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ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ
ท่ีขออนุมัติ

ตัวช้ีวัดคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการอบรม อสค. 
นักจัดการสุขภาพประจ า
ครอบครัว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เพ่ือให้ อสค. มีความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
พร้อมมท้ังผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้
พิการได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างต่อเน่ือง

อสค. จ านวน 60 คน 9,854 ร้อยละ 60 อสค. ท่ีได้รับ
การอบรมสามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวได้ และร้อยละ 60 
ของผู้ป่วยเร้ืองรัง ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถ
ภาพอย่างต่อเน่ือง

รพ.สต.บ้านผาแล

2 โครงการอบรม อสค. 
นักจัดการสุขภาพประจ า
ครอบครัว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เพ่ือให้ อสค. มีความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
พร้อมมท้ังผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้
พิการได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างต่อเน่ือง

อสค. จ านวน 60 คน 9,854 ร้อยละ 60 อสค. ท่ีได้รับ
การอบรมสามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวได้ และร้อยละ 60 
ของผู้ป่วยเร้ืองรัง ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถ
ภาพอย่างต่อเน่ือง

รพ.สต.บ้านปางปอ

แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณท่ีขออนุมัติ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1)
กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ิน หรือพ้ืนท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปอ

ด้ำนท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร สถำนบริกำร หรือหน่วยงำนสำธำรณสุข



2
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือโครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

งบประมำณ
ท่ีขออนุมัติ

ตัวช้ีวัดคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
3 โครงการอบรม อสค. 

นักจัดการสุขภาพประจ า
ครอบครัว

เพ่ือให้ อสค. มีความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
พร้อมมท้ังผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้
พิการได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างต่อเน่ือง

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายบ้านผาต้ัง
 จ านวน 30 คน , บ้าน
ร่มฟ้าผาหม่น จ านวน 
10 คน และบ้านศิลา
แดง จ านวน 20 คน 
รวมท้ังหมด 60 คน

7,500 ร้อยละ 60 อสค. ท่ีได้รับ
การอบรมสามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวได้ และร้อยละ 60 
ของผู้ป่วยเร้ืองรัง ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถ
ภาพอย่างต่อเน่ือง

รพ.สต.บ้านผาต้ัง

4 โครงการอบรม อสม. 
หมอประจ าบ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เพ่ือให้ อสม. มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและประชาชนในเขตรับผิดชอบ และ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให้สามารถ
ด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
ในชุมชน รวมท้ังสามารถเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อได้ ตลอดจน
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับ
ประชาชนอย่างเหมาะสม

อสม. จ านวน 46 คน 12,744 ร้อยละ 70 ของ อสม. มีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนในเขต
รับผิดชอบ และร้อยละ 60 ของ อสม. 
สามารถพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชนของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

รพ.สต.บ้านผาแล

5 โครงการอบรม อสม. 
หมอประจ าบ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เพ่ือให้ อสม. มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและประชาชนในเขตรับผิดชอบ และ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให้สามารถ
ด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
ในชุมชน รวมท้ังสามารถเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อได้ ตลอดจน
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับ
ประชาชนอย่างเหมาะสม

อสม. จ านวน 42 คน 11,684 ร้อยละ 70 ของ อสม. มีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนในเขต
รับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน และร้อยละ 60 
ของ อสม. สามารถพัฒนาศักยภาพใน
การด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพและ
การป้องกันโรคในชุมชนของตนเองได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

รพ.สต.บ้านผาต้ัง
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ล ำดับ

ท่ี
ช่ือโครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

งบประมำณ
ท่ีขออนุมัติ

ตัวช้ีวัดคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
6 โครงการสตรีร่วมใจต้านภัย

มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านมได้
ด้วยตนเอง

สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30 - 70 บ้านผาแล,
บ้านหนองเตา และบ้าน
ทรายทอง หมู่บ้านละ 
60 คน รวมเป็น 180 
คน

22,500 ร้อยละ 70 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม และร้อยละ 80 ของสตรี
กลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เต้านมได้ด้วยตนเอง

