20
คน 
 

กุมภาพันธ

63 

1. คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 55 
บาท จํานวน 100 คน เปนเงิน  
5,500 บาท 

2. คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 30 บาท 
จํานวน 100 คน เปนเงนิ 6,000 
บาท(รวมเปนเงิน 11,500 บาท) 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

รพ.สต. ทา
กะบาก 
นางสาว
ประภาพร 
ขํามณ ี
(63) 

 
 
 
 



 
 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

รายละเอยีดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
งาน 

27. โครงการตรวจ
สุขภาพผูสูงอายอุบรมให
ความรูดานสงเสริม
สุขภาพ  อสม.ผูทํา
ชุมชนและผูนํากลุม
ผูสูงอาย ุ

1. อบรมใหความรูดานการสงเสริม
สุขภาพ 

อสม. ผูนําชุมชนและผูนาํกลุม
ผูสูงอาย ุ

2. ตรวจตาตอกระจก 

3. ตรวจสุขภาพปากและฟน 

4. ใหความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอาย ุ

1. ประชุมเตรยีม
โครงการแกเจาหนาที่
สาธารณสุข อสม. ผูนํา
ชุมชนและผูนํากลุม
ผูสูงอาย ุ

2. ตรวจตาตอกระจก 

3.ตรวจสุขภาพปาก
และฟน 

4. ใหความรูเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพ
ผูสูงอาย ุ

 

1.ผูสูงอายุ จํานวน 
100 คน 

 

กุมภาพันธ
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1. คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 55 
บาท จํานวน 100 คน เปนเงิน  
5,500 บาท 

2. คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 30 บาท 
จํานวน 100 คน เปนเงนิ 6,000 
บาท(รวมเปนเงิน 11,500 บาท) 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

รพ.สต. ทา
กะบาก 

นางสาคร  
อาจศรม 
(64) 

28. โครงการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิต และโรค
หลอดเลือดสมอง 

 

1. กําหนดมาตรการเชงิรุกและ
บริการที่เหมาะสมแกกลุมเสี่ยง กลุม
ปวย ที่มีภาวะแทรกซอน 

2. เพื่อสรางใหประชาชนดูแลตนเอง
ได 

1. อบรมใหความรู
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตกลุมเปาหมาย
ประชาชนอายุ 35  ป
ขึ้นไป 

2. ประชุม ชี้แจง อสม. 
เจาหนาที่ เพื่อกําหนด
วิธีปฎบิัติ 

1. ประชาชนอายุ 
15  ปขึ้นไปในหมู 
7,10,15 ตําบลทา
แยก ทีมีภาวะเสี่ยง 
จํานวน 100 คน 

ธนัวาคม
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1. คาอาหารวาง 1 มื้อๆละ 55 บาท 
จํานวน 100 คน เปนเงนิ 5,500 
บาท 

2. คาชุดตรวจ DTX 10 กลองละ 985 
บาทเปนเงนิ 9,850 บาท 

3. คาจางเหมาจัดสถานท่ีพรอมโตะ
เกาอ้ี เปนเงิน 2,000 บาท 

(รวมเปนเงิน 17,350 บาท) 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

รพ.สต. ทา
กะบาก 

นางสาวศิร
ประภา มุง
บัง 
(65) 

 



 
 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

รายละเอยีดงบประมาณ ผูรับผิดชอบงาน 

29. โครงการปองกัน
ควบคุมวัณโรค 

1. อบรมความรูแก
ผูปวยวัณโรคกลุมเสี่ยง
และประชาชนทั่วไป 

1. เพื่อคนหาผูปวยวัณ
โรครายใหม 
2. เพื่อควบคุมกํากับการ
กินยา (DOT) 
3. ตรวจสุขภาพกลุม
เสี่ยงแยกตามกลุมวัย 

4. การรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรู
แกประชาชนในชุมชน 
 

1. กลุมเสี่ยงวัณ
โรคทุกกลุม 

2. อสม. 
รวม 80 คน 

 

เมษายน 63 1. คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 
55 บาท จํานวน 80 คน เปน
เงิน  4,400 บาท 

2. คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 30 
บาท จํานวน 80 คน เปนเงิน 
4,800 บาท   
    (รวมเปนเงิน 9,200 บาท) 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

รพ.สต. ทากะบาก 

นางสาวประภาพร 
ขํามณ ี (66) 

30. โครงการปองกัน
อุบัติเหตุเด็กเสียชีวิตจาก
การจมน้ํา 
 

1. อบรมใหความรูเรื่อง
การปองกันการจมน้ํา 
การชวยเหลือคนตกน้ํา
และการปฐมพยาบาล
คนจนน้ํา 

1. อบรมใหความรูเร่ือง
การปองกันคนจมน้ํา 
การชวยเหลือคนตกนํ้า
และการปฐมพยาบาล
คนจมน้ํา 

1. ผูนําชมชน,  
อสม. คร ู
อนามัยโรงเรียน 
จํานวน 50 คน 
 

พฤษภาคม 63 1. คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 
55 บาท จํานวน 80 คน เปน
เงิน  4,400 บาท 

2. คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 30 
บาท จํานวน 80 คน เปนเงิน 
4,800 บาท   
      (รวมเปนเงนิ 9,200 บาท) 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 
 

รพ.สต. ทากะบาก 

นางสาคร  อาจศรม 
(67) 

 
 
 



 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ

งาน 
31. โครงการมหัศจรรย 
1,000 วันแรกแหงชีวิต 

Well Baby Clinic 

1. ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็กตามกลุม
วัยดวยบุคลากร
สาธารณสุข 

2. จัดทํามุมพัฒนาการ
เด็กประจําโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทา
กะบาก 

3. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนด 

4. ประสานงานกับ
บุคลากรและหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

5. วางแผนปฎิบัติการ 
การดําเนินงาน/
โครงการ 

6. ประชุมวางแผน
โครงการ 

1. เพื่อใหผูปกครองเด็ก
และผูดูแลเด็กมีความรู
ในการชวยกระตุน
พัฒนาการเด็ก 

2. เพื่อใหมีมุมสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
อุปกรณที่พรอมสําหรับ
การสงเสรมิสุขภาพเด็ก
ในสถานบริการ
สาธารณสุข 
 

1. ผูปกครองและ
เด็กแรกเกิด – 6 ป 
จํานวน 150  คน 

ม.ีค.63 1. คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 
55 บาท จํานวน 150 คน เปน
เงิน  8,250 บาท 

2. คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 30 
บาท จํานวน 150 คน เปนเงิน 
9,000 บาท 

3. จางเหมาทํามุมพัฒนาเด็ก 
8,600 บาท 

(รวมเปนเงิน 25,850 บาท) 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

 

 

รพ.สต. ทากะ
บาก 

นางสาวศิร
ประภา มุงบัง 
 
(69) 



 

โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนินการ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบงาน 

32.โครงการคุมครอง
ผูบริโภคในชุมชน 

1. ประชุมแกนนํา/เพ่ือ
จัดแผนโครงการ 

2. จัดประชุมอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพแกนนํา
อาสาสมัครสาธารณสุข 

1. เสนอแผนกองทุน
ตําบลเพื่อขอ
งบประมาณ 

2. จัดชื่อวัสดุในการจัด
อบรม 
 

1. อสม. ประชาชน 
รวม 100 คน 

 

พฤษภาคม 
63 

1. คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 55 
บาท จํานวน 80 คน เปนเงิน  4,400 
บาท 

2. คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 30 บาท 
จํานวน 80 คน เปนเงนิ 4,800 บาท   
      (รวมเปนเงิน 9,200 บาท) 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได 
 

รพ.สต. ทากะบาก 

นางสาวประภาพร 
ขํามณ ี
(68) 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน ( หาแสนสามหม่ืนเจ็ดรอยสิบเกาบาทถวน ) 510,397.-  บาท  



แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาแยก  พ.ศ.2563 
แผนงาน ท่ี  2  สนับสนุนกลุมหรือองคกร  ปงบประมาณ 2563 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

 
วิธีดําเนินการ 

 
กลุมเปาหมาย 

 
ระยะเวลา งบประมาณลายละเอียด 

 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก   
 

1. ประชุมชี้แจง  ผูนําชุมชน 
สมาชิก อบต. และอสม. เพ่ือ
กําหนดพ้ืนทีด่ําเนินการ 
2. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุน จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลทาแยก 
3. จัดอบรมเชิงปฏบิัติการแก
แกนนําครอบครัว  ใหความรู
เรื่องโรคและระบาดวิทยา
ไขเลือดออกเบ้ืองตนรวมท้ัง
วิธีการดําเนินงานควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก ใน
หมูบาน/ชุมชน 
 4. รณรงคทําลายแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลายดวยวิธี
พนสารเคมี  ใสทรายอะเบท ใส
ปลาหางนกยูงลูกนํ้าเปลี่ยนถาย
น้ําในภาชนะทุกวันศกุร                        

1.เพ่ือใหประชาชนทุกคนใน
หมูบาน / ชุมชน  มีความรู
ความเขาใจ และเกิดความ
ตระหนักเห็นความสําคัญของ
การปองกัน และควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
2.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทุก
คนในหมูบาน / ชุมชน มีสวน
รวมในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกในหมูบาน
และชุมชนของตนเอง 
 2.เพ่ือสรางแรงจูงใจให
ประชาชนทุกคนในหมูบาน  มี
การทํากิจกรรมเฝาระวัง และ
ปองกันโรคไขเลือดออก โดย
การกําจัดยงุลาย  ลูกน้ํา  และ
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย 
ในอาคารบานเรือน และ
ชุมชน 

แกนนําครอบครัว    
จํานวน   30  คน     
 

เมษายน-
มิถุนายน

2563 
 

1. คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆ 
80 บาท เปนเงิน 2,400 บาท 
2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 30  คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ  25 บาท   เปนเงิน 1,500 
บาท 
3. คาปายประชาสัมพันธขนาด 1.5X3 
เมตรรวม 4.5 ตารางเมตรๆละ                 
200 บาท  เปนเงิน 900  บาท 
 4. คาจางเหมาพนสารเคมี จํานวน 310 
หลังคาเรือน ๆ ละ 20 บาท   เปนเงิน  
6,200  บาท   
5.คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 750บาท                   
              
รวมทั้งสิ้นเปน  11,750    บาท                 
 
หมายเหตุ คาใชจายทุกรายการสามารถ
ถ่ัวเฉลี่ยแบงจายกันได 
 

หมูที่ 2 บาน
หอย 
ต.ทาแยก 
 

 
 
 
 



 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

 
วิธีดําเนินการ 

 
กลุมเปาหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณลายละเอียด 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

2. โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก   
 

1. ประชุมชี้แจง  ผูนําชุมชน 
สมาชิก อบต. และอสม. เพ่ือ
กําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ 
2. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุน จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลทาแยก 
3. จัดอบรมเชิงปฏบิัติการแก
แกนนําครอบครัว  ใหความรู
เรื่องโรคและระบาดวิทยา
ไขเลือดออกเบ้ืองตนรวมท้ัง
วิธีการดําเนินงานควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก ใน
หมูบาน/ชุมชน 
 4. รณรงคทําลายแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลายดวยวิธี
พนสารเคมี  ใสทรายอะเบท ใส
ปลาหางนกยูงลกูน้ําเปลี่ยนถาย
น้ําในภาชนะทุกวันศกุร                        

1.เพ่ือใหประชาชนทุกคนใน
หมูบาน / ชุมชน  มีความรู
ความเขาใจ และเกิดความ
ตระหนักเห็นความสําคัญของ
การปองกัน และควบคมุโรค
ไขเลือดออก 
2.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทุก
คนในหมูบาน / ชุมชน มีสวน
รวมในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกในหมูบาน
และชุมชนของตนเอง 
 3.เพ่ือสรางแรงจูงใจให
ประชาชนทุกคนในหมูบาน  มี
การทํากิจกรรมเฝาระวัง และ
ปองกันโรคไขเลือดออก โดย
การกําจัดยุงลาย  ลูกน้ํา  และ
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย 
ในอาคารบานเรือน และ
ชุมชน 

แกนนําครอบครัว    
จํานวน   50  คน     
 

เมษายน-
มิถุนายน
2563 
 

1. คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆ 
80 บาท เปนเงนิ 4,000 บาท 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50  คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ  25 บาท   เปนเงนิ 2,500 
บาท 
3. คาปายประชาสัมพันธขนาด 1.5X3 
เมตรรวม 4.5 ตารางเมตรๆละ                
200 บาท  เปนเงิน 900  บาท   
4. คาจางเหมาพนสารเคมี จํานวน 115 
หลังคาเรือน ๆ ละ 20 บาท   เปนเงิน  
2,300  บาท   
5.คาวสัดุสํานักงาน เปนเงนิ 1,500 บาท                                                                                   
      รวมท้ังสิ้นเปน  11,200    บาท                 
 
