
แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑. โครงการฝาก

ครรภด์ีมสีุขภาพ  
ต าบลนาตาล 

๑.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
ตามเกณฑ์การฝากครรภ์
คุณภาพร้อยละ ๘๐ 
๒.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการดูแลระหว่าง
ตั้งครรภ์อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 
๙๐ 
๓.เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลังคลอด
อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยทั้งแม่และ
ลูกร้อยละ ๘๐ 

กลุ่ม 
หญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลัง

คลอด 
จ านวน  ๑๗๐ 
คน 
 
 
 
 
 

๑.ส ารวจข้อมลู
สุขภาพการ
จัดท าทะเบียน
และฐานข้อมลู
สุขภาพ 
๒.การตรวจคดั
กรองประเมิน
ภาวะสุขภาพ
และการค้นหาผู้
มีภาวะเสี่ยง 
๓.การเยี่ยม
ติดตามดูแล
สุขภาพก่อน
คลอดและหลัง
คลอด 
๔.การรณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ 
ฝึกอบรมและให้
ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

- ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรมจ านวน ๑๗๐คน 
เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม
จ านวน  ๑๗๐ คนเป็น
เงิน ๘,๕๐๐บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายเป็นเงิน  ๖๗๕  
บาท 
-ค่าวัสดุส านักงานเป็น
เงิน  ๒,๐๕๐  บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๒๐,๔๒๕  บาท 

๑.หญิงตั้งครรภ์มา
ฝากครรภ์ตาม
เกณฑ ์
๒.หญิงตั้งครรภ์มี
ผลการตรวจความ
เข้มข้นของเลือด
มากกว่า ๓๕% 
๓.ทารกหลังคลอด
น้ าหนักมากกว่า  
๒,๕๐๐ กรัม 
๔.หญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลังคลอด
ได้รับการดูแลอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยทั้งแม่และ
ลูก 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๒. โครงการหมอ

ครอบครัวเพื่อ
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 

๑.เพื่อให้ผู้ปุวยโรค
เรื้อรังในชุมชนได้รบัการ
ดูแลเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
และฟื้นฟูร่างกายได้
อย่างถูกต้อง 
๒.เพื่อให้แกนน าหมอ
ครอบครัวได้รับการ
อบรมฟื้นฟูความรูเ้รื่อง
การดูแลสุขภาพผู้ปุวย
ในชุมชนแบบองค์รวม 
๓.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ปุวย
ในชุมชนให้ความส าคัญ
ต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพื่อลดอันตราย
และความพิการ 

กลุ่มผูสู้งอายุ
และผูปุ้วยโรค
เรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 

๑.ส ารวจข้อมลู
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังมี
มีปัญหา ขาด
ความรู้ 
ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง 
๒.ลงทะเบียน
กลุ่มผู้ปุวยที่พบ
ปัญหา 
๓.อบรมกลุ่ม
ผู้ปุวยท่ีมีปัญหา 
๔.อบรม จัดท าคู้
มือการดูแลและ
ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

- ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรมจ านวน ๒๐๐คน 
เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม
จ านวน  ๒๐๐ คนเป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายเป็นเงิน  ๖๗๕  
บาท 
-ค่าวัสดุส านักงานเป็น
เงิน  ๒,๒๐๐  บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๒๓,๒๗๕  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ผู้ปุวยไดร้ับการ
ดูแลส่งเสรมิ
สุขภาพและฟื้นฟู
ร่างกายได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒.แกนน าหมอ
ครอบครัวได้รับการ
ฟื้นฟูความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพ
ผู้ปุวยในชุมชนแบบ
องค์รวม 
๓.ผู้ปวุยได้
ตระหนักเรื่องการ
ดูแลสุขภาพด้วย
ตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๓. โครงการคดั

กรองมะเร็ง 
ปากมดลูกต าบล
นาตาล 

๑.เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย
หญิงอายุ ๓๐-๖๐ ปี 
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรค 
๒.เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย
ตระหนักและเห็น
ความส าคญัและมารับ
การตรวจคัดกรองโรค 
๓.เพื่อให้  อสม. ได้มี
ความรู้เรื่องโรคและ
สามารถถ่ายทอดความรู้
แก่กลุ่มเปูาหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่ม
ประชาชน
ทั่วไปท่ีมี
ภาวะเสี่ยง 
จ านวน ๑๘๐ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.ให้ความรู้แก่ 
อสม. แกนน า
สุขภาพและสตรี
กลุ่มวัยท างาน 
๒.รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 
๓.ให้บริการ
ตรวจคัดกรองใน
สถานบริการ 
๔.ส่งต่อกรณีพบ
ผลผิดปกต ิ
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

- ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรมจ านวน ๑๘๐คน 
เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม
จ านวน  ๑๘๐ คนเป็น
เงิน ๙,๐๐๐บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายเป็นเงิน  ๖๗๕  
บาท 
-ค่าวัสดุส านักงานเป็น
เงิน  ๒,๑๐๐  บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๒๑,๓๗๕  บาท 
 
 
 
 
 
 
 

๑.สตรีกลุ่ม 
เปูาหมายไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงต่อโรค 
๒.สตรีกลุ่ม 
เปูาหมายมีความรู้
และใส่ใจในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
๓. อสม. ได้มี
ความรู้เรื่องโรค
และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่
กลุ่มเปูาหมายได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

 

 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๔. โครงการสืบสาน

ภูมิปัญญาไทย
(การนวดแผน
ไทย)ต าบล 
นาตาล 

๑.เพื่อให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภมูิปัญญา
การนวดแผนไทย 
๒.เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาการนวดแผน
ไทยให้คงอยู่สืบไป 
๓.เพื่อให้อาสามัครสา
ธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ใช้การนวดแผนไทยเป็น
สื่อสายใยสานรักความ
ผูกพันในครอบครัว 

กลุ่ม
ประชาชน
ทั่วไปท่ีมี
ภาวะเสี่ยง 
จ านวน ๑๕๘ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.วางแผนการ
จัดท ากิจกรรม 
๒.ด าเนิน
โครงการ 
๓.สรุป
ประเมินผล
โครงการ 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

- ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรมจ านวน ๑๕๘ 
คน เป็นเงิน ๖,๓๒๐ 
บาท  
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม
จ านวน  ๑๕๘ คนเป็น
เงิน ๗,๙๐๐บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายเป็นเงิน  ๖๗๕  
บาท 
-ค่าวัสดุ เป็นเงิน  
๗,๕๓๐  บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๒๔,๘๒๕  บาท 
 
 
 
 
 
 

๑.สามารถน า
ความรู้ไปให้สมาชิก
ในครอบครัวได ้
๒.มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
นวดแผนไทย 
๓.  อนุรักษ์ สืบ
สานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

 

 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๕. โครงการพัฒนา

เครือข่ายการ
ดูแลเท้าส าหรับ
ผู้ปุวยเบาหวาน 

๑.เพื่อส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมในการดูแลผูปุ้วย
เบาหวาน 
๒.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและขั้นตอน
ของการนวดฝุาเท้าได้
อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาการ 

กลุ่มผูสู้งอายุ
และผูปุ้วยโรค
เรื้อรัง 
จ านวน ๗๐ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.อบรมให้
ความรู้การนวด
ฝุาเท้าให้แก่
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
๒.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

- ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรมจ านวน ๗๐คน 
เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม
จ านวน  ๗๐ คนเป็น
เงิน ๓,๕๐๐บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายเป็นเงิน  ๖๗๕  
บาท 
-ค่าวัสดุส านักงานเป็น
เงิน  ๒,๔๕๐  บาท 
-ค่าอุปกรณ์ในการนวด 
เป็นเงิน  ๖,๙๐๐  บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๘,๗๒๕  บาท 
 
 
 
 

๑.เกิดเครือข่ายใน
การดูแลผู้ปุวย
เบาหวานเพิ่มขึ้น 
๒.อาการเท้าชา
ของผู้ปุวย
เบาหวานลดลง 
๓.  ผู้ปุวยเบาหวาน
มีความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 
๙๐ 
๔.เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างผูปุ้วย
และอาสาสมคัร
สาธารณสุข 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๖. โครงการเฝูา

ระวังปูองกัน
และควบคมุโรค
มือ เท้า ปาก ใน
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลนา
ตาล 

๑.เพื่อเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคมุโรคมือ เท้า 
ปาก 
๒.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก
และผูป้กครองมีความรู้
เกี่ยวกับโรคมือ เท้า 
ปาก 
๓.เพื่อลดอัตราการปุวย
ด้วยโรคมือ เท้า ปาก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
ศูนย์ 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดท าเอกสาร
ประชาสมัพันธ์ 
๒.อบรมครูและ
ผู้ปกครองเด็ก 
๓.เจ้าหน้าท่ีจาก
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพฯ
ออกเยี่ยมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และร่วมท าความ
สะอาดศูนย์เพื่อ
ท าลายเช้ือโรค 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

- ค่าอาหารกลางวนั
ส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรมจ านวน ๑๐๐คน 
เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม
จ านวน  ๑๐๐ คนเป็น
เงิน ๕,๐๐๐บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายเป็นเงิน  ๖๗๕  
บาท 
-ค่าวัสดุส านักงานเป็น
เงิน  ๒,๕๐๐  บาท 
-ค่าอุปกรณ์ในการ 
ล้างท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
เงิน  ๕,๐๐๐  บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๙,๕๗๕  บาท 
 
 

๑.อัตราการปุวย
ด้วยโรคมือ เท้า 
ปากลดลง 
๒.เกิดระบบการ
ปูองกันควบคุมโรค
มือ เท้า ปากใน
ต าบลนาตาล 
๓.  คุณครูและ
ผู้ปกครองรู้วิธีการ
เฝูาระวังและ
ปูองกันควบคุมโรค
มือ เท้า ปาก 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

 

 
 



 

แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๗. โครงการ

เกษตรกรปลอด
โรค ผู้บริโภค
ปลอดภัย 
สมุนไพรล้างพิษ 

๑.เพื่อส่งเสรมิเกษตรกร
ให้มีความรูเ้พื่อปูองกัน
ตนเองจากสารเคม ี
๒.เพื่อเกษตรกรมคีวามรู้
เรื่องสมุนไพรล้างพิษใน
การปูองกันและรักษา
เบื้องต้นจากสารเคม ี
๓.เพื่อให้เกษตรกรหัน
มาใส่ใจดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงสารเคม ี

กลุ่ม
ประชาชน
ทั่วไปท่ีมี
ภาวะเสี่ยง 
จ านวน ๓๒๘ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.เขียนโครงการ
เสนอคณะ 
กรรมการ 
๒.ประชุม อสม.
และผูเ้กี่ยวข้อง 
๓.อบรมความรู้
เรื่องการใช้
สารเคม ี
๔.จ่ายยาขับสาร 
พิษแก่เกษตรกร
ที่ตรวจพบสาร 
เคมีในเลือด 
๕.สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

- ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน ๓๒๘
คน เป็นเงิน ๑๓,๑๒๐ 
บาท  
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม
จ านวน  ๓๒๘ คนเป็น
เงิน ๑๖,๔๐๐บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปาูยเป็นเงิน  ๖๗๕  
บาท 
-ค่ายาสมุนไพรขับ
สารพิษรางจดืแบบชง
เป็นเงิน  ๑๑,๔๘๐ 
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๔๔,๐๗๕  บาท 
 
 

๑.เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ปูองกันตนเองจาก
สารเคม ี
๒.เกษตรกรมี
ความรู้เรื่อง
สมุนไพรล้างพิษใน
การปูองกันและ
รักษาเบื้องต้นจาก
สารเคม ี
๓.  เกษตรกรหัน
มาใสใจดูแล
สุขภาพและ
หลีกเลี่ยงสารเคมี
เพิ่มมากข้ึน 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

 

 
 



