
 
 

แผนงาน/โครงการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 



 
 
                                             
 
 
 

                                                                         กิจกรรม 
        ข้อ 10(1) 
 
 

 
 



 
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ปีงบประมาณ 2563 

ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กิจกรรมข้อ 1 (การจัดการบริการชุดสิทธิประโยชน์) 

กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ หญิงมีครรภ์ เด็กแรกเกิด-5 ปี เด็กโต 6-25 ปี ผู้ใหญ่อายุ 25-60 ปี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและทุพพลภาพ 
 

ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

1 โครงการค่าย
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ
โดยใช้หลัก DPAC 
(Direc Physical 
Activity Clinic) 
รพ.สต.บา้นหนอง
ปุหลก 
ปีงบประมาณ  
2563 
  
 

1.ช้ีแจงและ
ประชาสมัพันธ์ 
2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู
กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง จัดเตรียมวัสด ุ
-อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน
การด าเนินงาน 
3.จัดท าคูม่ือความรู้ 
แนวทางการปฏิบัติตัว 
บันทึกติดตามการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรังให้เป็น
คู่มือประจ าตัวสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัตติัว และ
ควบคุม/ลดปัจจยัเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค และลด  

 1.เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
ปรับทศันคติและ
พฤติกรรมสุขภาพได้
เหมาะสม ถูกต้อง 
ทั้งร่างกาย จิตใจ
และอารมณ ์
2.เพื่อลดความ
รุนแรงของโรคใน
กลุ่มผู้ป่วยและชะลอ
การเกิดโรคในกลุม่
เสี่ยง ของ
โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง 
 

- กลุ่มเสีย่ง
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง  
หมู่ 9,หมู่ 11,หมู่ 
12 จ านวน     
18 คน  
กลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง  
หมู่ 9,หมู่ 11,  
หมู่ 12 
จ านวน 174 คน 
(DM= 66 คน)  
(HT= 108 คน) 
รวม 192 คน 
- กลุ่มเสีย่ง
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง  
หมู่ 9,หมู่ 11, 
หมู่ 12 

1. ร้อยละ100 
ของกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วย 
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง มี
และใช้ คู่มือ DPAC 
ประจ าตัว 
2. มากกว่าร้อยละ 
90 ของกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
เข้าร่วม
กระบวนการคา่ย
ปรับเปลีย่นฯ 
3. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 35 ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
เข้าร่วม 

รพ.สต.บา้น
หนองปุหลก 

1 
พฤษภาคม 
2563 – 

30 กันยายน 
2563 

 

จากกองทุนหลักประกันสขุภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
นอก  จ านวน 52,392 บาท               
(ห้าหมืน่สองพันสามร้อยเก้าสิบ
สองบาทถ้วน) รายละเอียด 
ดังน้ี 
กิจกรรมที่ 3 
 - ค่าจ้างเหมาจัดท าคูม่ือความรู้
แนวทาง/บันทึกติดตามการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
ประจ าตัวผู้ป่วย จ านวน 192 
ชุด ๆ ละ 26 บาท  เป็นเงิน 
4,992 บาท  
กิจกรรมที่ 4  
- ค่าอาหารกลางวันในการอบรม
และประเมินสุขภาพคา่ย
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
จ านวน 79 คน ๆ ละ 6 ครั้ง ๆ
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท                                   

รพ.สต.        
บ้านหนอง 

ปุหลก 

 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการค่าย
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ
โดยใช้หลัก DPAC 
(Direc Physical 
Activity Clinic) 
รพ.สต.บา้นหนอง
ปุหลก 
ปีงบประมาณ  
2563 
 

ความรุนแรงของโรค 
โดยการน าหลักของ 3อ. 
2ส. เป็นแนวทางปฏบิัต ิ
4.จัดอบรมค่าย
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพในกลุ่มเสีย่งและ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โดย
การน าหลัก 3อ. 2ส.มา
เป็นแนวปฏิบัติในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ โดยจัดอบรม 6 
ครั้งๆละ 1 วัน เพื่อ
ติดตามผล 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียด ดังนี ้
ครั้งท่ี 1  ให้ความรู้ 
ทักษะด้านการ
ปรับเปลีย่นฯ  ตามหลัก 
3อ.2 ตามหลัก 3อ.2ส. 
 - ประเมินสุขภาพ 
 - ประเมินความพร้อม 
 - ตกลงบริการ 
 -ท าทะเบียนบันทึก 

 จ านวน 18 คน 
- ร้อยละ 35 ของ
กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ท่ีขึ้น
ทะเบียนรักษา 
แล้ว พ้ืนท่ี  
หมู่ 9,หมู่ 11  
หมู่ 12 
จ านวน 61 คน  
 รวม 79 คน 
 