หมายเหตุ คาใชจายทุกรายการสามารถ
ถ่ัวเฉลี่ยแบงจายกันได 
 

หมูที่ 3 บาน
ทุงแฝก 
ต.ทาแยก 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

 
วิธีดําเนินการ 

 
กลุมเปาหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณลายละเอียด 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

3. โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก   
 

1. ประชุมชี้แจง  ผูนําชุมชน 
สมาชิก อบต. และอสม. เพ่ือ
กําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ 
2. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุน จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลทาแยก 
3. จัดอบรมเชิงปฏบิัติการแก
แกนนําครอบครัว  ใหความรู
เรื่องโรคและระบาดวิทยา
ไขเลือดออกเบื้องตนรวมท้ัง
วิธีการดําเนินงานควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก ใน
หมูบาน/ชุมชน 
 4. รณรงคทําลายแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลายดวยวิธี
พนสารเคมี  ใสทรายอะเบท ใส
ปลาหางนกยูงลูกนํ้าเปลี่ยนถาย
น้ําในภาชนะทุกวันศกุร                        

1.เพ่ือใหประชาชนทุกคนใน
หมูบาน / ชุมชน  มีความรู
ความเขาใจ และเกิดความ
ตระหนักเห็นความสําคัญของ
การปองกัน และควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
2.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทุก
คนในหมูบาน / ชุมชน มีสวน
รวมในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกในหมูบาน
และชุมชนของตนเอง 
3.เพ่ือสรางแรงจูงใจให
ประชาชนทุกคนในหมูบาน  มี
การทํากิจกรรมเฝาระวัง และ
ปองกันโรคไขเลือดออก โดย
การกําจัดยุงลาย  ลูกน้ํา  และ
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย 
ในอาคารบานเรือน และ
ชุมชน 

แกนนําครอบครัว    
จํานวน   30  คน     
 

เมษายน-
มิถุนายน

2563 
 

1. คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆ 
80 บาท เปนเงิน 2,400 บาท 
2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 30  คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ  25 บาท   เปนเงิน 1,500 
บาท 
3. คาปายประชาสัมพันธขนาด 1.5X3 
เมตรรวม 4.5 ตารางเมตรๆละ                 
200 บาท  เปนเงิน 900  บาท     
4. คาจางเหมาพนสารเคมี จํานวน 305 
หลังคาเรือน ๆ ละ 20 บาท   เปนเงิน  
6,100  บาท  
5.คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 750 บาท                                                                              
 
                                                                                    
      รวมท้ังสิ้นเปน  11,650    บาท                 
 
หมายเหตุ คาใชจายทุกรายการสามารถ
ถ่ัวเฉลี่ยแบงจายกันได 

หมูที่ 4 บาน            
หนองเตียน 
ต.ทาแยก 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

 
วิธีดําเนินการ 

 
กลุมเปาหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณลายละเอียด 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

4. โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก   
 

1. ประชุมชี้แจง  ผูนําชุมชน 
สมาชิก อบต. และอสม. เพ่ือ
กําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ 
2. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุน จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลทาแยก 
3. จัดอบรมเชิงปฏบิัติการแก
แกนนําครอบครัว  ใหความรู
เรื่องโรคและระบาดวิทยา
ไขเลือดออกเบ้ืองตนรวมท้ัง
วิธีการดําเนินงานควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก ใน
หมูบาน/ชุมชน 
 4. รณรงคทําลายแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลายดวยวิธี
พนสารเคมี  ใสทรายอะเบท ใส
ปลาหางนกยูงลูกนํ้าเปลี่ยนถาย
น้ําในภาชนะทุกวันศกุร                        

1.เพ่ือใหประชาชนทุกคนใน
หมูบาน / ชุมชน  มีความรู
ความเขาใจ และเกิดความ
ตระหนักเห็นความสําคัญของ
การปองกัน และควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
2.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทุก
คนในหมูบาน / ชุมชน มีสวน
รวมในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกในหมูบาน
และชุมชนของตนเอง 
3.เพ่ือสรางแรงจูงใจให
ประชาชนทุกคนในหมูบาน  มี
การทํากิจกรรมเฝาระวัง และ
ปองกันโรคไขเลือดออก โดย
การกําจัดยุงลาย  ลูกน้ํา  และ
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย 
ในอาคารบานเรือน และ
ชุมชน 

แกนนําครอบครัว    
จํานวน 40    คน     
 

เมษายน-
มิถุนายน

2563 
 

1. คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆ 
80 บาท เปนเงิน 3,200 บาท 
2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 40  คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ  25 บาท   เปนเงิน 2,000 
บาท 
3. คาปายประชาสัมพันธขนาด 1.5X3 
เมตรรวม 4.5 ตารางเมตรๆละ                 
200 บาท  เปนเงิน 900  บาท            
4. คาจางเหมาพนสารเคมี จํานวน 240 
หลังคาเรือน ๆ ละ 20 บาท   เปนเงิน  
4,800  บาท  
5.คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงนิ 1,200บาท                                                                              
                                                                              
รวมทั้งสิ้นเปน  12,100    บาท                 
 
หมายเหตุ คาใชจายทุกรายการสามารถ
ถ่ัวเฉลี่ยแบงจายกันได 
 

หมูที่ 13 
บานเนินไฮ 
ต.ทาแยก 
 

 
 
 
 



 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก 
 
 
 
 
 
 

1.ประชาคมการควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก 
2.รณรงคควบคุมโรค
ไขเลือดออกโดยการพนสารเคมี
และการใสทรายอะเบท 
 
 
 

1.อบรมใหความรูในการ
ควบคุมปองกันโรคโรค
ไขเลือดออกดวยหลัก5ป. 
2.รณรงคควบคุมโรค
ไขเลือดออกโดยการพน
สารเคมีและการใส
ทรายอะเบท 
 
 

-ผูนําชุมชน 
จํานวน 5 คน 
-อสม. จํานวน 12 
คน 
-ตัวแทนครัวเรือน
หรือผูสนใจ 
จํานวน 33 คน 
 

