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๑ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  
 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบรกิารหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

1 โครงการสุขกายสบายใจ
ในผู้สูงอายุบ้านดอน/บ้าน
ปอกลาง 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง
ความเครียดและการจัดการกับ
ความเครียด 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกายท่ี
ถูกต้อง 
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิต 
4.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 

-ผู้สูงอายุบ้านดอน 
-ผู้สูงอายุบ้านปอ
กลาง จ านวน 2 
รุ่นๆละ 50 คน 
รวม 100 คน 

รพ.สต.ปอกลาง -ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
ท่ีดี ร้อยละ 80 

1.บรรยายให้ความรู้
เรื่อง ความเครียดและ
การจัดการความเครียด
ของผู้สูงอายุ 
2.ประเมินความเครียด
ในผู้สูงอายุโดยใช้แบบ
ประเมินความเครียด 
3.สาธิตการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพด้วยการ
ร าวงย้อนยุค 
4.เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพโดยแจก
แผ่นพับและชม
นิทรรศการ 

เม.ย.-พ.ค.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 100 คน*50 บาท*1 มื้อ 
เป็นเงิน  5,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 100 คน*25 บาท* 2 มื้อ 
เป็นเงิน  5,000 บาท 
3.ค่าป้ายโครงการฯ   
เป็นเงิน 400 บาท 
4.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 5 
ชม.ๆละ 400 *2 วัน  
เป็นเงิน  4,000 บาท 
5.ค่าวัสดุในการจดักิจกรรม 
5.1 ค่าแฟรชไดรท์  1 อันๆละ  
200 บาท 
5.2 กระดาษ A4 2 รีมๆละ 99 บาท 
เป็นเงิน 198 บาท 
5.3 ปากกาเคมี 4 ด้ามๆละ 13 บาท 
เป็นเงิน 52 บาท 
5.4 กระดาษปรู๊ฟ 10 แผ่นๆละ 10 
บาท  เป็นเงิน  100 บาท 
รวมเป็นเงิน  550 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 14,950 บาท 

งานสุขภาพจติ 
และจิตเวช 
กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาล 
เวียงแกน่ 

 



๒ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

2 โครงการ อสม.ม่วนใจ๋ 
ห่างไกล๋ความเครียด 

1.เพื่อให้ อสม.มีความรู้เรื่อง
ความเครียด เรียนรู้เทคนิค 
วิธีการและทักษะการจัดการ
ความเครียดและสามารถน าไป
ปฏิบัติต่อตนเอง ครอบครัว
และชุมชนได้ 
2.เพื่อให้ อสม.สามารถ
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ความเครียดให้แก่บุคคลอื่นได้ 
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อสม.ให้สามารถดูแลตนเอง 
ครอบครัวและบุคคลอื่นใน
ชุมชนด้านสุขภาพจิตได้ 

-กลุ่ม อสม.  
ต าบลปอ จ านวน 
3 รุ่นๆละ 50 คน 
 

รพ.สต.ปอกลาง -อสม.มีสุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิต ท่ีดี 
ร้อยละ 80 

1.คัดกรองภาวะเครียด 
อสม.และประเมินผล 
2.บรรยายให้ความรู้
เรื่อง ความเครียดและ
การจัดการความเครียด
ของ อสม. 
2.สาธิตการการคลาย
เครียด โดยวิธี 
2.1 ก าหนดลมหายใจ 
2.2 การนวดกดจุด 
2.3 การฝึกสมาธิ 
3.เผยแพร่ความรู้เรื่อง
การคลายเครียด 

มิ.ย.-ก.ค. 61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50 บาท*
150 คน*1 วัน เป็นเงิน 7,500 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท*
150 คน*2 มื้อ เป็นเงิน 7,500 บาท 
3.ค่าปูายโครงการฯ จ านวน 1 ปูายๆ
ละ  400 บาท 
4.ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจดักิจกรรม 
4.1 ค่าปากกา  150 คน*5 บาท 
เป็นเงิน 750 บาท 
4.2 สมุด 150 คน*10 บาท 
เป็นเงิน  1,500 บาท 
4.3 กระดาษ A4  สี 4 รีมๆละ 99 
บาท  เป็นเงิน  396 บาท 
4.4 กระดาษ A4 3 รีมๆละ 145 
บาท  เป็นเงิน 435 บาท 
4.5 ปากกาเคมี 4 ด้ามๆละ 13 บาท 
เป็นเงิน  52 บาท 
4.6 กาวหนังไก่ 1.5  2 ม้วนๆละ 32 
บาท  เป็นเงิน 64 บาท 
4.7 แฟรชไดร์ท  1 อันๆละ 200 
บาท 
รวมเป็นเงิน  3,397 บาท 
5. ค่าวิทยากร  จ านวน 1 คน 4 ชม.ๆ
ละ 400 บาท* 3 วัน 
เป็นเงิน  4,800 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 23,597 บาท 

งานสุขภาพจติ 
และจิตเวช 
กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาล 
เวียงแกน่ 



๓ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

3 โครงการสร้างจิตอาสา
ดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังและ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

1.เพื่อให้จิตอาสา มีความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ปุวย
อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อให้เกิดเครือข่ายการดู
สุขภาพท่ีบ้าน โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

-จิตอาสาบ้านดอน  
จ านวน 30 คน 
-จิตอาสาบ้านผาแล 
จ านวน 30 คน 

-หอประชุม
บ้านดอน 
-หอประชุม 
บ้านผาแล 

จิตอาสามี
ความรู้และ
ทักษะในการ
ดูแลผู้ปุวยอย่าง
ถูกต้อง  
ร้อยละ 80 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพท่ีบ้าน
เพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชนและพัฒนา
ทักษะให้แก่จิตอาสา 

ม.ค.-ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
30 คนๆละ 25 บาท * 2 มื้อ*จ านวน 2 
วัน  เป็นเงิน 3,000 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คนๆละ 
50 บาท* 2 มื้อ* 2 วัน 
 เป็นเงิน 3,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
-วิทยากรบรรยาย จ านวน 3 ชม.ๆละ 
400 บาท*จ านวน 1 คน* 2 วัน 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
-วิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติ จ านวน 2 ชม.ๆ
ละ 400 บาท*จ านวน 1 คน* 2 วัน 
เป็นเงิน 1,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท 

กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม  
โรงพยาบาล
เวียงแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

4 โครงการเกษตรปลอดโรค 
ผู้บริโภคปลอดภัย 

1.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
สารเคมีและการปฏิบัติตัวท่ี
ถูกต้อง 
2.เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงใน
พื้นท่ีได้รับการตรวจสารเคมีใน
เลือด 