กระบวนการคา่ย
ปรับเปลีย่นฯ 
4. ร้อยละของกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง มี
การปรับเปลี่ยน   
3อ.2ส. และลด
เสี่ยง มากกว่า  
ร้อยละ 60 
5. ร้อยละของกลุ่ม
ป่วยโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง มี
การปรับเปลี่ยน   
3อ.2ส. และลด
เสี่ยง มากกว่า   
ร้อยละ 60 ของผู้
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

  เป็นเงิน 23,700 บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
อบรมและประเมินสุขภาพข่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
จ านวน 79 คนๆละ 6 ครั้งๆละ 2 
มื้ อ ๆ ล ะ  2 5  บ า ท  เ ป็ น เ งิ น 
23,700 บาท 

รพ.สต.        
บ้านหนอง 

ปุหลก 

 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการค่าย
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ
โดยใช้หลัก DPAC 
(Direc Physical 
Activity Clinic) 
รพ.สต.บา้นหนอง
ปุหลก 
ปีงบประมาณ  
2563 
 

- นัดติดตามผล 1 ด. 
ครั้งท่ี 2 – ครั้งท่ี 5  
ทบทวนความรู้ทักษะ
การปรับเปลี่ยน ฯ ตาม
หลัก 3อ.2ส. 
 - ประเมินสุขภาพ 
 - ประเมินผลการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
รายบุคคล 
 - ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
และปัญหาเกี่ยวกับการ
ปรับเปลีย่นฯ 
รายกลุม่ / รายบุคคล 
- ตั้งเป้าหมาย ระยะสั้น 
ทุก 1 ด. 
 - ท าทะเบียนบันทึก 
- นัดติดตามผล ทุก 1 
ด. (4 ครั้ง) 
ครั้งท่ี 6 ทบทวนความรู้ 
ทักษะการปรับเปลี่ยน ฯ 
ตามหลัก 3อ.2 ตาม
หลัก 3อ.2ส. 
- ประเมินสุขภาพ 
ของผู้รับบริการ  

      รพ.สต.        
บ้านหนอง 

ปุหลก 

 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

2. โครงการตรวจหา 
สารเคมีก าจดั
ศัตรูพืชตกค้างใน
เลือดของ
เกษตรกร  
ปี ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
- ประชุม อสม.เพื่อ
ร่วมกันก าหนดแผนงาน
การลงปฏิบตัิในพ้ืนท่ี 
กิจกรรมที่ ๒ 
- จัดการประชาสัมพันธ์
ให้กลุ่มเกษตรกรทราบ
เพื่อเตรียม
กลุ่มเป้าหมายและนดั 
วัน เวลา และสถานท่ีใน
การตรวจ 
กิจกรรมที่ ๓  
-เตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการตรวจคดั
กรองโดยการตรวจเลือด
โดยใช้กระดาษทดสอบ
เอนไซมโ์คลีนเอสเตอ
เรส 
กิจกรรมที่ ๔ 
-ประสานกับหมู่บ้านใน
พื้นที่เพ่ือ เตรียมการ
และหาสารเคมีก าจดั
ศัตรูพืชตกค้างวาง
แผนการด าเนินงาน
ตรวจ 
กิจกรรมที่ ๕  
- จัดกิจกรรมอบรม 

๑. เพื่อค้นหา
ประชากรกลุ่มเสี่ยง
จากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรใน
การใช้สารเคมีก าจดั
ศัตรูพืช 
๒. เพื่อตรวจหา
ระดับปริมาณ
สารเคมีตกคา้งใน
เลือดของเกษตรกรที่
มีผลต่อสุขภาพ 
๓. เพื่อให้เกษตรกร
เกิดความรู้และ
น าไปสู่การ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ถูกต้อง 

๑. เกษตรกรที่ใช้
สารเคมีก าจดั
ศัตรูพืชในการ
ประกอบอาชีพ ๔ 
หมู่บ้าน 

(๘,๑๐,๑๓,๑๔) 
จ านวน 240 คน 

ร้อยละ๕๐ การ
ผ่านเกณฑ์ของ
หน่วยบริการ
สาธารณสุขส าหรับ
การจัดบริการอาชี
วอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