ตุลาคม  
2562  -  
กันยายน  
2563 
 
 
 
 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 70 คนๆละ 
55 บาท เปนเงนิ 3,850 บาท                    
2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 60 
คนๆละ 25 บาท/2 มื้อ เปนเงนิ  3,500 
บาท  
3.คาจางเหมาพนยุง จํานวน 300 หลังคา
เรือนๆละ 20 บาท เปนเงิน 6,000 
4. คาวัสดุสํานักงาน 2,100 บาท 
      รวมเปนเงินทั้งสิ้น   15,450 บาท 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยแบงจายกันได   

ชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
บานคลองศรี
เมือง  

6.โครงการควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก 
 
 
 
 
 
 

1.ประชาคมการควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออก 
2.รณรงคควบคุมโรค
ไขเลือดออกโดยการพน
สารเคมีและการใส
ทรายอะเบท 
 

1.อบรมใหความรูในการ
ควบคมุปองกันโรคโรค
ไขเลือดออกดวยหลัก5ป. 
2.รณรงคควบคุมโรค
ไขเลือดออกโดยการพน
สารเคมีและการใส
ทรายอะเบท 
 

-ผูนําชุมชน 
จํานวน 5 คน 
-อสม. จํานวน 12 
คน 
-ตัวแทนครัวเรอืน
หรือผูสนใจ 
จํานวน 33 คน 

ตุลาคม  
2562  -  
กันยายน  
2563 
 
 
 
 
 
 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 90 คนๆละ 
55 บาท เปนเงนิ 4,950 บาท                    
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 90 
คนๆละ 25 บาท/2 มื้อ เปนเงิน  4,500 
บาท  
3.คาจางเหมาพนยงุ จํานวน 160หลังคา
เรอืนๆละ 20 บาท เปนเงิน 3,200 บาท 
4.คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2,700 บาท 
5.คาวัสดุสํานักงาน 2,800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น   15,350 บาท  
หมายเหตคุาใชจายทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยแบงจายกันได 

ชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
บานคลอง
ปลาโด  

 
                                                           
 



 
 
                                                    

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

7.โครงการควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก 
 
 
 
 
 

1.ประชาคมการควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก 
2.รณรงคควบคุมโรค
ไขเลือดออกโดยการพนสารเคมี
และการใสทรายอะเบท 
 
 

1.อบรมใหความรูในการ
ควบคุมปองกันโรคโรค
ไขเลือดออกดวยหลัก5ป. 
2.รณรงคควบคุมโรค
ไขเลือดออกโดยการพน
สารเคมีและการใส
ทรายอะเบท 

-ผูนําชุมชน 
จํานวน 5 คน 
-อสม. จํานวน 12 
คน 
-ตัวแทนครัวเรือน
หรือผูสนใจ 
จํานวน 33 คน 
 

ตุลาคม 
2562  -  
กันยายน  
2563 
 
 
 
 
 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คนๆละ 
55 บาท เปนเงนิ 4,400 บาท                    
2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 80 
คนๆละ 25 บาท/2 มื้อ เปนเงนิ  4,600 
บาท  
3.คาจางเหมาพนยุง จํานวน 230หลังคา
เรือนๆละ 20 บาท เปนเงิน 4,600 บาท 
4.คานํ้ามันเชื้อเพลิง 3,500 บาท 
5.คาวสัดุสํานักงาน 2,400 บาท 
      รวมเปนเงินทั้งสิ้น   15,400 บาท 
   หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยแบงจายกันได   

ชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
บานกิโลสาม  

8. โครงการควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออก 

1. ประชาคมการควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออก 

2. รณรงคควบคุมโรค
ไขเลือดออกโดยการพน
สารเคมีและการใส
ทรายอะเบท 

1. อบรมใหความรูในการ
ควบคมุปองกันโรค
ไขเลือดออกดวยหลัก 5 ป. 
2.รณรงคควบคุมโรค
ไขเลือดออกโดยการพน
สารเคมีและใสทรายอะเบท  

1. กลุมเสี่ยง 3 
หมูบาน หมู 7, 10 
15 

ธันวาคม 
2562 

1. คาจางพนหมอกครัวจํานวน 400  
หลังคาเรือนๆละ 20 บาทเปนเงิน 
8,000 บาท 

2. คานํ้ามันเชื้อเพลิง 12,600 บาท 
     (รวมเปนเงนิ 20,600บาท) 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยแบงจายกันได   

ศูนย
สาธารณสุข
บานทากะ
บาก 

 
 
 
 



 
 
 

                      
โครงการ 

กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดาํเนนิการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

9.  โครงการคุมครอง
ผูบริโภคในชุมชน 

1.ประชุมแกนนํา/เพ่ือ
จัดทําแผนงานโครงการ 
2.เสนอแผนกองทุนตําบล
เพ่ือของบประมาณ 
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณใน
การจัดอบรม 
4.จัดประชุมอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพแกนนํา
อาสาสมัครสาธารณสุข 
5. ประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม 
6.สรุปแผนงานกิจกรรม/
โครงการระยะเวลาและ
สถานท่ีดําเนินการ 

1.เพ่ือเปนการเฝาระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภยัของอาหารและ
รานจําหนายอาหารภายใน
เขตพ้ืนท่ี  เปาหมาย 
2.เพ่ือเปนการประกัน
คุณภาพของอาหารภายใน
เขตพ้ืนท่ีเปาหมายลดความ
เสี่ยงในการอันตรายและ
โรคภัยไขเจ็บท่ีมีสาเหตุอัน
เนื่องมาจากการบริโภค
อาหารท่ีไมปลอดภัยของ
ประชาชน 
3.เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรู
และเพ่ิมศักยภาพของ
ผูประกอบการและผูบริโภค
อาหารท่ีไมเหมาะสม 
4.เพ่ือสรางภาคีเครือขาย
และความเขมแข็งใหกับ
ผูบริโภค 