ประชนในเขต
รับผิดชอบของ 
รพ.สต. 
บ้านห้วยหาน  
จ านวน 100 คน 
จ านวน 2 ครั้ง 

-หอประชุม 
บ้านห้วยคุ  
-หอประชุม 
บ้านห้วยหาน 
 

-ประชาชน/
เกษตรกรมี
ความรู้ในการใช้
สารเคมีและมี
สุขภาพท่ีดี 
ร้อยละ 80 

1.จัดอบรมให้ความรู้
เรื่องการปฏิบัตติัวท่ี
ถูกต้องในการใช้สารเคมี 
2.ตรวจสุขภาพ
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงโดย 
การตรวจหาสารเคมีใน
ร่างกายครั้งท่ี 1 
3.จัดอบรมให้ความรู้
การดูแลสุขภาพการ
ปูองกันการเกิดใน
กลุ่มเปูาหมาย ครั้งท่ี 2 
โดยเปรียบเทียบผลการ
ตรวจสุขภาพ การ
ตรวจหาสารเคมีใน
ร่างกาย เปรียบเทียบ
ครั้งท่ี 1 

มี.ค.-ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 100 คน* 60 บาท* 1 มื้อ* 2 
ครั้ง  เป็นเงิน  12,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 100 คน*25 บาท* 2 มื้อ* 
2 ครั้ง  เป็นเงิน 10,000 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 6 ชม.ๆละ 400 
บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
4.ค่าวัสดุการแพทย์  ดังนี้ 
4.1.กระดาษทดสอบหาปริมาณโคลีน
เอสเตอเรส  จ านวน 3 ชุดๆละ 750 
เป็นเงิน 2,250 บาท 
4.2.เข็มเจาะปลายน้ิว จ านวน 2 กล่องๆ
ละ 350 บาท เป็นเงิน 700 บาท 
4.3.Capilary tube จ านวน 3 กล่องๆ
ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
4.4.แอลกอฮอล์ 70 % 4 ขวดๆละ 50 
บาท เป็นเงิน 200 บาท 
4.5.ส าลี 3 ห่อๆละ 135 เป็นเงิน 405 
บาท  
4.6.ถุงมือ 1 กล่อง  150 บาท 
4.7.แผ่นสไลด์ใส 2 กล่องๆละ 
 58 บาท   เป็นเงิน 170 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,475 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 28,875 บาท 

รพ.สต. 
บ้านห้วยหาน 

 
 



๕ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

5 โครงการ รพ.สต.ห่วงใยใส่
ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

1.เพื่อตรวจประเมินและคัด
กรองสุขภาพผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 
2.เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุมี
มีความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้องเพิ่มขึ้น 
3.เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ
สามารถช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติกิจวัตรของตนอย่าง
เหมาะสม 
4.เพื่อให้แกนน าหรือผู้ดูแล
สุขภาพผู้พิการหรือผู้สูงอายุมี
ความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุได้
อย่างถูกต้อง 
5.เพื่อให้แกนน าหรือผู้ดูแล
สุขภาพผู้พิการหรือผู้สูงอายุ
สามารถช่วยเหลือ รวมถึงให้
ค าแนะน าและมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจวัตรของผู้พิการ
และผู้สูงอายุ 

-ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ในเขตรับผิดชอบ
ของ รพสต.บ้าน
ห้วยหาน จ านวน 
120 คน 
-แกนน าหรือ
ผู้ดูแลสุขภาพผู้
พิการผู้สูงอายุ 
จ านวน 60 คน 
 

-รพสต.บ้าน
ห้วยหาน 
-หอประชุม
บ้านห้วยคุ 
-หอประชุม 
บ้านห้วยหาน 
 

-ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุท่ีเข้ารับ
การอบรมมีความรู้
และทักษะในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างถูกต้อง   
ร้อยละ 80 
-แกนน าผู้ดูแลผู้
พิการและผู้สูงอายุท่ี
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และทักษะใน
การดูแลสุขภาพ
ของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุได้อย่าง
ถูกต้อง 
ร้อยละ 80 

-อบรมแกนน าหรือ
ผู้ดูแลสุขภาพผู้พิการ
หรือผู้สูงอายุในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
-อบรมผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

มี.ค.-ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 อบรมแกนน าหรือผูด้แูล
สุขภาพผูพ้กิารหรือผู้สูงอายุ 
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 60 คน* 60 บาท* 1 มื้อ 
 เป็นเงิน  3,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 60 คน* 25 บาท* 2 มื้อ 
 เป็นเงิน  3,000 บาท 
3.ค่าวิทยากร 1 คน*4 ชม.ละๆ 400 
บาท  เป็นเงิน 1,600 บาท 
4.ค่าวัสดุส านกังาน 1,200 บาท ดังนี้ 
4.1.ค่าปากกา 60 ด้ามๆละ 10 บาท  
เป็นเงิน 600 บาท 
4.2.ค่าสมุดปกอ่อน 60 เล่มๆละ 10 บาท    
เป็นเงิน 600 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ 1  9,400 บาท 
กิจกรรมที่ 2 อบรมผูพ้กิารและผู้สูงอายุ 
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 120 คน* 60 บาท* 1 มื้อ 
 เป็นเงิน  7,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 120 คน* 25 บาท* 2 มื้อ 
 เป็นเงิน  6,000 บาท 
3.ค่าวิทยากร  1 คน*4 ชม.ละๆ 400 
บาท  เป็นเงิน 1,600 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 14,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 24,200 บาท 

รพสต. 
บ้านห้วยหาน 



๖ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

6 โครงการผู้หญิงยุคใหม่
ใส่ใจสุขภาพ 

1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์สามารถ
ประเมินอาการผิดปกติใน
ระหว่างตั้งครรภ์และหลัง
คลอดของตนได้ 
2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์สมารถ
ดูแลตนเองและลูกน้อยใน
ครรภ์ตลอดจนการดูแลตนเอง
หลังคลอดได้อย่างถูกวิธี 
3.เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธ์ท่ี
เข้ารับการอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งใน
สตรีเพิ่มมากขึ้น 
4.เพื่อให้สตรีกลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรเพิ่มมากขึ้น 

1.สตรีวัยเจริญพันธ์ 
หญิงตั้งครรภ์หลัง
คลอดไม่เกิน 2 
เดือนในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.
บ้านห้วยหาน 
จ านวน 60 คน 
2.นักเรียน
มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
และโรงเรียนบ้าน
ห้วยหาน 
จ านวน 140 คน 

1.รพ.สต.บ้าน
ห้วยหาน 
2.หอประชุม
บ้านห้วยคุ 
3.หอประชุม
บ้านห้วยหาน 

-หญิงตั้งครรภ์
สามารถประเมิน
อาการผิดปกติใน
ระหว่างตั้งครรภ์
และหลังคลอด
ของตนได้ 
ร้อยละ 80 
-หญิงสตรีวัย
เจริญพันธุ์มี
ความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งและ
เรื่องเพศศึกษา 
ร้อยละ 80 
 