 

แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๘. โครงการอบรม

พัฒนาเครือข่าย 
อย. น้อย 

๑.เพื่อให้แกนน า
นักเรียน อย.น้อยมี
ความรู้และเข้าใจในเรื่อง
ผลติภณัฑ์สุขภาพและ
การเลือกซื้อ เลือก
บริโภค 
๒.เพื่อให้แกนน า
นักเรียน อย.น้อยใช้ชุด
ตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหารและสามารถ
เผยแพร่ให้ความรู้กับ
ครอบครัวได ้
๓.เพื่อให้มีเครือข่ายและ
การด าเนินงานกิจกรรม 
อย.น้อย 

กลุ่มเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชน 
จ านวน ๖๐ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชุมชี้แจง
รายละเอียด
โครงการ 
๒.ประสานงาน
กับโรงเรยีนเพื่อ
เข้าร่วมอบรม 
๓.ประเมิน
ติดตามการ
ด าเนินงาน อย.
น้อยในโรงเรียน 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

- ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรมจ านวน ๖๐คน 
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม
จ านวน  ๖๐ คนเป็น
เงิน ๓,๐๐๐บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายเป็นเงิน  ๖๗๕  
บาท 
-ค่าวัสดุทางการแพทย์
เป็นเงิน  ๖,๘๖๕ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ 
อบรมเป็นเงิน  ๗๘๐ 
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๖,๑๒๐  บาท 
 
 

๑.นักเรยีนแกนน า 
อย.น้อยมีความรู้
และเข้าใจในเรื่อง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
และการเลือกซื้อ 
เลือกบรโิภค 
๒.แกนน านักเรียน 
อย.น้อยใช้ชุดตรวจ
สารปนเปื้อนใน
อาหารและสามารถ
เผยแพร่ให้ความรู้
กับครอบครัวได ้
๓.  มีเครือข่ายและ
การด าเนินงาน
กิจกรรม อย.น้อย 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านค าข่า 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๙. โครงการ

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ในชุมชนปูองกัน
ไข้เลือดออก 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
ครัวเรือนและชุมชน 
๒.เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมบรเิวณ
บ้านให้เอื้อต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคไข้เลือกออก 
๓.เพื่อก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย
ดว้ยความร่วมมือของคน
ในชุมชน 

กลุ่ม
ประชาชน
ทั่วไปท่ีมี
ภาวะเสี่ยง 
จ านวน ๘๐ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดท าโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ 
๒.ประชุมช้ีแจง
แนวทางการ
ด าเนินงาน/
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
๓.ประสาน
เครือข่าย/แกน
น า อสม.เพื่อขอ
รายชื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
๔.ด าเนินการ
ฝึกอบรม 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

อาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต.นาตาล 

- ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรมจ านวน ๘๐คน 
เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม
จ านวน  ๘๐ คนเป็น
เงิน ๔,๐๐๐บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายเป็นเงิน  ๖๗๕  
บาท 
-ค่าวัสดุ เป็นเงิน  
๘,๗๒๕ บาท 
-ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 
๑,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

๑.ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
ครัวเรือนและ
ชุมชน 
๒.สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนน่าอยู่ 
น่าอาศัย 
๓.อัตราผู้ปุวยด้วย
โรคไขเ้ลือดออก
ลดลง ประชาชนมี
สุขภาพดีหา่งไกล
โรค 

ส านักปลดั  
อบต.นาตาล 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑๐. โครงการสาน

พลังชุมชน ลด 
ละ เลิกบุหรี ่

๑.เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงพิษภัย 
ผลกระทบต่อของบุหรี่
ต่อคนในชุมชนและ
บุคคลใกล้เคียง 
๒.เพื่อรณรงค์ใหส้มาชิก
ในชุมชนลด ละ เลิก 
บุหรี ่
๓. เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูบ
บุหรี่และผู้อยู่ใกล้เคียงมี
สุขภาพท่ีดี ห่างไกลโรค 
 

กลุ่มวัยท างาน 
จ านวน ๘๐ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดท าโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ 
๒.ประสานผู้น า
ชุมชนเพื่อขอ
รายชื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
๓.ด าเนินการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
โทษและพิษภัย
ของบุหรี่ต่อผู้สบู
บุหรี่และคนรอบ
ข้าง 
๔.จัดท าปูาย
ณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์  
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

อาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต.นาตาล 

- ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรมจ านวน ๘๐คน 
เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม
จ านวน  ๘๐ คนเป็น
เงิน ๔,๐๐๐บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายเป็นเงิน  ๖๗๕  
บาท 
-ค่าวัสดุ เป็นเงิน  
๘,๗๒๕ บาท 
-ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 
๑,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

๑.ประชาชนใน
พื้นทีไ่ด้รู้ถึงโทษ
และผลกระทบจาก
การสูบบุหรี่ทั้งต่อผู้
สูบและคนรอบข้าง 
๒.จ านวน
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
การลด ละ เลิก
บุหรี ่
๓.ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
และห่างไกลโรค 

ส านักปลดั  
อบต.นาตาล 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑๑. โครงการอบรม

ฟื้นฟูความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ  
อสม. ต าบล 
นาตาล 

๑.เพื่อทบทวนบทบาท 
และภารกิจของ  อสม. 
ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 
๒.เพื่อพัฒนาความรู ้
และทักษะที่จ าเป็น
เร่งด่วนของอสม.ในการ
ปฏิบัติงาน 
๓.เพื่อพัฒนาระบบการ 
เฝูาระวังและดูแลผู้ปุวย 
ด้วยโรคทีเ่ป็นปัญหาส า 
คัญของชุมชน 

กลุ่มวัยท างาน 
จ านวน      
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชุมชี้แจง
โครงการแก่เจ้า 
หน้าท่ีและอสม. 
๒.แต่งตั้ง
คณะท างาน 
๓.ประสาน
คณะท างานและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยว
ของ   
๔.เตรียมเอกสาร  
วัสดุ  อุปกรณ์
และงบประมาณ 
๕.ด าเนินการ
อบรมฟื้นฟู
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