1.แกนนําอาสาสมัคร
สาธารณสุข 
2.ผูประกอบการ  จํานวน 
60 คน 

มิถุนายน 
2563 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 
คนๆละ 80 บาท เปนเงิน 4,800 
บาท                     
2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
จํานวน 60 คนๆละ 25 บาท/2 
มื้อ เปนเงนิ  3,000 บาท  
3.คาสมนาคุณวทิยากร 1 คนๆ 
ละ4 ช่ัวโมงละ 300  บาท  เปน
เงิน 1,200  บาท 
4. คาปายไวนิล  1  ผืน  ขนาด  
1.2X3 ม.ตรม.  200  บาท  เปน
เงิน  720  บาท 
5.คาวัสดุสํานักงาน 2,000 บาท 
6.คาเม็ดพันธพืชผักสวนครัว  เปน
เงิน  3,000  บาท                 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน   14,720 บาท 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยแบงจายกันได     

พัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐานบานปาระกํา  
หมูที่  1  ตําบล
ทาแยก 

 



 
                      

โครงการ 
กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดาํเนนิการ 
รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

10.  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศกัยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) 

1.ประชุมแกนนํา/เพ่ือ
จัดทําแผนงานโครงการ 
2.เสนอแผนกองทุนตําบล
เพ่ือของบประมาณ 
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณใน
การจัดอบรม 
4.จัดประชุมอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพแกนนํา
อาสาสมัครสาธารณสุข 
5. ประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม 
6.สรุปแผนงานกิจกรรม/
โครงการระยะเวลาและ
สถานท่ีดําเนินการ 

1.เพ่ือเปนการเฝาระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภยัของอาหารและ
รานจําหนายอาหารภายใน
เขตพ้ืนท่ี  เปาหมาย 
2.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ
ทางดานวชิาการปฏิบัติและ
แกไขปญหาในชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือสงเสริมให  อสม.ท่ี
ไดรับการพัฒนาการรักษา
บาลเบ้ืองตน  คัดกรอง
ผูปวย  และสามารถ
ดําเนินงานสุขภาพชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.
สต.)  ทุกแหงไดอยาง
เขมแข็ง 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน  จํานวน  
50 คน 

มิถุนายน 
2563 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 
คนๆละ 80 บาท เปนเงิน 4,000 
บาท                     
2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
จํานวน 50 คนๆละ 25 บาท/2 
มื้อ เปนเงนิ  2,500 บาท  
3.คาสมนาคุณวทิยากร 2 คนๆ 
ละ3 ช่ัวโมงละ 300  บาท  เปน
เงิน 1,800  บาท 
4. คาปายไวนิล  1  ผืน  ขนาด  
1.2X3 ม.ตรม.  200  บาท  เปน
เงิน  720  บาท 
5.คาวัสดุสํานักงาน 2,000 บาท 
6.คาวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย  เปนเงิน  6,000  บาท  
รวมเปนเงินทั้งส้ิน  17,020  บาท  
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยแบงจายกันได     

พัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐานบานนอย  
หมูที่  11  ตําบล
ทาแยก 

 



 
                      

โครงการ 
กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดาํเนนิการ 
รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

11.  โครงการหมูบาน
สะอาด  ลดโรคระบาดใน
ชุมชน 

1.ประชุมแกนนํา/เพ่ือ
จัดทําแผนงานโครงการ 
2.เสนอแผนกองทุนตําบล
เพ่ือของบประมาณ 
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณใน
การจัดอบรม 
4.จัดประชุมอบรมให
ความรูประชาชนเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน 
5. ประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม 
6.สรุปแผนงานกิจกรรม/
โครงการระยะเวลาและ
สถานท่ีดําเนินการ 

1.เพ่ือใหประชาชนมีความรู
เรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม
และแยกประเภทขยะได
อยางถูกตอง 
2.เพ่ือใหบานเรือนที่อยู
อาศัย  และชุมชนหมูบาน
สะอาดนาอยู  ลดแหลง
เพาะพันธุเช้ือโรคตาง ๆ 
3. เพ่ือปองกันโรคติดตอใน
ชุมชน  หมูบานลดลง
ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 
4.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
ความรู  ความตระหนัก  
และรวมมือรักษาความ
สะอาดในบานเรือน/ชุมชน 
 

ประชาชนหมูท่ี  14  บาน
น้ําลอม  จํานวน  100 คน 

มิถุนายน 
2563 

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 
คนๆละ 80 บาท เปนเงิน 8,000 
บาท                     
2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
จํานวน 100 คนๆละ 25 บาท/2 
มื้อ เปนเงนิ  2,500 บาท  
3.คาสมนาคุณวทิยากร 1 คนๆ 
ละ3 ช่ัวโมงละ 300  บาท  เปน
เงิน 900  บาท 
4. คาปายไวนิล  2  ผืน  ขนาด  
1.2X3 ม.ตรม.  200  บาท  เปน
เงิน  1,440  บาท 
5.คาวัสดุสํานักงาน 2,000 บาท 
6.คาวัสดงุานบานงานครัว  เปน
เงิน  3,000  บาท               
รวมเปนเงินทั้งส้ิน   17,840 บาท  
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยแบงจายกันได   

พัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐานบานนํ้าลอม  
หมูที่  14  ตําบล
ทาแยก 

 
 



 
                      

โครงการ 
กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดาํเนนิการ 
รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

12. โครงการพัฒนา
บริการดานการแพทยแผน
ไทยในชุมชน 

1. อบรมใหความรูแก
เครอืขายในชุมชนดาน
การแพทยแผนไทย 

2. จัดทําแปลงสาธิต
สมุนไพร 1แหง 

1.เพื่อสรางเครือขายใน
ชุมชนดานการแพทยแผน
ไทย 

2. จัดทําแปลงสาธิต
สมุนไพร 1แหง- 

 

1. อาสาสมัครดูแล
ครอบครวัจํานวน 100 
คน 

2. จัดทําแปลงสาธิต
สมุนไพร 1แหง 

ธันวาคม 

2562 

1. คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 

55 บาท จํานวน 100 คน เปน
เงิน  5,500 บาท 

2. คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 30 
บาท จํานวน 100 คน เปนเงิน 
6,000 บาท 

3. จัดทําแปลงสาธิตสมุนไพร 1 

แหงเปนเงิน 17,900 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29,400 บาท 
หมายเหตุคาใชจายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยแบงจายกันได   

ศูนยสาธารณสุข
บานทากะบาก  
 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( หนึ่งแสนเกาหม่ืนสองพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน ) 192,480.-  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาแยก  พ.ศ. 2563 
แผนงานที่  3  การสรางเสรมิสุขภาพ 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสดใส  เด็ก
ตําบลทาแยกฟนดี  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองเตียน 
ปงบประมาณ 2563 
 