1.อบรมสตรีวัยเจริญ
พันธ์ หญิงตั้งครรภ์และ
หลังคลอด 
2.อบรมให้ความรู้
นักเรียนเรื่องการเกิด
โรคมะเร็งและเรื่อง
เพศศึกษา 

1 มี.ค. - 30 
ก.ย.61 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 อบรมสตรีวัยเจรญิพนัธห์ญิง
ตั้งครรภ์และหลังคลอด 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 60 คน*60 บาท* 1 มื้อ 
เป็นเงิน  3,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 60 คน*25 บาท* 2 มื้อ 
เป็นเงิน  3,000 บาท 
3.ค่าวิทยากร 1 คน*4 ชม.ละๆ 400 
บาท  เป็นเงิน 1,600 บาท 
4.ค่าวัสดุส านกังาน   1,200 บาท   
4.1 ค่าปากกา 60 ด้ามๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 600 บาท 
4.2 ค่าสมุด 60 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน  600 บาท  
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1  9,400 บาท 
กิจกรรมที่ 2 อบรมนกัเรียน 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 140 คน* 60 บาท* 1 มื้อ 
เป็นเงิน 8,400 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 140 คน* 25 บาท* 2 มื้อ 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน   2,800 บาท  
3.1 ค่าปากกา 140 ด้ามๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท 

รพ.สต.บ้าน
ห้วยหาน 



๗ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        

3.2 ค่าสมุด 140 เล่มๆละ 10 
บาท    เป็นเงิน 1,400 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2  
18,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  27,600 บาท 

(ต่อ) 

7 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลด
โรค ลดเสี่ยงด้วย 3 อ 
2 ส ตามวิถีชุมชน 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพลดโรคด้วย 3 อ 
2 สอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
2.เพื่อติดตาม
ประเมินผลกลุ่มเสี่ยง
โรค 

ประชากรกลุ่มเสี่ยง
โรค ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน
ห้วยหาน 
จ านวน 80 คน 
-บ้านห้วยคุ 40 คน 
-บ้านห้วยหาน 
 40 คน 
 

1.หอประชุมบ้าน
ห้วยคุ 
2.หอประชุมบ้าน
ห้วยหาน 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
มีความรู้การ 
ดูแลสุขภาพและ
การปูองกันโรค 
ร้อยละ 80 
 

1.จัดอบรมให้ความรู้การดูแล
สุขภาพ 
การปูองกันการเกิดใน
กลุ่มเปูาหมายประชาชน 
กลุ่มเสี่ยงโรค 
2.ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
โดย ทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังด าเนินกิจกรรม และตรวจ
สุขภาพ ชักประวัติ ชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต 
เปรียบเทียบกับครั้งท่ี 1 
3.จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้การดูแลสุขภาพการ
ปูองกันการเกิดใน
กลุ่มเปูาหมายประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรค ครั้งท่ี 2 โด
เปรียบเทียบผลการตรวจ
สุขภาพ ชักประวัติชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต 
เปรียบเทียบกับครั้งท่ี 1 

1 มี.ค. - 30 
ก.ย.61 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 80 คน*60 บาท*1 มื้อ*2 
ครั้ง  เป็นเงิน  9,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 80 คน*25 บาท*2 มื้อ*2 
ครั้ง   เป็นเงิน  8,000 บาท 
3.คู่มือการปฎบิตัตินอย่างไรห่าง
โรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง จ านวน 80 เล่ม*
30 บาท  เป็นเงิน  2,400 บาท 
4.ค่าวัสดุส านกังาน  1,600 บาท 
4.1 ปากกา  80 ด้ามๆละ 10 บาท  
เป็นเงิน 800 บาท 
4.2 สมุดปกอ่อน  80 เล่มๆละ 10 
บาท  เป็นเงิน  800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  21,600 บาท 
 

รพ.สต.บ้าน
ห้วยหาน 

 
 



๘ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

8 โครงการพัฒนาตามวัย 
ใส่ใจวัคซีนตามเกณฑ์ 
ในเด็ก 0-5 ปี   

1.เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับ
วัคซีนครบตามเกณฑ์ 
2.เพื่อให้เด็กท่ีไม่ได้มารับ
วัคซีนได้รับการติดตามและมา
รับวัคซีนอย่างต่อเน่ือง 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ 
เรื่องวัคซีน อาการข้างเคียง 
และการดูแลหลังได้รับวัคซีน 
4.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้
เรื่องการส่งเสริมด้าน
โภชนาการและพัฒนาการ 
ตามวัย 
 

1.อสม.รพ.สต.บ้าน
ห้วยหาน  
จ านวน 30 คน 
2.ผู้ปกครองเด็ก  
0-5 ปี 
จ านวน 120 คน 
-บ้านห้วยหาน 60 
คน 
-บ้านห้วยคุ 60 คน 

1.หอประชุม
บ้านห้วยคุ 
2.หอประชุม
บ้านห้วยหาน 

-อสม.และ
ผู้ปกครองเด็กมี
ความรู้เรื่องวัคซีน
และเรื่องการ
ส่งเสริมก้าน
โภชนาการและ
พัฒนาการตามวัย 
ร้อยละ 80 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ฟื้นความรู้งานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ 
อสม. จ านวน 30 คน 
2.ให้บริการวัคซีนเชิงรุก
ในชุมชนโดยทีมสห
วิชาชีพของเจ้าหน้าท่ีใน
อ าเภอเวียงแก่น 
3.อบรมให้ความรู้เรื่อง
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคแก่ผู้ปกครองเด็ก 
อายุ 0-5 ปี  
จ านวน 120 คน 

1 มี.ค. - 30 
ก.ย.61 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้แกผู่ป้กครอง
เรื่องวัคซีนและโภชนาการตามวัย 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 120 คน*60 บาท*1 มื้อ 
เป็นเงิน  7,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 120 คน*25 บาท* 2 มื้อ 
เป็นเงิน  6,000 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน   
3.1 120 ด้ามๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน  1,200 บาท 
3.2 120 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 1,200 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,400 บาท 
4.ค่าวิทยากร 1 คน*4 ชม.ละๆ 400 
บาท  เป็นเงิน 1,600 บาท 
5.ค่าป้ายโครงการฯ  
เป็นเงิน 400 บาท 
รวมเป็นเงิน 17,600 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้แกผู่ป้กครอง
เรื่องพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 120 คน*60 บาท*1 มื้อ 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 120 คน*25 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน 6,000 บาท 