รพ.สต.บ้านผาแล

7 โครงการสตรีร่วมใจต้านภัย
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านมได้
ด้วยตนเอง

สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30 - 70 บ้านปางปอ,
บ้านอยู่สุข และบ้าน
สันติพัฒนา หมู่บ้านละ 
60 คน รวมเป็น 180 
คน

22,500 ร้อยละ 70 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม และร้อยละ 80 ของสตรี
กลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เต้านมได้ด้วยตนเอง

รพ.สต.บ้านปางปอ

8 โครงการสตรีร่วมใจต้านภัย
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านมได้
ด้วยตนเอง

สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30 - 70 บ้านผาต้ัง 
จ านวน 80 คน, บ้าน
ผาต้ังและบ้านร่มฟ้าผา
หม่น จ านวน 40 คน 
และบ้านศิลาแดง 
จ านวน 60 คน รวม
ท้ังหมด 180 คน

22,500 ร้อยละ 70 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม และร้อยละ 80 ของสตรี
กลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เต้านมได้ด้วยตนเอง

รพ.สต.บ้านผาต้ัง
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ล ำดับ

ท่ี
ช่ือโครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

งบประมำณ
ท่ีขออนุมัติ

ตัวช้ีวัดคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
9 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลตนเองจากภาวะโรคแทรก
ซ้อนได้อย่างถูกต้องและลดจ านวนการเกิด
โรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 60 คน

7,710 ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังท่ี
เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการ
ดูแลตนเองจากภาวะโรคแทรกซ้อนได้
อย่างถูกต้อง และร้อยละ 60 ของ
ผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังท่ีเข้ารับการอบรมมี
ภาวะโรคแทรกซ้อนลดลง

รพ.สต.บ้านผาแล

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลตนเองจากภาวะโรคแทรก
ซ้อนได้อย่างถูกต้องและลดจ านวนการเกิด
โรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 60 คน

7,710 ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังท่ี
เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการ
ดูแลตนเองจากภาวะโรคแทรกซ้อนได้
อย่างถูกต้อง และร้อยละ 60 ของ
ผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังท่ีเข้ารับการอบรมมี
ภาวะโรคแทรกซ้อนลดลง

รพ.สต.บ้านปางปอ

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลตนเองจากภาวะโรคแทรก
ซ้อนได้อย่างถูกต้องและลดจ านวนการเกิด
โรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 70 คน

9,065 ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังท่ี
เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการ
ดูแลตนเองจากภาวะโรคแทรกซ้อนได้
อย่างถูกต้อง และร้อยละ 60 ของ
ผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรังท่ีเข้ารับการอบรมมี
ภาวะโรคแทรกซ้อนลดลง

รพ.สต.บ้านผาต้ัง
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ล ำดับ

ท่ี
ช่ือโครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

งบประมำณ
ท่ีขออนุมัติ

ตัวช้ีวัดคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
12 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต

ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตของตนเองเพ่ิม
มากข้ึน และเสริมสร้างทักษะในการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
หมู่บ้านผาแล , หนอง
เตา และบ้านทรายทอง 
หมู่บ้านละ 60 คน รวม
เป็น 180 คน

22,784 ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
 ความเข้าใจ ในการดูแลปัญหา
สุขภาพจิตของตนเองเพ่ิมมากข้ึน และ
ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะ
ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของ
ตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ิม
มากข้ึน

รพ.สต.บ้านผาแล

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตของตนเองเพ่ิม
มากข้ึน และเสริมสร้างทักษะในการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
หมู่บ้านปางปอ จ านวน 
50 คน , บ้านอยู่สุข 
จ านวน 50 คน และ
บ้านสันติพัฒนา จ านวน
 60 คน รวมเป็น 160
 คน

17,600 ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
 ความเข้าใจ ในการดูแลปัญหา
สุขภาพจิตของตนเองเพ่ิมมากข้ึน และ
ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะ
ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของ
ตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ิม
มากข้ึน

