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๑ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2) 
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 โครงการคุณแม่ยุคใหม่ใส่
ใจสุขภาพ  เพื่อลูกท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง 

1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอด มีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์
และหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอด มีความ
ตระหนักในการดูแลตนเอง 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่าง
น้อย 6 เดือน 
3.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอด  ได้รับการฝาก
ครรภ์ครบ 5 ครั้ง คุณภาพ 
4.เพื่อให้สามีของหญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลังคลอด มีส่วนช่วย
ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอดได้มากขึ้น 
 

1.หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอด  
ไม่เกิน 6 เดือน  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 60 คน 
2.สามีหญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลังคลอด 
ไม่เกิน 6 เดือน  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 60 คน 
รวม 120 คน 
-จัดหมู่บ้านละ 
 1 วัน 
 
 

1.หอประชุม
บ้านหนองเตา 
2.หอประชุม
บ้านทรายทอง 

หญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลัง
คลอด มีความรู้
ความเข้าใจ
ปฏิบัติตัวขณะ
ตั้งครรภ์และ
หลังคลอดได้
อย่างถูกต้อง 
ร้อยละ 70 

1.บรรยายให้ความรู้
เรื่องบทบาทขอพ่อแม่
และการใช้สมุดสีชมพู 
2.บรรยายให้ความรู้
เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตนระหว่าง
ตั้งครรภ์และอาการ
ผิดปกติท่ีต้องมาพบ
เจ้าหน้าท่ี 
3.การดูแลเด็กแรกเกิด- 
5 ปี 
4.การวางแผน
ครอบครัวการฉีดวัคซีน
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย 
 

ม.ค.-ก.ค.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
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.ค่าปากกา 120 ด้ามๆละ 5 บาท  
เป็นเงิน  600  บาท 
4.ค่าสมุดปกออ่น 120 เล่มๆละ 10
บาท 1,200 เป็นเงิน 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้   15,000  บาท 

รพ.สต.ผาแล 

 
 
 
 
 



๒ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
ผู้พิการและผู้สูงอายุ 

1.เพื่อตรวจประเมินและคัด
กรองสุขภาพผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 
2.เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ 
มีความรู้และทักษะในการดู
และสุขภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้องเพิ่มขึ้น 
3.เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ 
สามารถช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติกิจวัตรของตนเองได้
อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
4.เพื่อให้แกนน าหรือผู้ดูแล
สุขภาพผู้พิการหรือผู้สูงอายุ 
มีความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง 
5.เพื่อให้แกนน าหรือผู้ดูแล
สุขภาพผู้พิการหรือผู้สูงอายุ 
สามารถช่วยเหลือ รวมถึงให้
ค าแนะน าและมีส่วนในการ
ปฏิบัติกิจวัตรของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 
6.เพื่อให้แกนน าหรือผู้ดูแล
สุขภาพผู้พิการหรือผู้สูงอายุ 
มีทักษะในการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการและ
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับผู้
พิการและผู้สูงอายุ 

-ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบของ 
รพ.สต.ผาแล  
จ านวน 180 คน  
-จัดหมู่บ้านละ 
 1 วัน 
 

-หอประชุม
บ้านหนองเตา 
-หอประชุม
บ้านผาแล 
-หอประชุม
บ้านทรายทอง 
- 

-ผู้พิการและ 
ผู้สูงอายุได้รับ
การตรวจ
ประเมินและคัด
กรองสุขภาพ 
ร้อยละ 70 

1.อบรมให้ความรู้แกน
น าหรือผู้ดูแลสุขภาพผู้
พิการหรือผู้สูงอายุ 
2.อบรมให้ความรู้ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ 

ม.ค. - ก.ย. 61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท*
180 คน*1 วัน  
เป็นเงิน 10,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท*
180 คน*2 มื้อ เป็นเงิน 9,000 บาท 
3.ค่าปากกา ด้ามๆละ 5 บาท  
เป็นเงิน 900  บาท 
4.ค่าสมุดปกออ่น 180 เล่มๆ ละ  
10 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
5.กระดาษ A 4 AA 80 แกรม 3 ริมๆ
ละ 135 บาท เป็นเงิน 405 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 22,905 บาท 

รพ.สต.ผาแล 



๓ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

3 โครงการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม รู้แล้วปรับ ชีวิต
เปลี่ยน เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง
ห่างไกล จากโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง 

1.เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง 
และโรคเบาหวานได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง
สามารถวิเคราะห์ภาวะเสี่ยง
ของการเกิดโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของ
ตนเองได้ 
3.เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง
สามารถน าความรู้เรื่อง
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงไปปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันได้ 

-ประชากรกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิต
สูง ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
จ านวน 180 คน 
-จัดหมู่บ้านละ 
 1 วัน 
 

1.หอประชุม
บ้านหนองเตา 
2.หอประชุม 
บ้านผาแล 
3.หอประชุม
บ้านทรายทอง 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูงและ
โรคเบาหวานได้อย่าง
ถูกต้อง  

-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม รู้แล้วปรับ 
ชีวิตเปลี่ยน เพื่อให้
กลุ่มเสี่ยงห่างไกล 
จากโรคเบาหวาน 
และโรคความดัน
โลหิตสูง 

ม.ค.-ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 180  
คนๆละ 60 บาท* 1 มื้อ*  
 เป็นเงิน 10,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
180 คนๆละ 25 บาท * 2 มื้อ* 
 เป็นเงิน 9,000 บาท. 
3.ค่าปากกา  180 ด้ามๆละ 5 บาท  
เป็นเงิน 900  บาท 
4.ค่าสมุดปกออ่น 180 เล่มๆ ละ  
10 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
รวมทั้งสิ้น 22,500.- บาท 

รพ.สต.ผาแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

4 โครงการเฝูาระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กแรกเกิด-
6 ปี  