โรงเรียน  อสม. 
ต าบลนาตาล 

- ค่าอาหารกลางวัน
เป็นเงิน  ๑๒,๖๔๐ 
บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มเป็นเงิน  
๑๕,๘๐๐  บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายเป็นเงิน  ๖๗๕  
บาท 
-ค่าวัสดุส านักงานเป็น
เงิน  ๑,๙๙๐  บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๓๓,๕๐๕  บาท 

๑.อาสาสมัคร
สาธารณสุขทุกท่าน
สามารถเข้าใจและ
ถ่ายทอดความรู้
ด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ชุมชนมีการ
จัดการระบบเฝูา
ระวังและดูแลโรคที่
เป็นปัญหาต่อ
สุขภาพของชุมชน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชมรม  อสม.  
ต าบลนาตาล 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑๒. โครงการคดั

กรองมะเร็งเต้า
นม 

๑.เพื่อให้สตรีอายุ  ๓๐-
๗๐  ปี ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม 
๒.เพื่อให้ตรีกลุ่มอายุ
ตามเปูาหมายไดต้รวจ
พบความผิดปกติและ
ได้รับการส่งต่ออย่างถูก
วิธี 

กลุ่ม
ประชาชน
ทั่วไปท่ีมี
ภาวะเสี่ยง 
จ านวน ๑๘๐ 
คน 
 
 
 
 

๑.เขียนโครงการ
เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
๒.ประชุมช้ีแจง
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
๔.ด าเนินงาน
ฝึกอบรม  ค้นหา
กลุ่มเปูาหมายให้
ความรู้
กลุ่มเปูาหมาย 
๕.สรุปรายงาน
ผลด าเนินงาน 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

โรงเรียน  อสม. 
ต าบลนาตาล 

- ค่าอาหารผู้เข้ารับการ
คัดกรองจ านวน  ๑๘๐ 
คน เป็นเงิน  ๗,๒๐๐ 
บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม จ านวน  
๑๘๐ คน ๒  มื้อเป็น
เงิน  ๙,๐๐๐  บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายโครงการ ๑  
ปูาย เป็นเงิน  ๖๐๐  
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๙,๒๐๐บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.สตรีอายุ  ๓๐-
๗๐ ปี  ได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม 
๒.สตรีอายุ  ๓๐-
๗๐ ปี มีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง 
๓.สตรีอายุ ๓๐-๗๐ 
ปีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 
 

ชมรม  อสม.  
ต าบลนาตาล 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑๓. โครงการรณรงค์

ต าบลนาตาลไม่
กินปลาดิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้ชาวบ้านต าบล
นาตาลไม่เป็นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าด ี
๒.เพื่อให้ชาวบ้านลด
อัตราการเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี

กลุ่ม
ประชาชน
ทั่วไปท่ีมี
ภาวะเสี่ยง 

จ านวน  
๑๕๘ คน 
 
 
 
 
 

๑.ประชุมชี้แจง
โครงการแก่เจ้า 
หน้าท่ีและ อสม. 
๒.เดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
ในเขตต าบลนา
ตาล หมู่ ๑-๗ 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

พื้นที่ต าบลนา
ตาล หมู๑่-๗ 

- ค่าอาหารกลางวัน 
อสม. จ านวน ๑๕๘ 
คน ๑ มื้อเป็นเงิน 
๖,๓๒๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มจ านวน  
๑๕๘ คน ๒ มื้อ เป็น
เงิน  ๗,๙๐๐  บาท 
-ค่าปูายรณรงค์ ๔ 
ปูายๆละ ๖๐๐ บาท 
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๖,๖๒๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.อัตราการ
เสียชีวิตจากมะเร็ง
ท่อน้ าดีลดลง 
๒.อัตราการเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับ
ลดลง 
๓.ประชาชน
ตระหนักถึงโรคที่
เกิดจากการกินปลา
ดิบ-ปลารา้ดิบ 

ชมรม  อสม.  
ต าบลนาตาล 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑๔. โครงการรณรงค์

ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

๑.เพื่อลดอัตราการปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออกไม่
เกิน  ๕๐  ต่อแสน
ประชากร 
๒.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การควบคุมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

กลุ่ม
ประชาชน
ทั่วไปท่ีมี
ภาวะเสี่ยง 
จ านวน ๑๕๘ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์
ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
๒.วิเคราะพื้นท่ี
ระบาดและพื้นท่ี
เสี่ยงต่อการเกิด
โรค 
๓.จัดท า
แผนปฏิบัติการ
รณรงค์ร่วมกันใน
เขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

พื้นที่ต าบลนา
ตาลหมู่ ๑-๗  

- ค่าอาหารกลางวัน  
อสม. ๑๕๘ คน ๑ มื้อ
เป็นเงิน  ๖,๓๒๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม อสม. ๒ 
มื้อ เป็นเงิน  ๗,๙๐๐  
บาท 
- ค่าปูายรณรงค์ ๔ 
ปูายๆละ  ๖๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๖,๖๒๐  บาท 

๑.อัตราการปุวย
ด้วยโรคไข้เลือก
ออกลดลงไม่เกิน  
๕๐ ต่อแสน
ประชากร 
๒.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการควบคุมอย่าง
ถูกวิธี 
๓.ประชาชนเกิด
ความตระหนักและ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมปูองกัน
โรคไขเ้ลือดออก
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

ชมรม  อสม.  
ต าบลนาตาล 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑๕. โครงการสกุกะ

แซบ่ 
๑.เพื่อให้ชาวบ้านนา
ตาลได้ปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมในการ
รับประทานปลาดิบ 
ปลาร้าดิบ 
๒.เพื่อให้ประชาชนบ้าน
นาตาลไดร้ับอาหารที่
ปลอดภัย 

กลุ่ม
ประชาชน
ทั่วไปท่ีมี
ภาวะเสี่ยง 
จ านวน ๒๐๐ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชุมชี้แจง
โครงการต่อ
ประชนให้ทราบ 
๒.แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
รับผิดชอบ 
๓.ประสานงาน
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและ
วิทยากร 
๔.ด าเนินการ
อบรมและสรุป
รายงานผลการ
อบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