รพ.สต.บ้านปางปอ

14 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
 รู้แล้วปรับ ชีวิตเปล่ียน 
เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงห่างไกลจาก
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

เพ่ือให้ประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
วิเคราะห์ภาวะเส่ียงของการเกิดโรคดังกล่าวได้

ประชากรกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ จ านวน
 180 คน โดย
ด าเนินการในบ้านหนอง
เตา ,บ้านผาแล และ
บ้านทรายทอง หมู่บ้าน
ละ 1 วัน จ านวน 2 
คร้ัง/หมู่บ้าน

42,677 ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้อย่าง
ถูกต้องและร้อยละ 60 ของประชากร
กลุ่มเส่ียงสามารถวิเคราะห์ภาวะเส่ียง
ของการเกิดโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงของตนเองได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

รพ.สต.บ้านผาแล



6
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือโครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

งบประมำณ
ท่ีขออนุมัติ

ตัวช้ีวัดคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
15 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

 รู้แล้วปรับ ชีวิตเปล่ียน 
เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงห่างไกลจาก
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

เพ่ือให้ประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
วิเคราะห์ภาวะเส่ียงของการเกิดโรคดังกล่าวได้

ประชากรกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ จ านวน
 180 คน โดย
ด าเนินการในบ้านปาง
ปอ ,บ้านอยู่สุข และ
บ้านสันติพัฒนา 
หมู่บ้านละ 1 วัน 
จ านวน 2 คร้ัง/หมู่บ้าน

42,677 ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้อย่าง
ถูกต้องและร้อยละ 60 ของประชากร
กลุ่มเส่ียงสามารถวิเคราะห์ภาวะเส่ียง
ของการเกิดโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงของตนเองได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

รพ.สต.บ้านปางปอ

16 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
 รู้แล้วปรับ ชีวิตเปล่ียน 
เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงห่างไกลจาก
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

เพ่ือให้ประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
วิเคราะห์ภาวะเส่ียงของการเกิดโรคดังกล่าวได้

ประชากรกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ จ านวน
 60 คน โดยด าเนินการ
ในบ้านผาต้ัง ,บ้านร่มฟ้า
สยาม-ร่มฟ้าผาหม่น 
และบ้านศิลาแดง 
หลักสูตร 1 วัน จ านวน
 2 คร้ัง

14,417 ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้อย่าง
ถูกต้องและร้อยละ 60 ของประชากร
กลุ่มเส่ียงสามารถวิเคราะห์ภาวะเส่ียง
ของการเกิดโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงของตนเองได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

รพ.สต.บ้านผาต้ัง



7
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือโครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

งบประมำณ
ท่ีขออนุมัติ

ตัวช้ีวัดคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
17 โครงการรู้แล้วปรับเปล่ียน

พฤติกรรม อนาคตดี ชีวิต
ปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

เพ่ือตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเส่ียง
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และเพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีต้องในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รวมท้ังสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ตรวจสอบเคมีในเลือด
เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ จ านวน 400
 คน และอบรม
เกษตรกรกลุ่มเส่ียงใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ จ านวน
 180 คน

25,900 ร้อยละ 50 ของเกษตรกรกลุ่มเส่ียงใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้รับการตรวจ
สารเคมีในเลือด และร้อยละ 70 ของ
เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมเพ่ิมมากข้ึน

รพ.สต.บ้านผาแล

18 โครงการรู้แล้วปรับเปล่ียน
พฤติกรรม อนาคตดี ชีวิต
ปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

เพ่ือตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเส่ียง
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และเพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีต้องในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รวมท้ังสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ตรวจสอบเคมีในเลือด
เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ จ านวน 400
 คน และอบรม
เกษตรกรกลุ่มเส่ียงใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ จ านวน
 180 คน

25,900 ร้อยละ 50 ของเกษตรกรกลุ่มเส่ียงใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้รับการตรวจ
สารเคมีในเลือด และร้อยละ 70 ของ
เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมเพ่ิมมากข้ึน