1.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กแรก
เกิด- 6 ปี มีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องภาวะทุพ
โภชนาการท่ีถูกต้อง 
2.เพื่อเฝูาระวังและติดตาม 
ภาวะโภชนาการในเด็กแรก
เกิด – 6 ปี 
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรกเกิด-
6 ปี มีพัฒนาการทางร่างกาย
และสมองเจริญเติบโตสมวัย 
 

ผู้ปกครองเด็กแรก
เกิด – 6 ปี ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
จ านวน 180 คน 
-จัดหมู่บ้านละ 
 1 วัน 
 

-หอประชุม 
บ้านหนองเตา  
-หอประชุม 
บ้านทรายทอง 
 

-ผู้ปกครองของเด็ก
แรกเกิด – 6 ปี มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องภาวะทุพ
โภชนาการ ท่ี 
ถูกต้อง ร้อยละ 70 
-เด็กแรกเกิด -6 ปี 
มีภาวะทุพ
โภชนาการ ไม่เกิน 
ร้อยละ 7 
-เด็กแรกเกิด-6ปี มี
พัฒนาการทาง
ร่างกายและสมอง
เจริญเติบโตสมวัย 
 

จัดอบรมให้ความรู้ 
เฝูาระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก
แรกเกิด-6 ปี 

ม.ค.-ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 180  
คนๆละ 60 บาท* 1 มื้อ*  
 เป็นเงิน 10,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
180 คนๆละ 25 บาท * 2 มื้อ*จ านวน 
2 วัน  เป็นเงิน 9,000 บาท 
3.ค่าปากกา ด้ามๆละ 5 บาท  
เป็นเงิน 900  บาท 
4.ค่าสมุดปกออ่น 180 เล่มๆ ละ  
10 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
รวมทั้งสิ้น 22,500.- บาท 

รพ.สต.ผาแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

5 โครงการพัฒนา
มาตรฐานการ
ด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.พัฒนามาตรฐาน โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบให้มีการด าเนินงาน
ท่ียั่งยืนและต่อเนื่อง 
2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถี 
ชีวิตในการสร้างพฤติกรรม ซ่ึง
จะปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติตน
ท่ีจะน าไปสู่การมีสุขภาพดี
ตั้งแต่เด็กควบคู่ไปกับ
การศึกษา เพื่อให้เด็ก “ดี เก่ง 
มีสุข” 
3.เพื่อให้ผู้น านักเรียนมีความรู้ 
ในการถ่ายทอดงานด้านการ 
ส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากยิ่งขึ้น 
4.เพื่อให้ผู้น านักเรียนมีทักษะ
ในการถ่ายทอดความรู้
ความสามารถในสถานศึกษาได้
เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
5.เพื่อให้ผู้น านักเรียนมีทักษะ 
ในการถ่ายทอดงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่ม
เสี่ยงในโรงเรียน 

1.โรงเรียนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
จ านวน 3 โรงเรียน 
2.ผู้น านักเรียนใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 100 คน 
3.เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
ในโรงเรียนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
จ านวน 40 คน 
 

-หอประชุม 
รพ.สต.ผาแล 

-โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทอง 
ร้อยละ 100 
-นักเรียนในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
ได้เรียนรู้วิถีชีวิต 
ในการสร้าง
พฤติกรรมซ่ึงจะ
ปลูกฝังให้เกิดการ
ปฏิบัติตนท่ีจะ
น าไปสู่การมี
สุขภาพดีตั้งแต่
เด็กควบคู่ไปกับ
การศึกษา เพื่อให้
เด็ก ดี เก่ง มีสุข 
ร้อยละ 50 

1.อบรมผู้น านักเรียน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
2.อบรมนักเรียนอ้วน 
กลุ่มเสี่ยง เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ตามแนวทาง 
คลินิคไร้พุงคุณภาพ 

ม.ค.- ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 อบรมผูน้ านกัเรียนด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 100 คน*60 บาท* 1 มื้อ* 2 
วัน    เป็นเงิน  12,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 100 คน*25 บาท* 2 มื้อ* 2 
วัน     เป็นเงิน  10,000 บาท 
3.ปากกา 100 ด้ามๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน 500 บาท 
4.สมุดปกออ่น 100 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
5.ปากกาเคมี 12 ด้ามๆละ 15 บาท 
เป็นเงิน 180 บาท 
6.กระดาษ A4 AA 80 แกรม 2 ริมๆละ 
135 บาท เป็นเงิน 270 บาท 
7.กระดาษบรุฟ๊ 30 แผ่นๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน 150 บาท 
8.กระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงหนา  
5 แผ่นๆละ 15 บาท เป็นเงิน 75 บาท 
9.เชือกขาว- แดง  ใหญ ่2 กลุ่มๆละ 
45 บาท เป็นเงิน 90 บาท 
10.เทปใส 1 น้ิว 1 ม้วนๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน 30 บาท 
11.กระดาษค าตอบ 60 ข้อ มีแผ่น
ตรวจ 2 ห่อๆละ 32 บาท 

รพ.สต.บ้าน
ผาแล 

 



๖ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        

เป็นเงิน 64 บาท 
12.สีเทียนจ าโบ้ 12 สี 2 กล่องๆละ 
40 บาท เป็นเงิน 80 บาท 
13.กระเป๋าพลาสติก กระดุม 1 เม็ด 
100 ใบๆละ 18 บาท 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1  
26,239 บาท 
กิจกรรมที่ 2 อบรมนกัเรียนอ้วนกลุม่
เสี่ยง 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 40 คน*60 บาท* 1 มื้อ* 2 
วัน      เป็นเงิน  4,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 40 คน*25 บาท* 2 มื้อ* 2 
วัน      เป็นเงิน  4,000 บาท 
3.ปากกา 40 ด้ามๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน 200 บาท 
4.สมุดบนัทกึ 40 เล่มๆละ  
22 บาท เป็นเงิน 880 บาท 
5.ปากกาเคมี 8 ด้ามๆละ 15 บาท 
เป็นเงิน 120 บาท 
6.กระดาษ A4 AA 80 แกรม 1 ริมๆ
ละ 135 บาท  
เป็นเงิน 135 บาท 
7.กระดาษบรุฟ๊ 12 แผ่นๆละ  
5 บาท เป็นเงิน 60 บาท 