ศาลาวัดบ้านนา
ตาล 

- ค่าอาหารผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน ๒๐๐ 
คนเป็นเงิน ๘,๐๐๐ 
บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มจ านวน  
๒๐๐ คนเป็นเงิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายโครงการเป็น
เงิน  ๖๐๐  บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๒๑,๐๐๐  บาท 

๑.ประชาชนบ้าน
นาตาลไม่บริโภค
ปลาดิบ  ปลาร้าดบิ 
๒.ลดการเกดิโรคที่
เกิดขึ้นจากการ
บริโภคปลาดิบ  
ปลาร้าดิบ 
๓.ลดค่าใช้จ่ายจาก
การไปรักษาโรคที ่
เกิดขึ้นจากการบร ิ
โภคปลาดิบ  ปลา
ร้าดิบ 

บ้านนาตาล หมู่ที่ 
๓ 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑๖. โครงการส่งเสริม

สุขภาพผูสู้งอายุ
บ้านนาตาล 

๑.เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการสุขภาพ 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้สูงอายุมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
 

กลุ่มผูสู้งอายุ
และผูปุ้วยโรค
เรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชุมชี้แจง
โครงการแก่
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข  
อสม.และ
ผู้สูงอาย ุ
๒.จัดคดักรอง 
สุขภาพ ผูสู้งอายุ  
พร้อมท้ังให้
ความรู้และ
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

ศาลาวัดบ้านนา
ตาล 

- ค่าอาหารกลางวัน
ผู้สูงอายุจ านวน ๑๑๖ 
คน ๑มื้อ เป็นเงิน  
๔,๖๔๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มผู้สูงอายุ
จ านวน  ๑๑๖  คน ๒ 
มื้อ  เป็นเงิน  ๕,๘๐๐  
บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายโครงการเป็น
เงิน  ๖๐๐  บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๓,๔๔๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ผูสู้งอายุมีความรู้
ทักษะและการ
ปฏิบัติตนกับการ
ดูแลตัวเอง 
๒.ผู้สูงอายุมี
ร่างกายที่แข็งแรง 

บ้านนาตาล  
หมู่ที่ ๓ 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑๗. โครงการส่งเสริม

การออกก าลัง
กายกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

๑.เพื่อให้ผู้สูงอายมุี
สุขภาพดีทั้งกายและใจ 
๒.เพื่อให้ผูสู้งอายุได้ออก
ก าลังกายและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

กลุ่มผูสู้งอายุ
และผูปุ้วยโรค
เรื้อรัง 
จ านวน ๗๐ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชุม
คณะท างาน 
กลุ่ม อผส. อสม. 
ขมรมผู้สูงอายุ
และแกนน าใน
ต าบลนาตาล 
๒.เขียน
โครงการ/เสนอ
โครงการ/ขอ
อนุมัติโครงการ 
๓.ติดต่อ
ประสานงาน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๔.ด าเนินการ
ตามโครงการ 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

ศาลา
เอนกประสงค์ 
อบต.นาตาล 

- ค่าอาหารกลางวัน
ผู้สูงอายุจ านวน ๗๐ 
คน ๑ มื้อ เป็นเงิน  
๒,๘๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มผู้สูงอายุ
จ านวน  ๗๐  คน ๒ 
มื้อ  เป็นเงิน  ๓,๕๐๐  
บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายโครงการเป็น
เงิน  ๘๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
๕,๕๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๕,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

๑.ผูสู้งอายุมีความรู้ 
เจตคติ ทักษะและ
การปฏิบัตติน
เกี่ยวกับการดูแล
ตนเองได้ถูกต้อง 
๒.ผูสู้งอายุมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ไม่ปุวย
ด้วยโรค หรือได้รับ
อุบัติเหตุที่เกดิจา
การปฏิบัตตินที่ไม่
ถูกต้อง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

อบต.นาตาล 

 

 
 
 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑๘. โครงการฟื้นฟู

สุขภาพและ
ปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อน
ในผู้พิการ 

๑.เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การดูแล สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต แก่
ผู้ดูแลผู้พิการ 
๒.เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่ผู้พิการ ให้เห็น
คุณค่าของชีวิตและ
พร้อมท่ีจะด ารงชีวิต
ต่อไป 
 

กลุ่มคนพิการ
และทุพพล
ภาพ 
จ านวน ๕๐ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 
๒.แต่งตั้ง
คณะท างาน 
๓.ประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง 
๔.ประสาน
หน่วยงานและผู้
ที่เกี่ยวข้อง 
๕.ประชาสัมพันธ ์
๖.ด าเนินการ
ตามโครงการ 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

ศาลา
เอนกประสงค์ 
อบต.นาตาล 

- ค่าอาหารกลางวัน
ผู้สูงอายุจ านวน ๕๐ 
คน ๑ มื้อ เป็นเงิน  
๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มผู้สูงอายุ
จ านวน  ๕๐  คน ๒ 
มื้อ  เป็นเงิน  ๒,๕๐๐  
บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
-ค่าปูายโครงการเป็น
เงิน  ๗๕๐  บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
๔,๓๕๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๒,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

๑.ผู้พิการมีความรู้
ในการดูแล สุขภาพ
กาย และ
สุขภาพจิต 
๒.ผู้พิการมีขวัญ
ก าลังใจ เห็นคุณค่า
ของชีวิต และ
พร้อมท่ีจะ
ด ารงชีวิตต่อไป 

กองสวัสดิการ
สังคม 

อบต.นาตาล 

 

 
 
 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑๙ โครงการปูองกัน

ควบคุมโรค
พยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อ
น้ าดีในโรงเรยีน 

๑. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
ความรู้ เกิดความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการปูองกัน
ควบคุมโรงพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ าด ี
๒.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนเกดิความ
ตระหนักในการปูองกัน
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ าด ี
๓.เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียนได้น าความรู้
เรื่องการปูองกันควบคุม
โรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดไีปขยาย
ผลที่บ้านตนเองและ
ชุมชนต่อไป 
 