รพ.สต.บ้าน
ห้วยหาน 



๙ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        3.ค่าวิทยากร 1 คน*4 ชม.ละๆ 400 
บาท  เป็นเงิน 1,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 14,800 บาท 
กิจกรรมที่ 3 ให้ความรู้แก่ อสม. 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 30 คน*60 บาท* 1 มื้อ 
เป็นเงิน  1,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30 คน*25 บาท* 2 มื้อ 
เป็นเงิน  1,500 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน   
3.1 30 ด้ามๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน  300 บาท 
3.2 30 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 300 บาท 
รวมเป็นเงิน 600 บาท 
4.ค่าวิทยากร 1 คน*4 ชม.ละๆ 400 
บาท  เป็นเงิน 1,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 5,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 37,900 บาท 

(ต่อ) 

 



๑๐ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนนุให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดต่อ
ระบบทางเดินหายใจใน
สถานท่ีท่องเท่ียว 
ปี 2561 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 
2.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการ
เกิดโรคติดต่อทางระบบ
ทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว  
บ้านร่มโพธิ์เงิน 
จ านวน 50 คน 

หอประชุมบ้าน
ร่มโพธ์ิเงิน 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
โรคติดต่อทาง
ระบบทางเดิน
หายใจได้  
ร้อยละ 80 

1.อบรมเรื่องการรณรงค์ 
การป้องกันโรคติดต่อ
ทางระบบทางเดิน
หายใจ หลักสูตร 1 วัน 
2.ท าแผนการส่งต่อ
ประชาชนท่ีสงสัยว่าป่วย
ด้วยโรคระบบทางเดิน
หายใจ 
3.ฝึกล้างมือและการ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

ธ.ค.60-พ.ค.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท*
50 คน*1 วัน  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท*50 
คน*2 มื้อ   เป็นเงิน 2,500 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน   
3.1 ปากกา 50 ด้ามๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 500 บาท 
3.2 สมุดปกอ่อน 50 เล่มๆละ 10 
บาท  เป็นเงิน  500 บาท 
รวมเป็นเงิน  1,000 บาท 
4.ค่าวิทยากร จ านวน 5 ชม.ๆ ละ 
400 บาท*จ านวน 1 คน 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 8,500 บาท 

อสม.หมู่ท่ี 
11 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดต่อ
ระบบทางเดินหายใจใน
สถานท่ีท่องเท่ียว 
ปี 2561 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 
2.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการ
เกิดโรคติดต่อทางระบบ
ทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว  
บ้านร่มฟ้าทอง 
จ านวน 50 คน 

หอประชุมบ้าน
ร่มฟ้าทอง 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
โรคติดต่อทาง
ระบบทางเดิน
หายใจได้  
ร้อยละ 80 

1.อบรมเรื่องการรณรงค์ 
การป้องกันโรคติดต่อ
ทางระบบทางเดิน
หายใจ หลักสูตร 1 วัน 
2.ท าแผนการส่งต่อ
ประชาชนท่ีสงสัยว่าป่วย
ด้วยโรคระบบทางเดิน
หายใจ 
3.ฝึกล้างมือและการ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

ธ.ค.60-พ.ค.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท*
50 คน*1 วัน  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท*50 
คน*2 มื้อ 
 เป็นเงิน 2,500 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน   
3.1 ปากกา 50 ด้ามๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 500 บาท 

อสม.หมู่ท่ี 
18 



๑๑ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        

3.2 สมุดแกอ่อน 50 เล่มๆละ 10 
บาท  เป็นเงิน  500 บาท 
รวมเป็นเงิน  1,000 บาท 
4.ค่าวิทยากร จ านวน 5 ชม.ๆ ละ 
400 บาท*จ านวน 1 คน 
เป็นเงิน  2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 8,500 บาท 

(ต่อ) 

3 โครงการอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดต่อ
ระบบทางเดินหายใจใน
สถานท่ีท่องเท่ียว 
ปี 2561 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 
2.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการ
เกิดโรคติดต่อทางระบบ
ทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว บ้านร่ม
ฟ้าหลวง 
จ านวน 50 คน 

หอประชุมบ้าน
ร่มฟ้าหลวง 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
โรคติดต่อทาง
ระบบทางเดิน
หายใจได้  
ร้อยละ 80 

1.อบรมเรื่องการรณรงค์ 
การป้องกันโรคติดต่อ
ทางระบบทางเดิน
หายใจ หลักสูตร 1 วัน 
2.ท าแผนการส่งต่อ
ประชาชนท่ีสงสัยว่าป่วย
ด้วยโรคระบบทางเดิน
หายใจ 
3.ฝึกล้างมือและการ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

ธ.ค.60-พ.ค.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท*
50 คน*1 วัน  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท*50 
คน*2 มื้อ 
 เป็นเงิน 2,500 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน   
3.1 ปากกา 50 ด้ามๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 500 บาท 
3.2 สมุดแกอ่อน 50 เล่มๆละ 10 
บาท  เป็นเงิน  500 บาท 
รวมเป็นเงิน  1,000 บาท 
4.ค่าวิทยากร จ านวน 5 ชม.ๆ ละ 
400 บาท*จ านวน 1 คน 
เป็นเงิน  2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 8,500 บาท 

อสม.หมู่ท่ี 
12 

 

 



๑๒ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

4 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ สมุนไพรใกล้ตัว  

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
สมุนไพร 
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
สรรพคุณของสมุนไพร 
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
จ าแนกสมุนไพรตามฤทธิ์ทาง
ยาได้ 
4.เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล
สุขภาพให้แก่นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านทรายทอง 
ป.4 - ป.6  
จ านวน 90 คน 

โรงเรียนบ้าน
ทรายทอง 

นักเรียนมีความรู้ 
ในการดูแล
สุขภาพและมี
ความรู้เรื่อง
สมุนไพรใน
ท้องถิ่น 
 

-บรรยายข้อมูลของ
สมุนไพร (ฐานวน) 
จ านวน 3 ฐาน 
ฐานท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับสมุนไพร 
ฐานท่ี 2 การจ าแนก
สมุนไพรตามฤทธิ์ทางยา 
ฐานท่ี 3 สรรพคุณ
สมุนไพร 
-บรรยายให้ความรู้การ
ดูแลรักษาสุขภาพให้แก่
เด็กนักเรียน 