รพ.สต.บา้น
ทุ่งโก 

พ.ค. 63 - 
กย 63 
 

๑. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
จ านวน 240 คนๆละ ๒๕ บาท 
เป็นเงิน 6,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
1 คนๆละ ๔ ครั้งๆ ละ ๓ ช่ัวโมงๆ
ละ ๖๐๐ บาทเป็นเงิน 7,200 
บาท 
๓. ค่าถุงมือเบอร์ M จ านวน 8 
กล่องๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็นมาเงิน 
960 บาท 
๔. ค่าเข็มเจาะปลายนิ้ว จ านวน 
๔๐๐ ช้ินๆละ ๕ บาท  เป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท 
๕. ค่า Mask จ านวน 8 กล่องๆละ 
๖๕ บาท เป็นเงิน 520 บาท 
๖. ค่าTUBE ป่ัน Hematocrit 
จ านวน ๓ กล่องๆ ละ ๑๔๐ บาท 
เป็นเงิน ๔๒๐ บาท 
๗. ค่าAlcohol ๗๐% ๔๕๐ ml 
จ านวน ๑1 ขวดๆ ละ ๔๐ บาท  
เป็นเงิน ๔4๐ บาท 
๘. ค่าส าลีปั้นก้อน จ านวน ๔ ห่อๆ
ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน 280 บาท 
9. กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอ
เรส 100 แผ่น จ านวน 3 กล่องๆ
ละ 800 บาท เป็นเงิน 2,400 
บาท 
 

น.ส.เกศกนก 

ดีตลอด 

 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

2 โครงการตรวจหา 
สารเคมีก าจดั
ศัตรูพืชตกค้างใน
เลือดของ
เกษตรกร  
ปี ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ความรู้ในพื้นที่ และ
ด าเนินการตรวจหา
สารเคมีก าจดัศัตรูพืช
ตกค้างในกลุ่มเกษตรกร
พร้อมแช่มือ - แช่เท้า 
ลดสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรตามวัน
และเวลาที่นัดหมาย 
กิจกรรมที่ ๖ 
- แจ้งผลการตรวจพร้อม
ค าแนะน าท่ีถูกต้องของ
การดูแลสุขภาพ 
กิจกรรมที่ ๗ 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

     10. ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ ขนาด 1x1.5 เมตร 
จ านวน 1 ป้ายๆละ 220 บาท 
เป็นเงิน 220 บาท 
11. ค่าปา้ยให้ความรู้ X-Stand 
ขนาด 60x160 ซม. จ านวน 5
อันๆละ 800 บาท เป็นเงิน 
4,000 บาท 
12. ค่าสมุนไพรและวัสดุอุปกรณ์
การแช่มือ – แช่เท้า 
-รางจืด จ านวน ๑๐ กิโลกรัมๆละ 
๘๐ บาท เป็นเงิน ๘๐๐ บาท 
-ใบเตย จ านวน ๕ กิโลกรัมๆละ 
๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐ บาท 
-ใบย่านาง จ านวน ๑๐ กิโลกรัมๆ
ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ 
บาท 
-ตะไคร้ จ านวน ๕ กิโลกรัมๆละ 
๒๐บาท เป็นเงิน ๑๐๐ บาท 
๑๒. ผ้าเช็ดมือและเท้า  จ านวน 
๖๐ ผืนๆละ ๓0 บาท เป็นเงิน 
1,8๐๐ บาท 
๑๓. กะละมังแช่มือและเท้า  
จ านวน ๖๐ อันๆละ 2๓๐ บาท 
เป็นเงิน ๑,2๐๐ บาท 
 
เป็นเงินทั้งสิ้น 29,140 บาท 

น.ส.เกศกนก 

ดีตลอด 

 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

3 โครงการ 
ส่งเสริมทันตสุข 
ภาพตามกลุ่มวัย  
ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนประถมศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
1.ตรวจสุขภาพช่องปาก
นักเรียนประถมศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  
2.อบรมให้ความรู้
นักเรียนเรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปากโรคฟัน
ผุและโรคเหงือกอักเสบ  
3.ฝึกทักษะการดูแล
สุขภาพช่องปาก โดย
การฝึกย้อมคราย 
จุลืนทรีย์บนฟัน  
4. ตรวจฟันพร้อม
เคลือบฟลูออไรด์วานิช
ในเด็ก0-5ปี  
5.ตรวจสุขภาพช่องปาก
หญิงตั้งครรภ์ และขูด
หินปูน โดยทันต
บุคลากรรพ.สต.บ้านทุ่ง
โก 
6.อบรมให้ความรู้และ
ฝึกทักษะการดูแล
สุขภาพช่องปากหญิง
ตั้งครรภ์  
7. อบรมให้ความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพช่อง
ปาก และการดูแล 