 
 
 
 

กลุ่มเด็กวัย
เรียนและ
เยาวชน 
จ านวน ๒๐๐ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชุม
วางแผน แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าโครงการ 
เสนอโครงการ
อนุมัต ิ
๒.ประสาน
วิทยากร 
๓.จัดนักเรียนเข้า
รับการอบรม 
๔.วัดและ
ประเมินผล สรุป
รายงานโครงการ 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

หอประชุม
โรงเรียนบ้านนา

อ่างม่วงค า 

-  ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ผู้
จ านวน  ๒๐๐  คน 
๒๕ มื้อ  เป็นเงิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
จ านวน  ๓ คน  เป็น
เงิน  ๗,๒๐๐  บาท 
-ค่าปูายโครงการเป็น
เงิน  ๕๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๒๐,๗๐๐  บาท 
 
 
 
 

๑.นักเรยีนได้รับ
ความรู้ เกิดความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการ
ปูองกันควบคุมโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าด ี
๒.นักเรยีนเกิด
ความตระหนักใน
การปูองกันควบคุม
โรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าด ี

โรงเรียนบ้าน 
นาอ่างม่วงค า 

 

 
 
 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๒๐ โครงการเด็ก

ปฐมวัยปลอดภัย
ห่างไกลโรค
ไข้หวัดโดยความ
ร่วมมือของ
ผู้ปกครอง 

๑. เพื่อเป็นการปลูกฝัง
พฤติกรรมและปูองกัน
ตนเองไม่ให้ปุวยด้วยโรค
ไข้หวัดได้ง่าย 
๒. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและนักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
โรคไขห้วัดมากยิ่งข้ึน 
๓.เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ส่วนในการดูแลการ
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดของเด็กนักเรียน
อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มเด็กเล็ก
และเด็กก่อน
วัยเรียน 
จ านวน ๘๒ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑. รวบรวม
ข้อมูลวางแผน 
ประสาน
คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนา
ตาล แกนน า
ชุมชน 
๒. ประสานงาน
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อหา
วิทยากร 
๓.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
๔.สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

หอประชุม
โรงเรียนบ้าน 
นาตาลค าข่า 

-  ค่าอาหาร จ านวน 
๘๒ คน ๆ ละ ๔๐ 
บาท จ านวน ๒ มื้อ 
เป็นเงิน ๖,๕๖๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ผู้
จ านวน  ๘๒  คน ๒๕ 
มื้อ  จ านวน ๔ มื้อ 
เป็นเงิน  ๘,๒๐๐  บาท 
- ค่าวิทยากร ๙  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
จ านวน  ๒ คน  เป็น
เงิน  ๓,๖๐๐  บาท 
-ค่าปูายโครงการเป็น
เงิน  ๕๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
๑,๑๔๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 

๑.นักเรยีนอนุบาล
มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากโรค
ไข้หวัด 
๒.ครผูู้ปกครองไม่
และนักเรียนมี
ความรู้และปูองกัน
ตนเองไม่ให้ปุวย
ด้วยโรคไข้หวัด 

โรงเรียนบ้าน 
นาตาลค าข่า 

 

 
 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๒๑ โครงการส่งเสริม

การออกก าลัง
กายนักเรียนด้วย
ศิลปะพื้นบ้าน 

๑. เพื่อส่งเสริมการออ
ก าลังกายแก่เด็กและ
เยาวชนด้วยศลิปะ
พื้นเมือง 
๒.เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
ระเบียบมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีสุขภาพดี มี
ความสุขในการออก
ก าลังกาย 

กลุ่มเด็กวัย
เรียนและ
เยาวชน 
จ านวน ๕๗ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดท า
โครงการ/ขอ
อนุมัติโครงการ
จากคณะกรรม 
การกองทุน
พิจารณาอนุมัติ
จ่ายจากเงินกอง 
ทุนเพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิกิจ 
กรรมส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
 ๒.จัดประชุม 
ช้ีแจง ระดม
ความคิดเห็น 
แจ้งแนวทางและ
มาตรการในการ
ด าเนินงานแก่ทุก
คนท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.จัดการอบรม
นักเรียน 
 
 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

หอประชุม
โรงเรียนบ้าน 
นาตาลค าข่า 

-  ค่าอาหาร จ านวน 
๕๗ คน ๆ ละ ๔๐ 
บาท จ านวน ๒ มื้อ 
เป็นเงิน ๔,๕๖๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ผู้
จ านวน  ๕๗  คน ๒๕ 
มื้อ  จ านวน ๔ มื้อ 
เป็นเงิน  ๕,๗๐๐  บาท 
- ค่าวิทยากร  จ านวน 
๓ คน ๆ ละ ๕ ชม.ๆ 
ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน  
๖,๐๐๐  บาท 
-ค่าปูายโครงการเป็น
เงิน  ๕๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
๓,๒๔๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

๑.นักเรยีนมี
สุขภาพดี มี
ความสุขในการ
ออกก าลังกาย 
 

โรงเรียนบ้าน 
นาตาลค าข่า 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๒๒ โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้น า
เด็กและเยาวชน
เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรค 
(อสม.จิ๋ว)  

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าเด็กและเยาวชนใน
วัยเรียน  ให้มีความรู้ใน
การปูองกันโรคและ
ควบคุมไข้เลือดออก 
๒. เพื่อด าเนินการ
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

กลุ่มเด็กวัย
เรียนและ
เยาวชน 
จ านวน ๑๐๐ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑. รวบรวม
ข้อมูลวางแผน 
ประสาน
คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนา
ตาล แกนน า
ชุมชน 
๒. ประสานงาน
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อหา
วิทยากร 
๓.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
๔.สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