ม.ค.-มี.ค.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 90 คน* 1 มื้อๆละ 60 บาท 
เป็นเงิน  5,400 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 90 คน* 2 มื้อๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน 4,500 บาท 
3.ป้ายโครงการฯ  400 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 
4.1 ภาคเช้า วิทยากร 3 คน ฐานวน
กิจกรรม 9 ชม.ๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน 2,700 บาท 
4.2 ภาคบ่าย วิทยากร 1 คน ฐานวน
กิจกรรม 3 ชม.ๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน  900 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,600 บาท 
5.ค่าวัสดุส านกังาน 
5.1 กระดาษร้อยปอร์น 3 ห่อๆละ 
100 บาท เป็นเงิน  300 บาท 
5.2 สีเทียน 3 กล่องๆละ 65 บาท 
เป็นเงิน 195 บาท 
5.3 สีไม้ 3 กล่องๆละ 75 บาท 
เป็นเงิน 225 บาท 
5.4 พลาสติกเคลือบ  430 บาท 
5.5 ห่วงทองเหลือง 3 กล่องๆละ 50 
บาท เป็นเงิน 150 บาท 
5.6 ป้ายไวนิลข้อมูลสมุนไพร 2 ป้ายๆ
ละ 400 บาท  เป็นเงิน 800 บาท 

โรงเรียนบ้าน 
ทรายทอง 

 



๑๓ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        
รวมเป็นเงิน  2,100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 16,000 บาท 

(ต่อ) 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจ
สุขภาพ  

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การออกก าลังกาย และออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กาย และส่งเสริม
สมรรถภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ สุขภาพดีห่างไกล
จากโรคเรื้อรัง 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านทรายทอง 
ป.4 - ป.6 
จ านวน 90 คน 

โรงเรียนบ้าน
ทรายทอง 

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งสมบูรณ์  
ร้อยละ 80 

การฝึกปฏิบัติ 
-เต้นแอร์โรบิค 
-เต้นบาสโลบ 
-เต้นลีลาสเบื้องต้น 
-เวทีคนเก่งประชัน
ความสนุก 

ธ.ค.60-พ.ค.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท*90 
คน*1 มื้อ  เป็นเงิน 5,400 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง มื้อละ 20 บาท*90 คน*2 
มื้อ  เป็นเงิน 3,600 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 3 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 400 บาท 
เป็นเงิน  3,600 บาท 
4.ค่าป้ายโครงการฯ  400 บาท 
5.จัดซื้อล าโพงเคลื่อนที่ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 18,000 บาท 

โรงเรียนบ้าน 
ทรายทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

6 โครงการตรวจวัดสายตา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1-3 "ดวงตาน าชีวิต 
เหมือนเข็มทิศน าทาง 

1.เพื่อให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ทุกคนได้
ได้ตรวจคัดกรอง วัดค่าสายตา
เพื่อหาความผิดปกติ 
2.เพื่อให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ีมี
สายตาผิดปกติได้ใส่แว่นท่ีมีค่า
เหมาะสมกับเลนสายตาและ
สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้
ปกติ 

นักเรียนโรงเรียน 
บรรพตวิทยา 
ม.1 – ม.3 
จ านวน 95 คน 

โรงเรียน 
บรรพตวิทยา 
 

นักเรียนรู้จัก
วิธีการรักษา
และถนอม
ดวงตา  
ร้อยละ 80 

1.อบรมแบบบรรยาย
และสาธิตให้ความรู้ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ใน
โรงเรียน 
2.ออกตรวจคัดกรอง
สายตานักเรียน 
3.ส่งต่อนักเรียนท่ี
ผิดปกติรักษาต่อกับจักษุ
แพทย์ 
4.ตัดแว่นตาให้กับเด็กท่ี
ผิดปกติด้วยเลนน์
เหมาะสมกับสายตา 
 

พ.ค.61 
 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 94 คน* 1 
มื้อๆละ 60 บาท เป็นเงิน 5,640 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 94 คน*2 มื้อๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน  4,700 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน ชม.ละ 
400 รวม 3 ชม. เป็นเงิน  1,200 บาท 
4.ค่าวัสดุในการฝกึอบรม 
4.1 ปากกา ด้ามละ 10 บาท* 94 คน 
เป็นเงิน 940 บาท 
4.2 สมุด เล่มละ 10 บาท* 94 คน 
เป็นเงิน 940 บาท 
เป็นเงิน 1,880 บาท 
5.ป้ายโครงการฯ  400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  13,820 บาท 

โรงเรียน 
บรรพตวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ด้วยแม่ไม้มวยไทย 

1.เพื่อจัดฝึกอบรมความรู้และ
ทักษะมวยไทยแก่เยาวชนใน
พื้นท่ีเขตให้บริการโรงเรียนไตร
มิตรวิทยา 
2.เพื่อให้ความรู้ด้าน
เอกลักษณ์มวยไทยแก่เยาวชน 
ในพื้นท่ีเขตให้บริการโรงเรียน
ไตรมิตรวิทยา 
3.เพื่อสร้างสุขภาวะ 4 มิติ 
ได้แก่ กาย วาจา สังคม  
จิตปัญญา โดยใช้มวยไทยเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ส าหรับเยาวชน 
 

นักเรียนชายและ
หญิงโรงเรียน 
ไตรมิตรวิทยา 
จ านวน 45 คน 

โรงเรียนไตร
มิตรวิทยา 

นักเรียนมี
สมรรถภาพทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ
แข็งแรง  
ร้อยละ 80 

ฝึกปฏิบัติท่าแม่ไม้ 
มวยไทย/รายบุคคล/
รายกลุ่ม/รวมท้ังหมด 
 

พ.ค. - ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 1 คน วันละ 5 ชมๆละ 
150 บาท* 22 วัน   
รวมเป็นเงิน  16,500 บาท 

โรงเรียน 
ไตรมิตรวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

8 โครงการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็ก 
มีความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อ
ในเด็กปฐมวัย 
2.เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู มีความรู้ 
และทักษะการดูแลเด็กท่ีดี 
3.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพท่ีดี 

1.ผู้ปกครอง
นักเรียนปฐมวัย  
จ านวน 94 คน 
2.ครูผู้สอนเด็ก
ปฐมวัย  
จ านวน 3 คน 
 

โรงเรียน 
ปอวิทยา 

ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
เด็ก มีความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กปฐมวัย ร้อยละ 
80 

.อบรมให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

29 มิ.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
 จ านวน 94 คน* 1 มื้อๆละ 60 บาท 
เป็นเงิน 5,640 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 94 คน*2 มื้อๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน  4,700 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 4 ชม.ๆละ 400 บาท 
เป็นเงิน  1,600 บาท 
4.ค่าป้ายโครงการฯ  400 บาท 
5.ค่าคู่มือประกอบการฝกึอบรม 
จ านวน 94 ชุดๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน  2,820 บาท 
6.ค่าสบู่ ใช้ในการสาธติ จ านวน 10 
ก้อนๆละ 10 บาท  
 เป็นเงิน 100 บาท 
7.ปนืวดัไข้อนิฟราเรต  1,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  17,060 บาท 
 