(ต่อ) 

 



๗ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        

8.กระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงหนา 
3 แผ่นๆละ 15 บาท  
เป็นเงิน 45 บาท 
9.เชือกขาว- แดง  ใหญ่ 1 กลุ่มๆละ 
45 บาท เป็นเงิน 45 บาท 
10.กระเป๋าพลาสติก กระดุม 1 เม็ด 
40 ใบๆละ 18 บาท 
เป็นเงิน 720 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 
11,005 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 37,244 บาท 

(ต่อ) 

6 โครงการ รพ.สต.บ้าน 
ผาแล ร่วมใจ ควบคุม
และปูองกันโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ 

1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับความรู้เรื่องโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ 
2.เพื่อ ให้ประชาชนในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบได้รับการ
ตรวจอุจจาระหาหนอนไข่
พยาธิ 
3.เพื่อให้นักเรียนในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบได้รับการ
ตรวจอุจจาระหาหนอนไข่
พยาธิ 
4.เพื่อรักษาผู้ท่ีตรวจพบไข่ 
พยาธิในอุจจาระ 
 

1.ตรวจอุจจาระหา
หนอนพยาธิไข่พยาธิ  
จ านวน 650 คน 
1.1 ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงพื้นท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 300 คน 
1.2 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ในพื้นท่ี 
จ านวน 350 คน 
2.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้
ในตับในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง  จ านวน 250 คน 

-หอประชุมบ้าน
หนองเตา 
-หอประชุมบ้าน
ผาแล 
-หอประชุมบ้าน
ทรายทอง 
-รพ.สต.บ้านผา
แล 
 

1.ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงมีความรู้ 
เรื่องโรคพยาธิใบไม้
ตับเพิ่มมากขึ้น 
 ร้อยละ 70 
2.ประชาชนในเขต
พื้นท่ีรับ 
ผิดชอบได้รับ 
การตรวจอุจจาระ
หาหนอนไข่พยาธิ 
ร้อยละ 50 

-ตรวจอุจจาระหาไข่
พยาธิในตับใน
กลุ่มเปูาหมาย 
-อบรมให้ความรู้ 
เรื่องโรคพยาธิใบไม้
ในตับ 
 

ม.ค.-ก.ย.61 กิจกรรมที่ 1 ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ
ในตับในกลุ่มเปูาหมาย 
1.ค่าจ้างเหมา ตรวจอุจจาระหาไข่
พยาธ ิ650 คน*40 บาท 
เป็นเงิน 26,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 26,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ เรื่องโรค
พยาธิใบไม้ในตับ 
1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 250 
คน*60 บาท* 1 มื้อ 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
 

รพ.สต.ผาแล 

 
 
 



๘ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 250 คน*25 บาท* 2 มื้อ 
เป็นเงิน  12,500 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน 
3.1 ค่าปากา 250 ด้ามๆละ 5 บาท  
เป็นเงิน  1,250 บาท 
3.2 ค่าสมุดปกอ่อน 250 เล่มๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,750  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 31,250 บาท 
กิจกรรมที่ 3 จ่ายยารักษาหนอนพยาธิ
ให้กับประชาชนและนักเรียนท่ีตรวจพบ
หนอนไข่พยาธิ 
1.ค่ายาถ่ายพยาธิ  เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 62,250 บาท 

ต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

7 โครงการร้านค้าต าบล
ปอ ปลอดภัย ใส่ใจ
ชุมชน 

1.เพื่อให้ร้านค้าและคนใน
ชุมชนในเขตต าบลปอมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย ยาท่ีห้ามขายในร้าน
ช า ครอบคลุมท้ังยาปฎิชีวนะ 
ยาชุด และยาสเตียรอยด์อย่าง
สมเหตุสมผล 
2.เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
เฝูาระวัง ตรวจสอบแหล่งขาย
ยาในชุมชน เช่นร้านค้า ร้านช า 
ร้านขายยาไม่ให้มีการลักลอบ
ขายยาปฎิชีวนะ และยา 
สเตียรอยด ์
3.เพื่อให้ร้านค้าและคนใน
ชุมชนในเขตต าบลปอ ลด
ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะ  
ยาชุด ยาสเตียรอยด์ โดยไม่ 
จ าเป็น 
 

จ านวน 100 คน 
1.ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน
หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
จ านวน 20 คน 
2.เจ้าของร้านค้าใน
พื้นท่ีต าบลปอ (ท่ียัง
ไม่ได้รวมปีท่ีแล้ว) 
จ านวน 54 คน 
3.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 
ในพื้นท่ีต าบลปอ ท่ี
รับผิดชอบงาน คบส.  
จ านวน 6 คน 
4.ประธาน อสม.ทุก
หมู่บ้าน  
จ านวน 20 คน 

-ห้องประชุม 
อบต.ปอ 

เฝูาระวัง ตรวจสอบ
แหล่งขายยาใน 
ชุมชน  เช่น ร้านค้า 
ร้านช า ร้านขายยา 
ไม่ให้มีการลักลอบ
ขายยาปฏิชีวนะ ยา
ชุด และยาส
เตียรอยด์ โดยไม่
จ าเป็น ร้อยละ 80 