สงเสริมสุขภาพชองปาก 
 

สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตนแบบดานการ

สงเสริมทันตสุขภาพ

ระดับอําเภอ   

1. เด็ก อายุ 3-5  ป  

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ตําบลทาแยกทุกคน 

2.ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก

ทุกแหงในตําบลทา

แยก  จํานวน  3  แหง 

3. พอ แม ผูเลี้ยงดู

หลักและผูดูแลเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รวม  65  คน 

 

กรกฎาคม 2563 1. คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม  สําหรับ  
65 คนๆ ละ  80  บาท  เปนเงิน  5,200  
บาท 
    2. คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม
สําหรับ  65  คน จํานวน 2 มื้อ ๆ  ละ 25  
บาท  
     3. คาแปรงสีฟนสําหรับเด็ก จํานวน  
65  ดามๆ ละ  50  บาท เปนเงิน    
3,250  บาท 
 4.  คายาสีฟน  จํานวน  65  คน ๆ 
ละ 50  บาท  เปนเงิน  3,250  บาท  
 5. คาจัดทําเอกสาร  วสัดุ  อุปกรณ  
จํานวน  65 ชุด ๆ ละ 25  บาท  เปนเงิน  
1,625  บาท    
 6. คาวิทยากร  จํานวน  4 ชั่วโมง ๆ 
ละ  400  บาท เปนเงนิ   1,600  บาท 
รวมเปนเงนิท้ังสิ้น  18,175  บาท 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนอง
เตียน 

 
 



 
โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 
รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2. โครงการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสดใส  เด็ก
ตําบลทาแยกฟนดี  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
คลองน้ําเขียว 
ปงบประมาณ 2563 
 

สงเสริมสุขภาพชองปาก 
 

สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตนแบบดานการ

สงเสริมทันตสุขภาพ

ระดับอําเภอ  จํานวน 3 

แหง 

1. เด็ก อายุ 3-5  ป  

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ตําบลทาแยกทุกคน 

2.ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก

ทุกแหงในตําบลทา

แยก  จํานวน  3  แหง 

3. พอ แม ผูเลี้ยงดู

หลักและผูดูแลเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รวม  45  คน 

 

กรกฎาคม 2563  1.  คาจางเหมาอาหารกลางวัน  
(จํานวน  1  มื้อ ๆ ละ  80  บาท  จํานวน  
45  คน  เปนเงิน  3,600  บาท                    
 2.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(จํานวน  90 ชุดๆ ละ  25  บาท    เปน
เงิน  2,250  บาท 
 3. คายาสีฟน  (จํานวน  45  หลอด  
ๆ ละ  50  บาท  )  เปนเงิน  2,250  บาท      
     4.  คาแปรงสีฟนสําหรับเดก็ (จํานวน  
45  ดามๆ ละ  50  บาท ) เปนเงนิ    
2,250  บาท 
 5.  คาใชจายรับเหมาตกแตงสถานที่ 
เปนเงิน  1,000  บาท   
 6. คาวิทยากร  จํานวน  4 ชั่วโมง ๆ 
ละ  400  บาท เปนเงนิ  1,600  บาท 
      7.  คาจัดทําเอกสาร  วัสดุ  อุปกรณ 
(จํานวน 45 ชุดละ  25  บาท) เปนเงิน 
1,125  บาท        
รวมเปนเงนิ  14,075  บาท 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานคลอง
น้ําเขียว 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

3. โครงการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสดใส  เด็ก
ตําบลทาแยกฟนดี  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทา
กะบาก 
ปงบประมาณ 2563 
 

สงเสริมสุขภาพชองปาก 
 

สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตนแบบดานการ

สงเสริมทันตสุขภาพ

ระดับอําเภอ  จํานวน 3 

แหง 

1. เด็ก อายุ 3-5  ป  

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ตําบลทาแยกทุกคน 

2.ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก

ทุกแหงในตําบลทา

แยก  จํานวน  3  แหง 

3. พอ แม ผูเลี้ยงดู

หลักและผูดูแลเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รวม  30  คน 

 

กรกฎาคม 2563  1.  คาอาหารกลางวัน จํานวน  35 คน 
( คนละ  80  บาท)  เปนเงิน  2,800  
บาท                                                   
    2.   คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
จํานวน 70 ชุด  (ชุดละ  25  บาท)  เปน
เงิน 1,750 บาท 
 3. คาแปรงสีฟนสําหรับเด็ก จํานวน  
35  ดามๆ ละ  50  บาท เปนเงิน     
1,750  บาท 
 4.  คายาสีฟน  จํานวน  35  คน ๆ ละ 
50  บาท   เปนเงิน     1,750  บาท 
 5. คาวัสดุ  อุปกรณ  ท่ีใชในการอบรม  
จํานวน  35  ชุด ๆ (ชุดละ  25  บาท)  
เปนเงิน  875  บาท   
 5. คาจัดสถานท่ี  เปนเงิน  1,000  
บาท     
 6. คาวิทยากร  จํานวน  4 ชั่วโมง ๆ 
ละ  400  บาท    
รวมเปนเงนิ  11,525  บาท 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทากะ
บาก 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. โครงการศูนยเด็กเล็ก
ปลอดโรค ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองเตียน 
ปงบประมาณ 2563 

การสงเสริมการไดรับ
วัคซีนปองกันโรค 
 

จัดอบรมครูผูดูแลเด็ก 
รวมกับตัวแทนผูปกครอง
เด็ก เพ่ือใหมีความรูใน
การดูแลเด็กใหมี
พัฒนาการดี ปลอดโรค 
ปลอดภัย สรางความตะ
หนักถึงความสําคัญของ
สุขภาพเด็กที่จะสงผลตอ
พัฒนาการท้ังรางกาย 
และจิตใจ ในชวงวัยท่ีตอง
ไดรับการดูแลในศูนยเด็ก
เล็ก 

 

 เด็ก อายุ 3 -5  ป  ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

และผูปกครองตําบล

ทาแยกทุกคน 

จํานวน  65  คน 

 