โรงเรียน 
ปอวิทยา 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

9 โครงการออกก าลังกาย
ส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ชุมชน 

1.ประชากรในชุมชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 
2.ชุมชนมีสุขภาพจิตท่ีดี มี
สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์และ
แข็งแรง 

ประชาชนในชุมชน
และนักเรียน
โรงเรียนปอวิทยา 

โรงเรียน 
ปอวิทยา 

ประชาชนละ
นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ร้อยละ 
80 

ฝึกออกก าลังกาย
ส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับประชาชนและ
นักเรียนโดยการเต้น 

ม.ค.-มี.ค.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 40 ชม.ๆละ 200 บาท* 1 คน 
เป็นเงิน  8,000 บาท 
2.ค่าป้ายโครงการฯ  400 บท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  8,400.- บาท 

โรงเรียน 
ปอวิทยา 

10 โครงการอบรมส่งเสริม
ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ให้กับนักเรียน 

1.เพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้เรื่อง
ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอุบัติเหตทุางถนนใน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
2.เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจ 
พรบ.จราจรทางบก ตลอดจน 
กฎหมายจราจร และการ
ประพฤติ ปฏิบัติให้เคารพกฎ
จราจร อย่างเคร่งครัด 
3.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนท่ีขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ มีจิตส านึก
ความปลอดภัย ในการสวมใส่
หมวกกันน็อคท่ีถูกต้องและได้
มาตรฐาน 
 
 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนต้น  
จ านวน 60 คน 

โรงเรียน 
ปอวิทยา 

นักเรียนมีความรู้
เรื่องความปลอดภัย 
และการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 
ร้อยละ 80 

1.ฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยและการ
ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 
2.ฝึกอบรมให้
ความรู้ พรบ.จราจร
ทางบก ตลอดจน 
กฎหมายจราจร 
และการประพฤติ 
ปฏิบัติให้เคารพกฎ
จราจร อย่าง
เคร่งครัด 
 

ก.พ.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
 จ านวน 60 คน* 1 มื้อๆละ 60 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 60 คน*2 มื้อๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน  3,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 4 ชม.ๆละ 400 บาท 
เป็นเงิน  1,600 บาท 
4.ค่าป้ายโครงการฯ   400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  8,600 บาท 
 

โรงเรียน 
ปอวิทยา 

 

 

 

 



๑๘ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

11 โครงการออกก าลังกาย
เข้าจังหวะร าวงย้อนยุค  
บ้านดอน 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการ
ออกก าลังกาย เป็นกลุ่มใหญ่ 
ไม่จ ากัดวัยและเพศ 
2.เพื่อให้มีกิจกรรมออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่อง 
3.เพื่อลดความเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง 
4.เพื่อส่งเสริมนันทนาการด้วย
ศิลปะร าวงในงานบุญประเพณี
ท้องถิ่น 
5.เพื่อลดดัชนีมวลกายหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม 

1.ประชากรกลุ่มวัย
ท างาน ชาย/หญิง 
30 ปีขึ้นไป 
2.ประชากรกลุ่ม
โรคเรื้อรังในหมู่บ้าน 
3.ประชากรกลุ่ม
แม่บ้าน 

ศาลา
เอนกประสงค์
วัดบ้านดอน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงขึ้น  
ร้อยละ 80 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้และฝึก
ปฏิบัตกิารเต้นร าวง
ย้อนยุค 

ม.ค.-ก.พ.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
 จ านวน 60 คน* 1 มื้อๆละ 40 บาท 
เป็นเงิน  2,400 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 60 คน*2 มื้อๆละ 20 บาท 
เป็นเงิน  2,400 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
3.1 ค่าวิทยากรฝึกอบรม 
จ านวน 5 ชม.ๆละ 400 บาท 
เป็นเงิน  2,000 บาท 
3.2 ค่าวิทยากรสาธิตและน าเต้น 
จ านวน 9 วันๆละ 1 ชม.ๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน  2,700 บาท 
4.ค่าป้ายโครงการฯ   400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  9,900 บาท 
 

อสม.บ้านดอน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

12 โครงการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในการลด  
การคัดแยก และการใช้
ประโยชน์จากขยะ 

1.รู้วิธี กระบวนการขั้นตอน 
การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
และถูกสุขลักษณะ 
2.รู้วิธีการสร้างมูลค่าจากการ
คัดแยกขยะ 
3.เพื่อให้ความรู้การป้องกัน
และรักษาสุขภาพให้แก่
นักเรียน 
4.เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงขั้นตอน
จากการท้ิงขยะไม่ถูกวิธีส่งผล
กระทบต่อระบบสุขภาพ
อย่างไร 

นักเรียนโรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนชนัตถ์ 
ปิยะอุย 
จ านวน 70 คน 

โรงเรียนต ารวจ
ตระเวน
ชายแดนชนัตถ์ 
ปิยะอุย 
 

นักเรียนรู้วิธี 
กระบวนการ
ขั้นตอน การคัด
แยกขยะอย่างถูก
วิธีและถูก
สุขลักษณะ 
ร้อยละ 80 
 

1.ฝึกอบรมให้ความรู้
ปัญหาจากการไม่คัด
แยกขยะ 
2.การสร้างมูลค่าจาก
ขยะ 

ม.ค. 61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
 จ านวน 70 คน* 2 มื้อๆละ 40 บาท 
เป็นเงิน  5,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 70 คน*3 มื้อๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน  5,250 บาท 
3.ค่าป้ายโครงการ   400 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 1 คน* 10 ชม.ๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน  3,000 บาท 
5.ค่าจัดซื้อถังขยะเพือ่ใช้สาธิต 
จ านวน 4 ใบ  (1 ชุด) 
 เป็นเงิน 4,250 บาท 
6.ค่าวัสดุในการฝกึอบรม 
6.1 แฟ้มพลาสติก  70 อันๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน  350 บาท 
6.2 สมุด 70 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 700 บาท 
6.3 ปากกาลูกลื่น 70 ด้ามๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน  350 บาท 
6.4 กระดาษปรุ๊ฟ 20 แผ่นๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน  100 บาท 
รวมเป็นเงิน   1,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  20,000 บาท 

โรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนชนัตถ์ 
ปิยะอุย 
 

 

 



๒๐ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

13 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงวัย เพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงและการเกิด
โรคในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 