1.อบรมให้ความรู้การใช้
ยาปลอดภัยในชุมชน
ให้แก่ร้านค้า ผู้น าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.และ
ประธาน อสม.ในพื้นท่ี 
2.จัดท ามาตรการให้แก่
ร้านค้าเพื่อควบคุม
ก ากับการจ าหน่ายยาใน
ชุมชนและมอบเกียรติ
บัตรให้กับร้านค้าท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
3.ออกตรวจร้านค้าใน
พื้นท่ีต าบลปอ ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ม.ค.-ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 100 คน*60  คน*1 มื้อ 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 100 คน*25 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
3.ค่าวัสดุส านักงาน 4,485 บาท 
3.1 ปากกา 100 ด้ามๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน  500 บาท 
3.2 สมุดปกอ่อน 100 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
3.3 ปากกาเคมี 12 ด้ามๆละ 15  
เป็นเงิน 180 บาท 
3.4 กระดาษ A4 AA 80 แกรม 2 ริมๆละ 
135 บาท  เป็นเงิน  270  บาท 
3.5 กระดาษบรุ๊ฟ 15 แผ่นๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน  75 บาท 
3.6 กระดาษท าปกหนังข้างยาว 50 แผ่น 
3 ห่อๆละ 220 บาท  เป็นเงิน 660 บาท 
3.7 กระเป๋าพลาสติกกระดุม 100 ใบๆละ 
18 บาท  เป็นเงิน 1,800 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  15,485 บาท 
 

รพ.สต.ผาแล 
รพ.เวียงแก่น 

 
 
 



๑๐ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

8 โครงการพัฒนา
มาตรฐานการ
ด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.พัฒนามาตรฐาน โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบให้มีการด าเนินงาน
ท่ียั่งยืนและต่อเนื่อง 
2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถี 
ชีวิตในการสร้างพฤติกรรม ซ่ึง
จะปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติตน
ท่ีจะน าไปสู่การมีสุขภาพดี
ตั้งแต่เด็กควบคู่ไปกับ
การศึกษา เพื่อให้เด็ก “ดี เก่ง 
มีสุข” 
3.เพื่อให้ผู้น านักเรียนมีความรู้ 
ในการถ่ายทอดงานด้านการ 
ส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากยิ่งขึ้น 

-นักเรียน
ประถมศึกษาในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต. 
ร่มฟูาทอง จ านวน 
65 คน 
1.โรงเรียนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
จ านวน 1 โรงเรียน 
2.ผู้น านักเรียนใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 65 คน 
3.เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
ในโรงเรียนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
จ านวน 25 คน 
4.แกนน า อย.น้อย 
จ านวน 35 คน 
 

-หอประชุม 
ศูนย์การเรียน 
ตชด. 
บ้านฟูาไทยงาม 

-โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง 
ร้อยละ 100 
-นักเรียนในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
ได้เรียนรู้วิถีชีวิต 
ในการสร้าง
พฤติกรรมซ่ึงจะ
ปลูกฝังให้เกิดการ
ปฏิบัติตนท่ีจะ
น าไปสู่การมีสุขภาพ
ดีต้ังแต่เด็กควบคู่ไป 

1.อบรมผู้น านักเรียน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
2.อบรมนักเรียนด้าน
แกนน า อย.น้อย 
3.อบรมนักเรียนอ้วน 
กลุ่มเสี่ยง เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ตามแนวทาง
คลินิคไร้พุงคุณภาพ 
 

ม.ค.- ก.ย.
61 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
กิจกรรมที่ 1  อบรมผูน้ านักเรียนดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 65 คน*60 บาท* 1 มื้อ 
เป็นเงิน  3,900 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 65 คน*25 บาท* 2 มื้อ 
เป็นเงิน  3,250 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน   1,800 บาท 
3.1 ค่าปากกา 65 ด้ามๆละ 10 บาท  
เป็นเงิน  325 บาท 
3.2 ค่าสมุดปกอ่อน 65 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 650 บาท 
3.3 ค่าปากกาเคมี 12 ด้ามๆละ 15 บาท 
เป็นเงิน  180 บาท 
3.4 ค่ากระดาษ A4 AA 80 แกรม 2 รีมๆ
ละ 135 บาท เป็นเงิน 270 บาท 
3.5 ค่ากรระดาษบรุ๊ฟ 30 แผ่นๆละ 5 
บาท  เป็นเงิน 150 บาท 
3.6 ค่ากระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงหนา 
5 แผ่นๆละ 15 บาท เป็นเงิน 75 บาท 
3.7 เชือก-ขาวแดงใหญ่ 2 กลุ่มๆละ 45 
บาท  เป็นเงิน 90 บาท 
3.8 เทปใส 1 น้ิว 2 ม้วนๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน  60 บาท 

รพ.สต.บ้าน
ร่มฟูาทอง 

 



๑๑ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

  4.เพื่อให้ผู้น านักเรียนมี
ทัศนคติท่ีดี ในการถ่ายทอด
ความรู้ความสามารถใน
สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี มี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
5.เพื่อให้ผู้น านักเรียนมีทักษะ 
ในการถ่ายทอดงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่ม
เสี่ยงในโรงเรียน 
7.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่อง
การคุ้มครองผู้บริโภค 
8.เพือ่ให้นักเรียนน าเอาความรู้ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคท่ีเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
9.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียน เรื่องการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค 
10.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องการ
คุ้มครองผู้บริโภคและมีความรู้ 
ความมั่นใจในการบริโภค 

  กับการศึกษา เพื่อให้
เด็ก ดี เก่ง มีสุข  
ร้อยละ 50 
-ผู้น านักเรียนมีความรู้
ในการถ่ายทอดงานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพท่ี
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาก 
ยิ่งขึ้น ร้อยละ 60 
-ผู้น านักเรียนมี 
ทัศคติท่ีดี สามารถ 
ถ่ายทอดความรู้
ความสามารถใน
สถานศึกษาได้เป็นอย่าง
ดี มีประสิทฺธิภาพและ
ประสิทธิผล  
ร้อยละ 60 
 

  รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 8,950 บาท 
กิจกรรมที่ 2  อบรมผูน้ านกัเรียนดา้นแกน
น า อย.น้อย 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 35 คน*60 บาท* 1 มื้อ 
เป็นเงิน  2,100 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 35 คน*25 บาท* 2 มื้อ 
เป็นเงิน  1,750 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน 1,350 บาท 
3.1 ค่าปากกา 35 ด้ามๆละ 5 บาท  
เป็นเงิน  75 บาท 
3.2 ค่าสมุดปกอ่อน 35 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน  350 บาท 
3.3 ค่าปากกาเคมี 12 ด้ามๆละ 15 บาท 
เป็นเงิน 180 บาท 
3.4 ค่ากระดาษ A 4 AA 80 แกรม 2 
รีมๆละ 135 บาท  เป็นเงิน 270 บาท 
3.5 ค่ากระดาษบรุ๊ฟ 30 แผ่นๆละ 5 บาท  
เป็นเงิน 150 บาท 
3.6 ค่ากระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงหนา 
5 แผ่นๆละ 15 บาท เป็นเงิน 75 บาท 
3.7 เชือก-ขาวแดงใหญ่ 2 กลุ่มๆละ 45 
บาท  เป็นเงิน 90 บาท 
3.8 เทปใส 1 น้ิว 2 ม้วนๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน  60 บาท 

(ต่อ) 

 



๑๒ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 
รวมเป็นเงิน  5,200 บาท 
กิจกรรมที่ 3  อบรมนักเรียนอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 25 คน*60 
บาท* 1 มื้อ เป็นเงิน  1,500 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 25 คน*25 บาท* 2 มื้อ 
เป็นเงิน  1,250 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน 1,065 บาท 
3.1 ค่าปากกา 25 ด้ามๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 125 บาท 
3.2 ค่าสมุดปกอ่อน 25 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 250 บาท 
3.3 ค่าปากกาเคมี 12 ด้ามๆละ 15 บาท 
เป็นเงิน 180 บาท 
3.4 ค่ากระดาษ A 4 AA 80 แกรม 1 
รีมๆละ 135 บาท  เป็นเงิน 135 บาท 
3.5 ค่ากระดาษบรุ๊ฟ 30 แผ่นๆละ 5 บาท  
เป็นเงิน 150 บาท 
3.6 ค่ากระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงหนา 
5 แผ่นๆละ 15 บาท เป็นเงิน 75 บาท 
3.7 เชือก-ขาวแดงใหญ่ 2 กลุ่มๆละ 45 
บาท  เป็นเงิน 90 บาท 
3.8 เทบใส 1 น้ิว 2 ม้วนๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน  60 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี 3 3,815 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 17,965 บาท 

 

 



๑๓ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

9 โครงการส่งเสริมเกษตร
ปลอดสารเคมีและลด
ความเสี่ยงสารเคมี 
ในเกษตรกรตามวิถีชน
เผ่าม้ง ปี 2561 

1.เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
และการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง 
2.เพื่อให้เกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยงในพ้ืนท่ี ได้รับการ
ตรวจสารเคมีในเลือด 
3.เพื่อลดจ านวนเกษตรกร
กลุ่มไม่ปลอดภัยและกลุ่ม
เสี่ยง 

เกษตรกรในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.
บ้านร่มฟูาทอง หมู่ละ 
50 คน จ านวน 4 
หมู่บ้าน รวม 200 
คน จ านวน 4 ครั้ง 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 
1.บ้านร่มโพธิ์เงิน 
จ านวน 50 คน 
2.บ้านร่มฟูาหลวง 
จ านวน 50 คน 
3.บ้านฟูาไทยงาม 
จ านวน 50 คน 
4.บ้านร่มฟูาทอง 
จ านวน 50 คน 
 

-หอประชุม 
ร่มโพธ์ิเงิน 
-หอประชุม 
ร่มฟูาหลวง 
-หอประชุม 
ฟูาไทยงาม 
-หอประชุม 
ร่มฟูาทอง 
 

-เกษตรกรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีและ
การปฏิบัติตัวท่ี
ถูกต้อง ร้อยละ 80 
-เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง
ในพื้นท่ี ได้รับการ
ตรวจสารเคมีใน
เลือด ร้อยละ 80 
-เกษตรกรได้
รับประทานผัก
ปลอดสารพิษ ตาม
วิถีของชนเผ่าท่ี
ครอบครัวตนเอง
ปลูก ร้อยละ 80 
-จ านวนเกษตรกร
กลุ่มไม่ปลอดภัย
และกลุ่มเสี่ยงจาก
การตรวจสารเคมีใน
เลือด ร้อยละ 80 
 
 
 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ลดความเสี่ยงสารเคมีใน
เกษตรกร 
-ตรวจสารเคมีในเลือด
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 

ม.ค.-ก.ย.61 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ลดความเสี่ยงสารเคมีในเกษตรกร 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 50 คน*1 วัน*4 ครั้ง*1 มื้อๆละ 
60 บาท  เป็นเงิน  12,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 50 คน*1 วัน*4 ครั้ง*2 มื้อๆละ 
25 บาท  เป็นเงิน  10,000 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน  3,650 บาท 
3.1 ค่าปากกา 200 ด้ามๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
3.2 ค่าสมุดปกอ่อน 200 เล่มๆละ 10 
บาท  เป็นเงิน 2,000 บาท 
3.3 ค่าปากกาเคมี 12 ด้ามๆละ 15 บาท 
เป็นเงิน  180 บาท 
3.4 ค่ากระดาษ A4 AA 80 แกรม 2 รีมๆ
ละ 135 บาท  เป็นเงิน 270 บาท 
3.5 กระดาษบรุ๊ฟ 40 แผ่นๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน  200 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน  25,650 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสารเคมีในเลือด
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
1.ค่าวัสดุส าหรบัตรวจสารเคมีในเลอืด 
บ้านร่มโพธิ์เงิน   เป็นเงิน  2,220 บาท 
บ้านร่มฟูาหลวง  เป็นเงิน  2,220 บาท 
บ้านฟูาไทยงาม  เป็นเงิน  2,220 บาท 

รพ.สต.บ้าน
ร่มฟูาทอง 

 