รพ.สต.บ้านปางปอ

19 โครงการรู้แล้วปรับเปล่ียน
พฤติกรรม อนาคตดี ชีวิต
ปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

เพ่ือตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเส่ียง
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และเพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีต้องในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รวมท้ังสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ตรวจสอบเคมีในเลือด
เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ จ านวน 400
 คน และอบรม
เกษตรกรกลุ่มเส่ียงใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ จ านวน
 180 คน

25,900 ร้อยละ 50 ของเกษตรกรกลุ่มเส่ียงใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้รับการตรวจ
สารเคมีในเลือด และร้อยละ 70 ของ
เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมเพ่ิมมากข้ึน

รพ.สต.บ้านผาต้ัง



8
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือโครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

งบประมำณ
ท่ีขออนุมัติ

ตัวช้ีวัดคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
20 โครงการรักเป็น ปลอดภัย 

ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกล
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เพ่ือสร้างความตระหนัก เพ่ิมองค์ความรู้เร่ือง
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพันธ์และการรับรู้
ความรุนแรงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ของวัยเรียนและเยาวชน และป้องกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยเรียนและ
เยาวชน

นักเรียนโรงเรียนไตร
มิตรวิทยา จ านวน 60 
คน

9,510 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับ
การอบรม เข้าใจถึงพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศสัมพันธ์และรับรู้ถึงความรุนแรงของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

รพ.สต.บ้านปางปอ

21 โครงการรักเป็น ปลอดภัย 
ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกล
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เพ่ือสร้างความตระหนัก เพ่ิมองค์ความรู้เร่ือง
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพันธ์และการรับรู้
ความรุนแรงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ของวัยเรียนและเยาวชน และป้องกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยเรียนและ
เยาวชน

เด็กนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบรรพตวิทยา 
จ านวน 60 คน

7,530 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับ
การอบรม เข้าใจถึงพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศสัมพันธ์และรับรู้ถึงความรุนแรงของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

รพ.สต.บ้านผาต้ัง

22 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย
เร้ือรัง ด้วยการแพทย์แผนไทย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยเร้ือรังในพ้ืนท่ี จ านวน 120 คน มี
ความรู้การนวดด้วยตนเอง มีความรู้การ
สมุนไพรพ้ืนบ้านได้อย่างเหมาะสม และมี
ความรู้น่ังสมาธิและการผ่อนคลายด้วยตนเอง

ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย
เร้ือรังในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
 จ านวน 120 คน

18,200 ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุและผู้ป่วย
เร้ือรังมีความรู้การนวดด้วยตนเอง และ
มีความรู้การสมุนไพรพ้ืนบ้านได้อย่าง
เหมาะสม และร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยเร้ือรังมีความรู้น่ังสมาธิและ
การผ่อนคลายด้วยตนเอง

รพ.สต.บ้านผาต้ัง



9
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือโครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

งบประมำณ
ท่ีขออนุมัติ

ตัวช้ีวัดคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
23 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิง

ต้ังครรถ์และเด็ก 0-5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 
12 สัปดาห์ และครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์และ
เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
อย่างน้อย 6 เดือน รวมท้ังผู้ปกครองเด็ก 0-5
 ปี มีความรู้ในการส่งเสริมภาวะโภชนการให้
เด็ก 0-5 ปี มีการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงน้ าหนักดี

หญิงต้ังครรภ์และ
ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี ใน
เขตโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลผาแล 
จ านวน 180 คน

31,500 ร้อยละ 60 ของหญิงต้ังครรภ์และหญิง
หลังคลอดท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองได้ 
และหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์

รพ.สต.บ้านผาแล

24 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิง
ต้ังครรถ์และเด็ก 0-5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 
12 สัปดาห์ และครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์และ
เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
อย่างน้อย 6 เดือน รวมท้ังผู้ปกครองเด็ก 0-5
 ปี มีความรู้ในการส่งเสริมภาวะโภชนการให้
เด็ก 0-5 ปี มีการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงน้ าหนักดี