1.เพื่อให้ผู้สูงวัย ต.ปอ ได้มี
ความรู้และประสบการณ์ตรง
จากการฝึกอบรม น าความรู้ที่
ได้ไปพัฒนาระบบความคิด 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตัวเอง 
ลดปัญหาเรื่องสุขภาพและ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคใน
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
2.เพื่อให้ผู้สูงวัย ต.ปอ ได้
พัฒนาระบบความคิด ฝึก
ทักษะทางสมอง ส่งผลถึงการ
ป้องกันสภาวะโรคความจ า
เสื่อม สภาวะซึมเศร้า  
ลดปัญหาเรื่องสุขภาพและ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคใน
กลุ่มวัยผู้สูงอายุได้ 
3.เพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา ระหว่างภาคี
เครือข่ายท่ีอยู่ในพื้นท่ี ต.ปอ 
ให้กับผู้สูงวัย ได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการ
ฝึกอบรม น าความรู้ท่ีได้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง 
ลดปัญหาความเสี่ยงเรื่อง
สุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ใน
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 

1.กลุ่มผู้สูงวัย  
บ้านดอน 
จ านวน 25 คน 
2.กลุ่มผู้สูงวัย  
บ้านปอกลาง 
จ านวน 35 คน 
 

หอประชุม
ประจ าหมู่บ้าน 
ปอกลาง 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
สามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์ตรง
จากการฝึกอบรม
ไปพัฒนาระบบ
ความคิด ได้  
ร้อยละ 90 

1.ฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องยาสมุนไพร
พื้นบ้านเพื่อรักษาโรค 
2.ฝึกอบรมการเรียนรู้
เรื่องการนวดแผน
โบราณและการ
ประคบลูกประคบ
สมุนไพร 
3.กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพร าวงย้อนยุค 

23 ก.พ.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
 จ านวน 60 คน* 1 มื้อๆละ 60 บาท เป็น
เงิน  3,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 60 คน*1 มื้อๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน  1,500 บาท 
3.ค่าป้ายโครงการ   400 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 2 คนๆละ* 2 ชม.ๆละ 400 บาท   
เป็นเงิน  1,600 บาท 
5.ค่าวัสดฝุกึ( ลูกประคบ 100 ลูก) ดังนี้ 
5.1 เหง้าไพล 10 ก.กๆละ 20 บาท 
เป็นเงิน 200 บาท 
5.2 มะกรูด 50 ลูกๆละ 1 บาท  
เป็นเงิน 50 บาท 
5.3 ตะไคร้หอม 10 ก.ก.ๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน 50 บาท 
5.4 ขมิ้นชัน  10 ก.ก.ๆละ 20 บาท  
เป็นเงิน 200 บาท 
5.5  เชือกผ้า 20 ม้วนๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน 500 บาท 
5.6 ผ้าดิบ 40 เมตรๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน  1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 
6.ค่าวัสดุในการฝกึอบรม 
6.1 ปากกา จ านวน 60 ด้ามๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน  300 บาท 

กศน. อ าเภอ
เวียงแก่น 

 



๒๑ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        6.2 สมุด จ านวน 60 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 600 บาท 
รวมเป็นเงิน  900  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  10,000 บาท 

(ต่อ) 

14 โครงการ ฝึกอบรมแกนน า
ผู้สูงวัย ต.ปอ ใสใจรักษ์
สุขภาพ 

1.เพื่อให้แกนน าผู้สูงวัย ต.ปอ
ไดมี้ความรู้และไดพ้ัฒนาทักษะ
ด้านการออกก าลังกายท่ี
ถูกต้องส าหรับผู้สูงวัยสามารถ
น าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตนเอง และเป็นแกนน า
องค์ความรู้ บอกต่อคนอื่นได้ 
2.เพื่อให้แกนน าผู้สูงวัย ต.ปอ
ไดม้ีความรู้เรื่องการรักษ์
สุขภาพ ตลอดถึงความรู้เรื่อง
อื่นๆท่ีในวัยผู้สูงวัยจ าเป็นต้อง
รับรู้ เพื่อท่ีจะดูแลสุขภาพ
ร่างกายของตัวเอง ท าให้เกิด
ปัญหาได้น้อยท่ีสุด ลดปัญหา
เรื่องสุขภาพของผู้สูงวัยได้ 
3.เพื่อให้แกนน าผู้สูงวัย ต.ปอ
ได้พัฒนาระบบความคิด ฝึก
ทักษะทางสมอง ส่งผลถึงการ
ป้องกันสภาวะโรคความจ า 
เสื่อม สภาวะซมึเศร้า  ได้
พัฒนาสุขภาพจิต ท าให้มีจิตใจ
แจ่มใส มองโลกในแง่ดี  
 

ผู้สูงวัย ต.ปอ 
จ านวน 60 คน 
1.บ้านดอน 
จ านวน 25 คน 
2.บ้านปอกลาง 
จ านวน 35 คน 

ห้องประชุม 
โรงเรียนปอ 
วิทยา 

ผู้สูงวัยสามารถ
พัฒาทักษะทาง
กายและใจ น าไป
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและลด
ปัญหาเรื่อง
สุขภาพผู้สูงวัยได้ 
ร้อยละ 90 

1.อบรมความรู้เรื่อง
การรักษ์สุขภาพ เพื่อ
ลดปัญหาเรื่องสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงวัย 

10 มี.ค.61 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
 จ านวน 60 คน* 1 มื้อๆละ 60 บาท เป็น
เงิน  3,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 60 คน*1 มื้อๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน  1,500 บาท 
3.ค่าป้ายโครงการ   400 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 1 คนๆละ* 6 ชม.ๆละ 400 บาท   
เป็นเงิน  2,400 บาท 
5.ค่าวัสดดุ าเนนิการ  
5.1 ปากกา 60 ด้ามๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน 300 บาท 
5.2 สมุด 60 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 600 บาท 
รวมเป็นเงิน  900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  8,800 บาท 

กศน. อ าเภอ
เวียงแก่น 

 



๒๒ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

  4.เพื่อให้ผู้สูงวัยได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และลดปัญหา
เรืองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ลงได้ 
5.เพื่อความร่วมมือในการจัด
การศึกษาระหว่างภาคี
เครือข่ายในพื้นท่ี ต.ปอ จัด
การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน เกิดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในพ้ืนท่ี และท าให้
ชุมชนเข้มแข็ง 

      (ต่อ) 

 



๒๓ 
 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

 
กิจกรรมประเภทที่ 3 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเร้ือรัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคติดต่อเด็ก
ปฐมวัย 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพฟันท่ีดีในเด็กปฐมวัย 
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดต่อ และป้องกัน
โรคติดต่อได้อย่างถูกวิธี 
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 
และเหมาะสม 

ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 18 คน 

ศพด.บ้านผาแล เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง  
ร้อยละ 80 

1.บรรยายเกี่ยวกับ
สาเหตุ อาการของ
โรคติดต่อต่างๆและ
วิธีการป้องกันโรคติดต่อ
อย่างถูกวิธี 