กรกฎาคม 2563  1.  คาอาหารพรอมเครื่องดื่มสําหรับ
คน 65 คน ๆ ละ  80  บาท  เปนเงิน  
5,200   บาท                                     
     2. คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  
จํานวน 65 คน  จํานวน  2  มื้อ ๆ ละ  25  
บาท  เปนเงิน  3,250  บาท 
 3. คาวสัดุอุปกรณ  จํานวน  65  ชุด ๆ  
ละ  25  บาท  เปนเงิน  1,625  บาท  
 4.  คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 4 
ชั่วโมง ๆ ละ 400  บาท เปนเงิน     
1,600  บาท 
     5.  คาตกแตงสถานที่  เปนเงิน  
1,000  บาท 
   6.  คาน้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนเงิน  1,000  
บาท 
    7.  น้ํายาลางมือ เปนเงิน  1,050  บาท 
รวมเปนเงนิ  15,225  บาท 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนอง
เตียน 

 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

5. โครงการศูนยเด็กเล็ก
ปลอดโรค ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานคลองนํ้า
เขียว ปงบประมาณ 
2563 

การสงเสริมการไดรับ
วัคซีนปองกันโรค 
 

จัดอบรมครูผูดูแลเด็ก 
รวมกับตัวแทนผูปกครอง
เด็ก เพ่ือใหมีความรูใน
การดูแลเด็กใหมี
พัฒนาการดี ปลอดโรค 
ปลอดภัย สรางความตะ
หนักถึงความสําคัญของ
สุขภาพเด็กที่จะสงผลตอ
พัฒนาการท้ังรางกาย 
และจิตใจ ในชวงวัยท่ีตอง
ไดรับการดูแลในศูนยเด็ก
เล็ก 

 

 เด็ก อายุ 3 -5  ป  ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

และผูปกครองตําบล

ทาแยกทุกคน 

จํานวน  45  คน 

 

กรกฎาคม 2563  1.  คาจางเหมาทําอาหารกลางวนั 
(จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80  บาท  จํานวน 
45  คน )  เปนเงิน   3,600  บาท 
    2.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(จํานวน 90  ชุด ๆ ละ  25  บาท) เปนเงิน  
2,250  บาท   
 3. คาจัดทําเอกสาร  วสัดุ  อุปกรณ  
(จํานวน  45 ชุด ๆ ละ 25  บาท)  เปนเงิน  
1,125  บาท    
 4.  คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 
ชั่วโมง ๆ ละ 400  บาท เปนเงิน     
1,600  บาท 
   5.  คาใชจายรับเหมาตกแตงสถานท่ี  
เปนเงิน  1,000  บาท 
   6.  คาน้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนเงิน  1,500  
บาท 
    7.  น้ํายาลางมือ  เปนเงนิ  1,050  
บาท 
รวมเปนเงนิ  12,125  บาท 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานคลอง
น้ําเขียว 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

6. โครงการศูนยเด็กเล็ก
ปลอดโรค ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทากะบาก 
ปงบประมาณ 2563 

การสงเสริมการไดรับ
วัคซีนปองกันโรค 
 

จัดอบรมครูผูดูแลเด็ก 
รวมกับตัวแทนผูปกครอง
เด็ก เพ่ือใหมีความรูในการ
ดูแลเด็กใหมีพัฒนาการดี 
ปลอดโรค ปลอดภัย สราง
ความตะหนักถึง
ความสําคัญของสุขภาพ
เด็กท่ีจะสงผลตอ
พัฒนาการท้ังรางกาย และ
จิตใจ ในชวงวัยท่ีตอง
ไดรับการดูแลในศนูยเด็ก
เล็ก 

 

 เด็ก อายุ 3 -5  ป  ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

และผูปกครองตําบล

ทาแยกทุกคน 

จํานวน  30  คน 

 

กรกฎาคม 2563  1.  คาอาหารกลางวัน  จํานวน  35  
คน ( คนละ  80 บาท)  เปนเงิน  2,800  
บาท    
    2.  คาอาหารและเคร่ืองดื่ม  จํานวน 70 
ชุด ( ชุดละ  25   บาท )  เปนเงนิ 1,750
บาท 
 3. คานํ้ายาฆาเชื้อโรค  ขนาด  750  
บาท  เปนเงิน  1,500  บาท 
    4. คาน้ํายาลางมือ  เปนเงนิ  1,050  
บาท 
     5.  คาวัสดุ  อุปกรณที่ใชในการอบรม  
จํานวน  35  ชุด (ชุดละ  25 บาท )   เปน
เงิน  875  บาท    
 6. คาจัดสถานท่ี  เปนเงิน  1,000  บาท 
 7.  คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 4 
ช่ัวโมง ๆ ละ 400  บาท เปนเงิน    1,600  
บาท 
รวมเปนเงิน  10,575  บาท 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ทากะบาก 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ 

จัดกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ 
 

จัดกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ 
 

ผูสูงอายุในพ้ืนที่ตําบล

ทาแยก  จํานวน 150  

คน 

 

  เมษายน 2563 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100  
บาท  เปนเงิน  7,500  บาท 
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  จํานวน 2 
มื้อ ๆ ละ 35  บาท จํานวน 75 คน  เปน
เงิน 5,250  บาท 
- คาวิทยากร  จํานวน 2 คน จํานวน 6 
ชั่วโมง ๆ ละ 400  บาท  เปนเงิน  4,800  
บาท 
- ปายโครงการ เปนเงิน 1,000  บาท 
- ยาสามัญประจําบาน  จํานวน 75  ชุด ๆ 
ละ 100  บาท  เปนเงิน  7,500  บาท 
- คาจัดซื้อของชํารวย  เปน  1,300  บาท 
รวมเปนเงนิ  27,350  บาท 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ  อบต.
ทาแยก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

8.โครงการเตนแอโรบิค
เพ่ือสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชาสัมพันธให
ประชาชนเกิดการ
ตระหนักตื่นตัวในการออก
กําลังกายดวยการเตนแอ
โรบิคอยางตอเนื่อง 
2.จัดรวบรวมกลุมสมาชิก
เพ่ือมาออกกําลังกายเตน
แอโรบิคสม่ําเสมออยาง
นอยสัปดาหละ 3 วัน 
 

1.จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการลดความเสี่ยง
โรคเพ่ือสนับสนุนให
รางกายสมบูรณแข็งแรง 
2.จัดตั้งกลุมรักษสุขภาพ
ดวยการออกกําลังกายเตน
แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 
2.จัดหาผูนําเตนมาออก
กําลังกายเตนแอโรบิคเพ่ือ
สุขภาพ ณ ลานอาคาร
อเนกประสงคอบต.ทาแยก 
อยางนอยสัปดาหละ 3 วนั 
 