หญิงต้ังครรภ์และ
ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี ใน
เขตโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านปาง
ปอ จ านวน 120 คน

24,000 ร้อยละ 60 ของหญิงต้ังครรภ์และหญิง
หลังคลอดท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองได้ 
และหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์

รพ.สต.บ้านปางปอ

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิง
ต้ังครรถ์และเด็ก 0-5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 
12 สัปดาห์ และครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์และ
เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
อย่างน้อย 6 เดือน รวมท้ังผู้ปกครองเด็ก 0-5
 ปี มีความรู้ในการส่งเสริมภาวะโภชนการให้
เด็ก 0-5 ปี มีการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงน้ าหนักดี

หญิงต้ังครรภ์และ
ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 
หมู่บ้านผาต้ัง จ านวน 
30 คน บ้านร่มฟ้าผา
หม่น จ านวน 30 คน 
และบ้านศิลาแดง 
จ านวน 30 คน รวม
ท้ังหมด 90 คน

11,250 ร้อยละ 60 ของหญิงต้ังครรภ์และหญิง
หลังคลอดท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองได้ 
และหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์

รพ.สต.บ้านผาต้ัง
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ล ำดับ

ท่ี
ช่ือโครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

งบประมำณ
ท่ีขออนุมัติ

ตัวช้ีวัดคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

26 โครงการส่งเสริมความรู้การใช้
สมุนไพรเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพ
ประจ าปี บ้านห้วยหาน หมู่ 9

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การส่งเสริมฟ้ืนฟูระบบ
ฟูสุขภาพทางด้านภูมิปัญญาชุมชนอย่างย่ังยืน
 และสร้างการรับรู้และตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 40 - 50 ข้ึนไปใน
การจัดการฟ้ืนฟูสุขภาพท่ีพ่ึงพาตนเองได้

จ านวนประชาชนท่ีมีอายุ
 40-50 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 40 คน

10,300 ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้มีอายุ 40 - 50 
ข้ึนไปในการจัดการฟ้ืนฟูสุขภาพท่ีพ่ึงพา
ตนเองได้

หมู่บ้านห้วยหาน

27 โครงการพัฒนาทักษะการดูแล
เด็กปฐมวัยเบ้ืองต้นส าหรับ
ผู้ปกครองเด็ก

เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับทักษะการดูแลเด็กปฐมวันเบ้ืองต้น 
และเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพท่ีดี มี
พัฒนาการท่ีสมวัย

ผู้ปกครอง จ านวน 22 
คน

3,640 ร้อยละ 80 ผู้ปกครองและครูมีความรู้ค
วามาเข้าใจเก่ียวกับทักษะการดูแลเด็ก
ปฐมวัยเบ้ืองต้น และร้อยละ 90 เด็กมี
สุขภาพท่ีดี มีพัฒนาการท่ีสมวัย

ศพด.บ้านสันติ
พัฒนา

28 โครงการพัฒนาทักษะการดูแล
เด็กแก่ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็กและครูได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการเฝ้าระวังและป้องกัน
ควบคุมการเกิดโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 2-5 
ปี และผู้ปกครองและครูมีความเข้าใจและใส่
ใจดูแล ระมัดระวังเด็ก ป้องกันเด็กจมน้ าใน
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้

ผู้ปกครองเด็ก ศพด.
ห้วยหาน 1 จ านวน 51
 คน และผู้ปกครองเด็ก 
ศพด.ห้วยหาน 2 
จ านวน 50 คน

19,640 ผู้ปกครองและครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการดูแลและป้องกันโรคติดต่อ 
และผู้ปกครองและครู มีความเข้าใจและ
ใส่ใจดูแล ระมัดระวังเด็ก ป้องกันเด็ก
จมน้ าในเด็กปฐมวัยใน ศพด. ได้

ศพด.บ้านห้วยหาน

497,046รวมงบประมำณท้ังส้ิน

ด้ำนท่ี 3 สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ด้ำนท่ี 2 สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชำชน หรือหน่วยงำนอ่ืน