29 มิ.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท*
18 คน* 1 วัน 
เป็นเงิน 1,080 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง  มื้อละ 25 บาท* 
18 คน* 2 มื้อ เป็นเงิน 900 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 3.30 ชม.ๆละ 
400 บาท* จ านวน 2 คน  
เป็นเงิน 1,400 บาท 
4.ค่าวัสดุส านกังาน 
4.1 ปากกา 18 ด้ามๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 180 บาท 
4.2 สมุดเขียน 18 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 180 บาท 
4.3 ค่าจ้างเหมาท าคู่มือโรคติดต่อ  
18 เล่มๆละ 10 บาท  
เป็นเงิน 180 บาท 
4.4 ค่าจ้างเหมาท าคู่มือวิธีแปรงฟัน 
18 เล่มๆละ 10 บาท  
เป็นเงิน 180 บาท 
รวมเป็นเงิน 720 บาท 
5.ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  
1 ป้ายๆละ 400 บาท  
เป็นเงิน 400 บาท 
6.ค่าป้ายสื่อประชาสัมพนัธก์รส่งสรมิ
สุขภาพ 

ศพด.บ้านผาแล 



๒๔ 
 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        6.1 รูปวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน  
จ านวน 2 แผ่นๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 400 บาท 
6.2 รูปวิธีการแปรงฟันท่ีถูกวิธี  
จ านวน 2 แผ่นๆละ 200 บาท 
เป็นงิน 400 บาท  
รวมเป็นเงิน 800 บาท 
รวมเปน็เงินทั้งสิน้ 5,300 บาท 

(ต่อ) 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและป้องกัน
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพฟันท่ีดีในเด็กปฐมวัย 
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดต่อ และป้องกัน
โรคติดต่อได้อย่างถูกวิธี 
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและ
เหมาะสม 

ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 14 คน 

ศพด.บ้านดอน เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง  
ร้อยละ 80 

1.บรรยายเกี่ยวกับ
สาเหตุ อาการของ
โรคติดต่อต่างๆและ
วิธีการป้องกันโรคติดต่อ
อย่างถูกวิธี 

22 มิ.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท*
14 คน* 1 วัน เป็นเงิน 840 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง  มื้อละ 25 บาท* 
14 คน* 2 มื้อ เป็นเงิน 700 บาท 
3.ค่าวิยากร จ านวน 2 ชม.ๆละ 400 
บาท* จ านวน 2 คน 
เป็นเงิน 1,600 บาท 
4.ค่าวัสดุส านกังาน 
4.1 ปากกา 14 ด้ามๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 140 บาท 
4.2 สมุดเขียน 14 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 140 บาท 
4.3 ค่าจ้างเหมาท าคู่มือโรคติดต่อ 
14 เล่มๆละ 10บาท  
เป็นเงิน 140 บาท 
4.4 ค่าจ้างเหมาท าคู่มือวิธีแปรงฟัน 
14 เล่มๆละ 10 บาท  
เป็นเงิน 140 บาท 
รวมเป็นเงิน  560 บาท 

ศพด.บ้านดอน 



๒๕ 
 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

                                                                                       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        5.ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  
1 ป้ายๆละ 400 บาท  
เป็นเงิน 400 บาท 
6.ค่าป้ายสื่อประชาสัมพนัธก์รส่งสรมิ
สุขภาพ 
6.1 รูปวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน  
จ านวน 2 แผ่นๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 400 บาท 
6.2 รูปวิธีการแปรงฟันท่ีถูกวิธี  
จ านวน 2 แผ่นๆละ 200 บาท 
เป็นงิน 400 บาท  
รวมเป็นเงิน 800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 4,900 บาท 

(ต่อ) 

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง มีความรู้
เรื่องโรคติดต่อและการป้องกัน
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
2.เพื่อให้ผู้ปกครอง มีทักษะใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและคัด
กรองอาการป่วยโรค มือ เท้า 
ปาก ท่ีถูกต้อง 
3.เพื่อให้ผู้ปกครอง มีทักษะใน
การดูแลเด็กเบื้องต้น 
 

1.ผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปอกลาง 
จ านวน 19 คน 
2.ครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 2 คน 

หอประชุม
หมู่บ้าน 
ปอกลาง 

ผู้ปกครองเด็ก 
มีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัยของเด็ก
ร้อยละ 80 

1.อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันโรคติดต่อ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

29 มิ.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท*
19 คน* 1 วัน 
เป็นเงิน 1,140 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง  มื้อละ 25 บาท* 
19 คน* 2 มื้อ  
เป็นเงิน 950 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ชม.ๆละ 
300 บาท* จ านวน 1 คน  
เป็นเงิน 1,200 บาท 
4.ค่าคู่มือ  จ านวน 19 ชุดๆละ 
30 บาท เป็นเงิน 570 บาท 
5.ค่าป้าย  จ านวน 1 ป้ายๆละ 400 
เปนเงิน 400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  4,260 บาท 

ศพด.บ้านปอ
กลาง 



๒๖ 
 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

กิจกรรมประเภทที่ 4 ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบรหิารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

1 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ปอ  

จัดซ้ือครุภัณฑ์ทุกประเภท
ในการปฏิบัติงานและให้
เพียงพอตลอด 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ปอ 

ท าให้การปฏิบัติ 
งานมีความสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับใช้
งานด้านธุรการ
ของงานกองทุนฯ 

มี.ค 61 -รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 20,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  20,000 บาท 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ  
อบต.ปอ 

2 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร (ตู้บาน
เลื่อนกระจกสูง) จ านวน 3 ใบ 

เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร 
ต่างๆ ของงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
ปอ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ทุกประเภท
ในการปฏิบัติงานและให้
เพียงพอตลอด 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ปอ 

ท าให้การปฏิบัติ 
งานมีความสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จัดซ้ือตู้เก็บ
เอกสาร (ตู้บาน
เลื่อนกระจกสูง) 
ส าหรับเก็บ
เอกสารของงาน
กองทุนฯ 

มี.ค 61 -รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเลื่อน
กระจกสูง) จ านวน 3 ใบๆละไม่
เกิน 10,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  30,000 บาท 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ  
อบต.ปอ 

 



แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1 )   

 

บัญชีสรุปแผนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

1 ด้านการสนับสนนุและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนว่ยบริการหรือสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นที่ 

8 188,722 

2 ด้านการสนับสนนุสร้างเสริมสุขภาพให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นใน
พื้นที ่

14 172,580 

3 ด้านการสนับสนนุส่งเสริมการดแูลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผูป้่วยเร้ือรัง 3 14,460 
4 ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพฒันาระบบบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
2 50,000 

5 ด้านกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพืน้ที่ - - 
รวมทั้งสิ้น 27 425,762 
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