๑๔ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        บ้านร่มฟูาทอง   เป็นเงิน  2,220 บาท  
โดยแยกค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.1 ชุดตรวจไมโคลีนเอสเทอเรส  หมู่บ้าน
ละ 2 ชุดๆละ 750 บาท จ านวน 4 
หมู่บ้าน  เป็นเงิน  6,000 บาท 
1.2 หลอดไมโครฮีมาโตคริต หมู่บ้านละ 2 
ชุดๆละ 130 บาท จ านวน 4 หมู่บ้าน 
เป็นเงิน  1,040 บาท 
1.3 แอลกอฮอล์ 450 ซีซี หมู่บ้านละ 2 
ขวดๆละ 40 บาท จ านวน 4 หมู่บ้าน 
เป็นเงิน 320 บาท 
1.4 เข็มเจาะปลายน้ิว หมู่บ้านละ 1 
กล่องๆละ 180 บาท จ านวน 4 หมู่บ้าน 
เป็นเงิน  720 บาท 
1.5 สไลด์ใส หมู่บ้านละ 2 กล่องๆละ 70 
บาท จ านวน 4 หมู่บ้าน  เป็นเงิน 560 
บาท 
1.6 ส าลีก้อนเล็ก  หมู่บ้านละ 3 ถุงๆละ 
20 บาท จ านวน 4 หมู่บ้าน  เป็นเงิน 
240 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน  8,88 0 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 34,530  บาท 

 

 
 
 



๑๕ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

10 โครงการเฝูาระวังภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็ก
แรกเกิด -6 ปี  
 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก
แรกเกิด – 6 ปี มีความรู้
และความ 
เข้าใจภาวะทุพโภชนาการ
ท่ีถูกต้อง 
2.เพื่อเฝูาระวังและ
ติดตามภาวะโภชนาการใน
เด็กแรกเกิด – 6 ปี  
3.เพื่อส่งเสริมให้เดกแรก
เกิด – 6 ปี  มีพัฒนาการ
ทางร่างกายและสมอง
เจริญเติบโตสมวัย 

ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด 
– 6 ปี  4 หมู่บ้าน 
-บ้านร่มโพธ์ิเงิน 
-บ้านร่มฟูาหลวง 
-บ้านฟูาไทยงาม 
-บ้านร่มฟูาทอง 
 

-หอประชุม 
บ้านร่มฟูาทอง 
 

-ผู้ปกครองเด็กแรก
เกิด -6 ปี มีความรู้
และความเข้าใจใน
เรื่องภาวะทุพ
โภชนาการ ท่ี
ถูกต้อง ร้อยละ 70 
-เด็กแรกเกิด -6 ปี 
มีภาวะทุพ
โภชนาการ 
ไม่เกินร้อยละ 7 
-เด็กแรกเกิด -6 ปี 
มีพัฒนาทางร่างกาย 
และสมอง
เจริญเติบโตสมวัย 
 

-อบรมให้ความรู้กับ
กลุ่มเปูาหมายผู้ปกครอง 
เด็กแรกเกิด- 6 ปี 
-เยี่ยมบ้านติดตาม 
เด็กแรกเกิด- 6 ปี 
ในรายท่ีปัญหาทุพ
โภชนาการ 
  

ม.ค.-ก.ย.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.ค่าปากกา 50 ด้ามๆละ 5 บาท  
เป็นเงิน 250  บาท 
4.ค่าสมุดปกออ่น 50 เล่มๆ ละ  
10 บาท เป็นเงิน 500 บาท 
5.ค่าปากกาเคมี 12 ด้ามๆละ 15 บาท 
เป็นเงิน 180 บาท 
6.กระดาษ A 4 AA 80 แกรม 2 ริมๆละ 
135 บาท เป็นเงิน 270 บาท 
7.ค่ากระดาษบรุฟ๊ 40 แผ่นๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน  200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 6,900 บาท 

รพ.สต.บ้าน
ร่มฟูาทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

11 โครงการควบคุมและ
ปูองโรคพยาธิใบไม้ใน
ตับ  ปี 2561 

1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับความรู้เรื่องโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ 
2.เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นท่ี 
รับผิดชอบได้รับการตรวจ
อุจจาระหาหนอนไข่พยาธิ 
3.เพื่อให้นักเรียนในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบได้รับการ
ตรวจอุจจาระหาหนอนไข่
พยาธิ 
4.เพื่อรักษาผู้ท่ีตรวจพบไข่
พยาธิในอุจจาระ 
 

-ตรวจอุจจาระหาไข่
พยาธิ ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง   
หมู่ท่ี 11,12,13,18 
จ านวน 200 คน 
 
  

 -หอประชุม 
ร่มโพธ์ิเงิน 
-หอประชุม 
ร่มฟูาหลวง 
-หอประชุม 
ฟูาไทยงาม 
-หอประชุม 
ร่มฟูาทอง 
 

-ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงมีความรู้เรื่อง 
โรคพยาธิใบไม้ใน
ตับเพิ่มมากขึ้น 
ร้อยละ 70 
-ประชาชนในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ
ได้รับการตรวจ
อุจจาระหาหนอนไข่
พยาธ ิร้อยละ 50 
-นักเรียนในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ
ได้รับการตรวจ
อุจจาระหาหนอนไข่
พยาธิ ร้อยละ 70 
-ผู้ท่ีตรวจพบไข่
พยาธิในอุจจาระ 
ได้รับยารักษาตาม
ชนิดของพยาธิ 
  

1.ตรวจอุจจาระหาไข่
พยาธิในกลุ่มเปูาหมาย 
2.อบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคพยาธิและพยาธิ
ใบไม้ในตับ  
3.จ่ายยารักษา
หนอนพยาธิให้กับ
ประชาชนและนักเรียน
ท่ีตรวจพบไข่พยาธิ 
4.จัดกิจกรรมหมู่บ้าน
ละ 1 วัน 