หอประชุม
โรงเรียนบ้าน 
นาตาลค าข่า 

-  ค่าอาหาร จ านวน 
๑๐๐ คน ๆ ละ ๔๐ 
บาท จ านวน ๑ มื้อ 
เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ผู้
จ านวน  ๑๐๐  คน 
๒๕ มื้อ  จ านวน ๒ มื้อ 
เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท 
- ค่าวิทยากร  จ านวน 
๒ คน ๆ ละ ๖ ชม.ๆ 
ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน  
๔,๘๐๐  บาท 
-ค่าปูายโครงการเป็น
เงิน  ๕๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
๕,๗๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

๑.กลุม่ผู้น าเด็กและ
เยาวชน มีการ
พัฒนาศักยภาพใน
การจัดการทาง
สุขภาพ 
๒.เกิดการบูรณา
การร่วมกันในการ
ท างานของ
หน่วยงาน ในการ
ดูแลสุขภาพของคน
ภายในชุมชน 
 

โรงเรียนบ้าน 
นาตาลค าข่า 

 

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๒๓. โครงการเฝูา

ระวัง ปูองกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อในเด็ก
ปฐมวัย 

๑. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ปกครอง มีความรู้เรื่อง
โรคตดิต่อและการ
ปูองกันโรค 
๒.เพื่อให้ครผูู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง มีทักษะใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
และคัดกรองอาการโรค
มือ เท้า ปาก ที่ถูกต้อง 

กลุ่มเด็กเล็ก
และเด็กก่อน
วัยเรียน 
จ านวน  ๖๕ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.ศึกษา 
รวบรวมข้อมลู
สถานการณ์โรค
มือ เท้า ปาก 
๒.เสนอโครงการ
เพื่อขอรับการ
สนับสนุน 
๓.ประชุม
คณะท างาน 
๔.ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาอ่าง 

-ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน ๖๕  คน ๆ ละ 
๔๐ บาท ต่อมื้อ 
จ านวน ๑ มื้อ เป็นเงิน 
๒,๖๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ผู้
จ านวน  ๖๕  คน ๒๕ 
มื้อ  จ านวน ๒ มื้อ 
เป็นเงิน  ๓,๑๐๐  บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
-ค่าปูายโครงการเป็น
เงิน  ๖๗๕ บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
๑,๖๒๕ บาท 
- ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน ๕,๒๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๕,๖๐๐  บาท 
 
 

๑.เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปุวย
โรคมือ เท้า ปาก 
ลดลง 
๒.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจัดกจิกรรมเฝูา
ระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
อย่างต่อเนื่อง 

ศพด.นาอ่าง  

 
 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๒๔. โครงการเฝูา

ระวัง ปูองกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อในเด็ก
ปฐมวัย 

๑. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ปกครอง มีความรู้เรื่อง
โรคตดิต่อและการ
ปูองกันโรค 
๒.เพื่อให้ครผูู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง มีทักษะใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
และคัดกรองอาการโรค
มือ เท้า ปาก ที่ถูกต้อง 

กลุ่มเด็กเล็ก
และเด็กก่อน
วัยเรียน 
จ านวน  ๔๕ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.ศึกษา 
รวบรวมข้อมลู
สถานการณ์โรค
มือ เท้า ปาก 
๒.เสนอโครงการ
เพื่อขอรับการ
สนับสนุน 
๓.ประชุม
คณะท างาน 
๔.ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาตาล 

-ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน ๔๕  คน ๆ ละ 
๔๐ บาท ต่อมื้อ 
จ านวน ๑ มื้อ เป็นเงิน 
๑,๘๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ผู้
จ านวน  ๔๕  คน ๒๕ 
มื้อ  จ านวน ๒ มื้อ 
เป็นเงิน  ๒,๒๕๐  บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
-ค่าปูายโครงการเป็น
เงิน  ๖๗๕ บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
๑,๑๒๕ บาท 
- ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน ๓,๖๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๑,๘๕๐  บาท 
 
 

๑.เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปุวย
โรคมือ เท้า ปาก 
ลดลง 
๒.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจัดกจิกรรมเฝูา
ระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
อย่างต่อเนื่อง 

ศพด.นาตาล  

 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๒๕. โครงการเฝูา

ระวัง ปูองกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อในเด็ก
ปฐมวัย 

๑. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ปกครอง มีความรู้เรื่อง
โรคตดิต่อและการ
ปูองกันโรค 
๒.เพื่อให้ครผูู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง มีทักษะใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
และคัดกรองอาการโรค
มือ เท้า ปาก ที่ถูกต้อง 

กลุ่มเด็กเล็ก
และเด็กก่อน
วัยเรียน 
จ านวน  ๔๕ 
คน 
 
 
 
 
 
 

๑.ศึกษา 
รวบรวมข้อมลู
สถานการณ์โรค
มือ เท้า ปาก 
๒.เสนอโครงการ
เพื่อขอรับการ
สนับสนุน 
๓.ประชุม
คณะท างาน 
๔.ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ตุลาคม  
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านม่วงค า 

-ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน ๔๕  คน ๆ ละ 
๔๐ บาท ต่อมื้อ 
จ านวน ๑ มื้อ เป็นเงิน 
๑,๘๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ผู้
จ านวน  ๔๕  คน ๒๕ 
มื้อ  จ านวน ๒ มื้อ 
เป็นเงิน  ๒,๒๕๐  บาท 
- ค่าวิทยากร ๖  
ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
-ค่าปูายโครงการเป็น
เงิน  ๖๗๕ บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
๑,๑๒๕ บาท 
- ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน ๓,๖๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๑,๘๕๐  บาท 
 
 

๑.เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปุวย
โรคมือ เท้า ปาก 
ลดลง 
๒.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจัดกจิกรรมเฝูา
ระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
อย่างต่อเนื่อง 

ศพด.ม่วงค า  

 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม
คณะกรรมการ
กองทุน/ที่
ปรึกษา/
อนุกรรมการ/
คณะท างาน 

๑.เพื่อพิจารณาอนุมตัิ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมใหเ้ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 
๒.เพื่อพิจารณาออก
ระเบียบที่จ าเป็นเพื่อ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารกองทุน 
๓.เพื่อควบคุมก ากับดูแล
การรับจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการจัดท า
บัญชีเงิน หรือทรัพย์สิน
ในกองทุนหลักประกัน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 