-ประชาชนทั่วไปในเขต
ตําบลทาแยกจํานวน 
40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม  2562  -  
กรกฎาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คาปายไวนิลโครงการ 
 ขนาด 4*3 เมตร จํานวน 1 ปาย  
ราคา 1,500 บาท 
2.คาตอบแทนผูนําการออกกําลังกายจํา
วน3วัน/สัปดาห วันละ 300 บาทจํานวน 
96 วัน 
รวมเปนเงิน 28,800บาท   
3.คาวิทยากร จํานวน1 คนๆละ     2 
ชม.ๆละ 600 ตอวัน จํานวน 1 วัน 
เปนเงนิ 1,200 บาท 
4.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 40 
คนๆละ 30 บาท/1 มื้อ/วันจํานวน 1 วัน 
เปนเงนิ  1,200 บาท  
5.คาน้ํา นํ้าแข็ง จํานวน 96 วันๆละ 60 
บาท เปนเงิน 5,760 บาท       
เปนเงนิ   38,460  บาท    

ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ
ตําบลทาแยก 

 
 
 
 
 
 



 
โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 
รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

9.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ญาต ิผูดูแล    อาสาสมัคร
สาธารณสขุ Care giver 
และบุคลากรสาธารณสุข 
โดยเครือขายนัก
กายภาพบําบัดในเขต
ตําบลทาแยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชาสัมพันธผูท่ีมีความ
สนใจเพ่ิมศักยภาพในการ
ดูแลผูปวย        ผูพิการโดย
ใชวิธีกายภาพบําบดั 
2.คนหาสํารวจผูปวย  
ผูพิการในเขตตําบล    ทา
แยก  ที่ตองไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพรางกายให
สอดคลองกับแผนการฟนฟู
สมรรถภาพทีน่ักกายภาพ
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางกายภาพบําบัดในกลุม
ญาติหรือผูดูแลคนพิการ 
อสม. Care giver ในพ้ืนที่
ตําบลทาแยก   
2.ลงพ้ืนท่ีเชิงปฏิบัติการใน
กลุมตัวอยางผูปวยในพื้นที่
ตําบลทาแยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ญาติหรือผูดูแลคน
พิการ อสม. Care giver 
ในเขตตําบลทาแยก
จํานวน 50 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม  2562  
-  กันยายน  
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คาปายไวนิลโครงการ ขนาด 4*3 เมตร 
จํานวน 1 ปาย ราคา 1,500 บาท 
2.คาวสัดุสํานักงานในการจัดประชุมจํานวน 
4,500 บาท 
3.คาวทิยากร จํานวน 2 คนๆละ      3 ชม.ๆละ 
600 ตอวัน จํานวน 2 วัน เปนเงิน 7,200 บาท 
4คาวทิยากรประจํากลุม จํานวน      4 คน ๆละ 
250 บาท เปนเงนิ (4*250=1,000บาทตอวัน
จํานวน 2 วัน 
5.คาอาหารกลางวนั จํานวน 40 คนๆละ 80 
บาท จํานวน 2 วัน  เปนเงนิ 6,400 บาท                    
6.คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม จํานวน 40 คนๆ
ละ 30 บาท/2 มือ้/วนัจํานวน 2 วนั เปนเงนิ  
4,800 บาท  
7.คาอาหารวางสําหรับผูลงพ้ืนที่    (นัก
กายภาพบําบัด เจาที่สาธารณสขุ แกนนําผาน
การอบรม รวม 4 คน/คร้ัง    2 มื้อๆละ 30 
บาท จําวน 32 วันรวมเปนเงนิ 7,680 บาท  
8.คาอาหารกลางวนัสําหรับผูลงพ้ืนที่ จํานวน 4 
คน/คร้ัง วันละ1ม้ือจํานวน 32 วัน รวม 12,800 
บาท   
      รวมเปนเงินทั้งสิ้น    46,880  บาท    

ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวติ 
และสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ
ตําบลทาแยก 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ( หน่ึงแสนเกาหมื่นสี่พันแปดสิบหาบาทถวน ) 194,085  บาท  



แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาแยก  พ.ศ. 2563 
แผนงานที่  4  การบรหิารจดัการ    

โครงการ กิจกรรม วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.  การบริหารจัดการ
กองทุน 

1. ประชุมคณะกรรมการ
กองทุน อยางนอย  6 
ครั้ง/ป 
2. ประชุม
คณะอนุกรรมการกองทุน 
จํานวน 6 ครั้ง/ป 
3.  การบริหารจัดการ
กองทุนฯ 
4. จัดอบรมใหความรู
เพ่ิมเติมเสริมศักยภาพ 
5. ศึกษาดูงาน 
6.คาใชจายเดินทางไป
ราชการ 

1. แตงตั้งอนุกรรมการกองทุนฯ 
2. ประชุมตามแผน 
3. จัดซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง 
ฯลฯ  
4. จัดซื้อครภุัณฑ 
5. จัดทําโครงการ 
6. อบรมใหความรูแก
คณะกรรมการกองทุนทุกคน 
7. ศึกษาดูงานกองทุนตนแบบ 

1. คณะกรรมการฯ 
จํานวน  17  คน 
2. คณะอนุกรรมการ 
จํานวน  10  ค น 
3. คณะทํางานกองทุน 
10  คน 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน  2563 

1.คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
กองทุน  คนละ  400  บาท/ครั้ง 
2.คาเบี้ยเบ้ียประชุม
คณะอนุกรรมการกองทุน  300 
บาท/คร้ัง  
3.  การบริหารจัดการกองทุนฯ 
รวมเปนเงิน  91,000  บาท 

เลขานุการ
กองทุน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( - เกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน - ) 91,000.-  บาท  
 

 
 
 



แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาแยก  พ.ศ. 2563 
แผนงานที่  5  สนับสนุนกรณโีรคระบาด/ ภัยพิบัต ิ

โครงการ กิจกรรม วิธีดาํเนินการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการภัยพิบัติตําบล
ทาแยก 

สงเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาพ 

เพ่ือสํารองรายจายภยั
พิบัติตําบลทาแยก 

กลุมประชาชนทั่วไป
ท่ีมีภาวะเสี่ยง 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน  2563 

เพื่อสนับสนุนกรณีเกิดภัย
พิบัติ   
เปนเงิน  68,000.-  บาท 

เลขานุการกองทุน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( - หกหม่ืนแปดพันบาทถวน - ) 68,000.-  บาท  

 