ม.ค.-ก.ย.61 กิจกรรมที่ 1 ตรวจอุจจาระหาไขพยาธิใน
ตับในกลุ่มเปูาหมาย 
1.ค่าจ้างตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ 
200 คน*40 บาท 
เป็นเงิน  8,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1  
เป็นเงิน  8,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เรื่องความรู้
เรื่องโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท*
200 คน*1 วัน  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มื้อละ 25 
บาท*200 คน*2 มื้อ  
เป็นเงิน 10,000 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน 3,700 บาท 
3.1 ค่าปากกา 200 ด้ามๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
3.2 ค่าสมุดปกอ่อน 200 เล่มๆละ 10 
บาท  เป็นเงิน  2,000 บาท 
3.3 ค่าปากกาเคมี 12 ด้ามๆละ 15 บาท 
เป็นเงิน 180 บาท 
3.4 ค่ากระดาษ A4 AA 80 แกรม 2 รีมๆ
ละ 135  เป็นเงิน 270 บาท 
3.4 ค่ากระดาษบรุ๊ฟ 50 แผ่นๆละ  5 
บาท  เป็นเงิน  250 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน  25,700 บาท 

รพ.สต.บ้าน
ร่มฟูาทอง 



๑๗ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

        กิจกรรมที่ 3 จ่ายยารักษาหนอนพยาธิ
ให้กับประชาชนและนักเรียนท่ีตรวจพบ
หนอนไข่พยาธิ 
1.ค่ายาถ่ายพยาธิ  เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 38,700 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

12 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการชุมชนร่วมใจ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ควบคุมปูองกันโรค
ไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและ
เหมาะสม 
2.เพื่อให้ประชาชนเกิด 
พฤติกรรมในการท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.เพื่อก าจัดแหล่งพันธ์
ยุงลาย และก าจัดลูกน้ า
ยุงลายในวัด โรงเรียนและ
ชุมชน 
4.เพื่อลดค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลายในชุมชน 

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ  
รพ.สต.บ้านร่มฟูาทอง 
หมู่บ้านละ 5 คน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน  
รวม 200 คน 
-บ้านร่มโพธ์ิเงิน 
จ านวน 50 คน 
-บ้านร่มฟูาหลวง 
จ านวน 50 คน 
-บ้านฟูาไทยงาม 
จ านวน 50 คน 
-บ้านร่มฟูาทอง 
จ านวน 50 คน 
รวม 200 คน 
 

 -หอประชุม 
ร่มโพธ์ิเงิน 
-หอประชุม 
ร่มฟูาหลวง 
-หอประชุม 
ฟูาไทยงาม 
-หอประชุม 
ร่มฟูาทอง 
 

-ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่อง 
โรคไข้เลือดออก 
ร้อยละ 80 
-ความชุกของดัชนี 
ของลูกน้ ายุงลาย 
ลดลง ร้อยละ 80 
-ประชาชนเกิด
พฤติกรรมในการ
ท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ร้อยละ 80 
 
  

-ประชุมเชิงวิชาการเรื่อง
การปูองกันโรค
ไข้เลือดออก ปี 2561 
หลักสูตร 1 วัน  
จ านวน 4 ครั้ง  
-ร่วมหาแนวทางและ
แผนการส ารวจ ท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 
รวมท้ังเฝูาระวังโรคไข้ 
เลือดออกในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
-รณรงค์การปูองกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

ม.ค.-ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
ประชุมเชิงปฏบิตักิารชุมชนร่วมใจป้องกนั
โรคไข้เลือดออก จ านวน 1 วัน 4 ครั้ง 
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท* 
50 คน*1 มื้อ*4 วัน  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 
บาท*50 คน*2 มื้อ *4 วัน 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
3.ค่าวัสดุส านกังาน  3,650 บาท 
3.1 ค่าปากกา  200 ด้ามๆละ 5 บาท  
เป็นเงิน 1,000  บาท 
3.2 ค่าสมุดปกอ่อน 200 เล่มๆ ละ  
10 บาท   เป็นเงิน 2,000 บาท 
3.3 ค่าปากกาเคมี 12 ด้ามๆละ 15 บาท 
เปูนเงิน 180 บาท 
3.4 ค่ากระดาษ A 4 AA 80 แกรม 2 
ริมๆละ 135 บาท เป็นเงิน 270 บาท 
3.5 ค่ากระดาษ บรุ๊ฟ 40 แผ่นๆละ 5 
บาท    เป็นเงิน 200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 25,650 บาท 

รพ.สต.บ้าน
ร่มฟูาทอง 

 
 
 
 
 



๑๙ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

13 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพ่ือสุขภาพดี 
ตามวิถีไทย ปี 2561 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและมีพฤติกรรมใน
การปูองกันโรคได้อย่าง
เหมาะสม 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพไปสู่การ
ควบคุมระดับความดัน
โลหิตและระดับน้ าตาลใน
เลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ 
3.เพื่อลดจ านวนกลุ่มเสี่ยง
และอัตราการปุวยด้วยโรค
เรื้อรังในชุมชน 
4.เพื่อสร้างเครือข่าย
หมู่บ้านลดเสี่ยง ลดโรคใน
ชุมชน 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดในสมอง 
โรคหัวใจ และโรค
ไตในเขตรับผิดชอบ  
จ านวน 200 คน 
จ านวน 4 ครั้ง  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 
-บ้านร่มโพธ์ิเงิน 
จ านวน 50 คน 
-บ้านร่มฟูาหลวง 
จ านวน 50 คน 
-บ้านฟูาไทยงาม 
จ านวน 50 คน 
-บ้านร่มฟูาทอง 
จ านวน 50 คน 

หอประชุม
หมู่บ้านเปูาหมาย 
หมู่ที 11, 12 
13, 18 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงมีความรู้ใน
การดูแลตนเอง มี
พฤติกรรมในการ
ปูองกันโรคท่ีดี 

ฝึกอบรมให้ความรู้การ
ดูแลสุขภาพการปูองกัน
การเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงและการตรวจ
สุขภาพ 