คณะกรรมการ
กองทุน/ที่
ปรึกษา/
อนุกรรมการ/
คณะท างาน 
จ านวน ๓๐ 
คน 

๑.ร่วมกัน
วางแผน 
ก าหนดร่าง
วาระในการ
ประชุม ก าหนด
วันประชุม 
๒.ติดต่อ
ประสานงาน 
จัดเตรียม
สถานท่ีประชุม 
๓. ด าเนินการ
จัดประชุม 

๑ ต.ค. ๖๐- 
๓๐ ก.ย.๖๑ 

ห้องประชุม
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
นาตาล 

-ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 
จ านวน ๑๕ คน ๆ ละ 
๔๐๐ บาทต่อครั้ง 
จ านวน ๔ ครั้ง เป็น
เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
-ค่าตอบแทน
อนุกรรมการ จ านวน 
๙ คน ๆ ละ ๒๐๐ 
บาทต่อครั้ง จ านวน ๓ 
ครั้ง เป็นเงิน ๕,๔๐๐ 
บาท 
-ค่าตอบแทน
คณะท างาน จ านวน 
๖ คน ๆ ละ ๑๐๐ 
บาทต่อครั้ง เป็นเงิน 
๖๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 

๑.แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ที่ผ่านการอนุมตัิ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
กองทุน 
๒.การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและจัดท า
บัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
ก าหนด 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

 

 

 

 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๗ พัฒนาศักยภาพ
การบริหาร
จัดการกองทุน 

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน 
คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน และแกนน า
สุขภาพ 
๒.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการอนุมัติและจัดท า
แผนงาน/โครงการหรือ
กิจกรรมใหเ้ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

คณะกรรมการ
อนุกรรมการ 
คณะท างาน 
และแกนน า
สุขภาพ จ านวน 
๔๐ คน 

๑.ร่วมกัน
ประชุม
วางแผน 
ก าหนดร่าง
วาระในการ
ประชุม 
ก าหนดจ านวน
คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรม
การและ
คณะท างานท่ี
เข้ารับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 
๒.จัดการ
อบรม 

๑ ต.ค. ๖๐-
๓๐ ก.ย.๖๑ 
จ านวน ๑ วัน 

ห้องประชุม
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
นาตาล 

จัดอบรม 
-ค่าอาหาร จ านวน 
๒๕ คน ๆ ละ ๔๐ 
บาทต่อมื้อ จ านวน 
๑ มื้อ เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 
๒๕ คน ๆ ละ ๒๕ 
บาทต่อมื้อ จ านวน 
๒ มื้อ เป็นเงิน 
๑,๒๕๐ บาท 
-ค่าตอบแทน
วิทยากร จ านวน ๖ 
ชม. ๆ ละ ๔๐๐ 
บาท เป็นเงิน 
๒,๔๐๐ บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม 
จ านวน ๒๕ เล่ม ๆ 
ละ ๓๐ บาท เป็น
เงิน ๗๕๐ บาท 
รวม ๕,๔๐๐ บาท 
จัดท าแผนงาน/
โครงการ  
-ค่าอาหาร จ านวน 

๑.คณะกรรมการ
กองทุน 
คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน และ
แกนน าสุขภาพ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและ
บริหารจดัการ
กองทุน 
๒.การเสนอ
แผนงานหรือ
โครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

 



๔๐ คน ๆ ละ ๔๐ 
บาทต่อมื้อ จ านวน 
๑ มื้อ เป็นเงิน 
๑,๖๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 
๔๐ คนๆ ละ ๒๕ 
บาทต่อมื้อ จ านวน 
๒ มื้อ เป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม 
จ านวน ๔๐ เล่ม ๆ 
ละ ๒๕ บาท เป็น
เงิน ๑,๐๐๐ บาท  
รวม ๔,๖๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๘ จัดซื้อวัสดุและ
ครุภณัฑ์ เพื่อ
ด าเนินงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

๑. เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการ
ปฏิบัติงานของกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อความสะดวกใน
การรายงานระบบ
ออนไลน์และจัดท า
รายงานของกองทุน 

คณะกรรมการ
อนุกรรมการ 
คณะท างาน 
และแกนน า
สุขภาพ จ านวน 
๔๐ คน 

๑.ร่วมกัน
ประชุม
วางแผน 
ก าหนด
รายการวสัดุ
และครภุณัฑ์ที่
มีความจ าเป็น
ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑ ต.ค. ๖๐-
๓๐ ก.ย.๖๑ 
จ านวน ๑ วัน 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ อบต.นา
ตาล 

-ค่ากระดาษถ่าย
เอกสาร จ านวน 
๓๐ รมี ๆ ละ ๑๑๐ 
บาท เป็นเงิน 
๓,๓๐๐ บาท 
-ค่าแฟูมเก็บ
เอกสาร สันกว้าง 
ขนาด ๓ นิ้ว 
จ านวน ๓๐ อัน ๆ 
ละ ๙๐ บาท เป็น
เงิน ๒,๗๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๖,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.กระบวนการ
บริหารจดัการ
กองทุนมี
ประสิทธิภาพรวม
เร็ว 
๒.มสีิ่งอ านวย
ความสะดวกใน
การปฏิบัติงานท่ี
จ าเป็นและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

 

 



แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ประเภท  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๙ โครงการกรณี
เกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติใน
พื้นที ่

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมใน
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขได ้

ทุกกลุ่ม 
เปูาหมาย 

๑.จัดประชุม
ทีมงาน 
วางแผนงาน/
โครงการ 
๒.จัดท า
โครงการเสนอ
เพื่อขออนุมัติ
ด าเนินการ 
๓.ด าเนินการ 
๔.ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ต.ค.๖๐ –  
๓๐ ก.ย. ๖๑ 

ต าบลนาตาล ๕๐,๐๐๐  บาท ประชาชนมีสุขภาพ
และอนามัยแข็งแรง 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

 

 
 