ม.ค.-ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 50 คน*60 บาท *1 มื้อ*4 วัน 
เป็นเงิน  12,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 50 คน*25 บาท*2 มื้อ* 4 วัน 
เป็นเงิน  10,000 บาท 
3.ค่าปากกา 200 ด้ามๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน  1,000 บาท 
4.ค่าสมุดปกอ่อน 200 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน  2,000 บาท 
5.ค่าปากกาเคมี 12 ด้ามๆละ 15 บาท 
เป็นเงิน  180 บาท 
6.ค่ากระดาษ A4 AA 80 แกรม 2 รีมๆ
ละ 135 บาท   เป็นเงิน  270 บาท 
7.ค่ากระดาษบรุ๊ฟ 40 แผ่นๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน  200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  25,650 บาท 

รพ.สต.บ้าน
ร่มฟูาทอง 

 



๒๐ 
 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2) 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนนุให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

1 โครงการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภาพในโรงเรียนบ้าน
ทรายทอง 

1.ส่งเสริมให้จัดท าโครงการ
แปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารเที่ยงเสร็จ 
2.เพื่อให้เด็กรู้จักท าความ
สะอาดภายในช่องปากและฟัน 
3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มการเรียนรู้ของเด็ก
ร่วมกับเพื่อน 
4.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพฟันท่ี
แข็งแรง 
5.เพื่อให้เด็กดูแลสุขภาพของ
ตัวเอง 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านทรายทอง
จ านวน 100 คน 

โรงเรียนบ้าน
ทรายทอง 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพช่อง
ปากและฟันท่ีดี 

1.บรรยายให้ความรู้
เรื่องฟันน้ านมกับฟันแท้
และการดูแลป้องกันโรค
ในช่องปาก 
2.ฝึกปฏิบัติการแปรง
ฟันให้ถูกวิธี 

มี.ค. - มิ.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 100 คน*60 บาท*1 มื้อ 
เป็นเงิน  6,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 100 คน*20 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  4,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 3 คน จ านวน 4 ชมๆละ 400 
บาท  เป็นเงิน  1,600 บาท 
4.ค่าป้ายโครงการ  เป็นเงิน 400 บาท 
5.เม็ดย้อมฟัน    เป็นเงิน 300 บาท 
6.ชุดสาธิตการแปรงฟัน 3 ชุดๆละ 500 
บาท  เป็นเงิน  15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  13,800 บาท 
 

โรงเรียนบ้าน
ทรายทอง 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  

 

กิจกรรมประเภทที่ 3 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเร้ือรัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

1 โครงการเด็กเล็กปลอดภัย
ใส่ใจสุขภาพ 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดต่อและร่วมกันป้อง
ควบคุมการเกิดโรคติดต่อ  
ร้อยละ 60 
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ดมีสุขภาพ
ท่ีดีมีพัฒนาการท่ีสมวัย  
ร้อยละ 90 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ทักษะในการดูแลเด็กปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ร้อยละ 85 
 

-ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 30 คน 
-ครูจ านวน 2 คน 
-กรรมการ 5 คน 
รวมท้ังหมด 37 คน 

ศพด.บ้านสันติ
พัฒนา 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี 
ร้อยละ 80 

1.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
การเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ผู้ปกครองและเด็ก 
2.ตรวจสุขภาพเด็กและ
สาธิตแนะน าวิธีการดูแล
สุขภาพเด็กเวลาไม่
สบาย 
3.เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
ผู้ปกครองฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4.แนะน าประโยชน์การ
ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก 

ส.ค. 61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 37 คน*50 บาท*1 มื้อ  
เป็นเงิน  1,850 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 37 คน*20 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  1,480 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน* 4 ชม.ๆ
ละ 300 บาท  เป็นเงิน 1,200 บาท 
4.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน 37 เล่ม* 35 บาท 
เป็นเงิน  1,295 บาท 
5.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
เป็นเงิน  400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 6,225 บาท 
 

ศพด.บ้านสันติ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2)  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

2 โครงการผู้ปกครองเด็ก
เล็กปลอดภัยห่างไกลโรค 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต่อและร่วมกัน
ป้องควบคุมการเกิดโรคติดต่อ 
ร้อยละ 85 
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ดมีสุขภาพ
ท่ีดีมีพัฒนาการท่ีสมวัย  
ร้อยละ 90 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ทักษะในการดูแลเด็กปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ร้อยละ 85 
 

-ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 29 คน 
-ครูจ านวน 2 คน 
-กรรมการ 6 คน 
รวมท้ังหมด 37 คน 

ศพด.บ้านร่มฟ้า
ผาหม่น 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี  
ร้อยละ 80 

1.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
การเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ผู้ปกครองและเด็ก 
2.ตรวจสุขภาพเด็กและ
สาธิตแนะน าวิธีการดูแล
สุขภาพเด็กเวลาไม่
สบาย 
3.เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
ผู้ปกครองฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3.แนะน าประโยชน์การ
ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก 

ส.ค. 61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 37 คน*50 บาท*1 มื้อ  
เป็นเงิน  1,850 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 37 คน*20 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  1,480 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน* 4 ชม.ๆ
ละ 300 บาท  เป็นเงิน 1,200 บาท 
4.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน 37 เล่ม* 35 บาท 
เป็นเงิน  1,295 บาท 
5.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
เป็นเงิน  400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 6,225 บาท 
 

ศพด.บ้านร่มฟ้า
ผาหม่น 

 
 
 
 
 
 
 



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

 

บัญชีสรุปแผนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 2) 

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

1 ด้านการสนับสนนุและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนว่ยบริการหรือสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นที่ 

13 347,279 

2 ด้านการสนับสนนุสร้างเสริมสุขภาพให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นใน
พื้นที ่

1 13,800 

3 ด้านการสนับสนนุส่งเสริมการดแูลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผูป้่วยเร้ือรัง 2 12,450 
4 ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพฒันาระบบบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
-  

5 ด้านกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพืน้ที่ - - 
รวมทั้งสิ้น 16 373,529 

 
 


	ปก
	ด้านที่ 1
	ด้านที่ 2
	ด้านที่ 3
	สรุปแผนงาน