1. เพื่อให้เด็กนักเรียน
ประถมศึกษาไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพ ช่องปาก   
2. เพื่อให้เด็กนักเรียน
ประถมศึกษาไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องการดูแลสุขภาพ
ช่องปากท่ีถูกต้อง    
3.เพื่อให้เด็ก
ประถมศึกษามีทักษะ
ในการท าความ 
สะอาดช่องปาก                             
4.เพื่อให้เด็ก 0-5ปี 
ได้รับการตรวจฟันและ
เคลือบฟลูออไรด์วานิช         
5.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ ์
 ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก และ
ได้รับการขูดหินปูน    
 6.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ ์
มีความรู้และทักษะใน
การดูแลสุขภาพช่อง
ปาก                        
7. เพื่อให้ผูสู้งอายุได ้
รับความรูเ้รื่องการดูแล 
สุขภาพช่องปาก   
  8.ผู้สูงอายไุดร้ับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก                                 

1.นักเรยีนประถม 
ศึกษาในเขตรับผิดชอบ 
 รพ.สต.บ้านทุ่งโก  
จ านวน 60 คน 
2. เด็ก0-5ปี  
จ านวน 40 คน 
3. หญิงตั้งครรภ ์
 ในพื้นที่ รพ.สต.บ้าน
ทุ่งโก จ านวน   5 คน   
4. ผูสู้งอายุ  
จ านวน 50 คน 
5. อสม. จ านวน 46 
คน 

1.ร้อยละ100 ของ
นักเรียนประถม 
 ศึกษาได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก  
2.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนประถม 
 ศึกษามีความรูเ้รื่อง
การดูแลสุขภาพช่อง
ปาก โรคฟันผุ  
และโรคเหงือก
อักเสบ 
 3.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนประถม 
ศึกษามีทักษะการ
ดูแลสุขภาพ 
ช่องปากอยู่ในระดับ
ดี 
4.ร้อยละ 100 ของ
เด็ก0-5ปี  
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การตรวจฟันและ
เคลือบฟลูออไรด ์
วานิช 
5.ร้อยละ100 ของ
หญิงตั้งครรภ ์
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ 

รพ.สต.
บ้าน 
ทุ่งโก 

พ.ย.63 - 
กย 63 

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้    
อสม.และแกน 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ส าหรับ อสม.และแกนน า จ านวน 
๔๖ คนๆ ละ ๒๕ บาท จ านวน 2 
มื้อ เป็นเงิน 2,300 บาท  
2. ค่าวิทยากรในการประชุม
ปฏิบัติการ ส าหรับ อสม.และแกน
น า จ านวน 1 คน เวลา 5 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเด็ก 0 – 5 ปี และ
หญิงต้ังครรภ ์
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ส าหรับ ผู้ดูแลเด็ก 0 - 5 ปี/เด็ก 
0 - 5 ปี  และหญิงตั้งครรภ์            
จ านวน ๔5 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 
๒๕ บาท เป็นเงิน 1,125 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
ผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี/เด็ก 0 - 
5 ปี และหญิงตั้งครรภ์ จ านวน ๔
5 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ  50 บาท 
เป็นเงิน 2,250 บาท 3. 
ค่าหัวขูดหินปูน (P10) ส าหรับ
หญิงตั้งครรภ์ จ านวน 3 หัวๆละ 
1,250 บาท เป็นเงิน 3,750 
บาท   

น.ส. 
ชลทิพย์ 

  พวงแก้ว 
รพ.สต. 

บ้านทุ่งโก 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
3 โครงการ 

ส่งเสริม 
ทันตสุข 
ภาพตาม 
กลุ่มวัย  
ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟันปลอมแก่ผูสู้งอายุ  
8. ตรวจสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุให้
ค าแนะน า หรือท าการ
ส่งต่อตามความจ าเป็น 
9. อบรมให้ความรู้อสม.
เรื่องการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก 

9. อสม. ได้รบัความรู ้
เรื่องการดูแลสุขภาพ 
ช่องปาก สามารถน า 
ไปถ่ายทอดในชุมชนได ้

 การตรวจสุขภาพ
ช่องปาก และขูด
หินปูน 
6. ร้อยละ100ของ
หญิงตั้งครรภ์มี
ความรู้และมีทักษะ
เรื่องการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก  
7.ร้อยละ100 ของ
ผู้สูงอายุกลุ่ม 
เป้าหมาย มีความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก 
8.ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุ กลุม่ 
เป้าหมายไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก  
9.ร้อยละ 100 ของ 
อสม. มีความรู้  
เรื่องการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก และ
สามารถน าไป
ถ่ายทอดในชุมชนได ้

  4. ค่าวิทยากรในการประชุม
ปฏิบัติการ ส าหรับผู้ปกครองเด็ก 
0 – 5 ปี จ านวน 1 คน เวลา 3 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท                   
เป็นเงิน 1,800 บาท 
กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้
ผู้สูงอายุ 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ส าหรับ ผู้สูงอายุ จ านวน 50 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน 
1,250 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ 
ผู้สูงอายุ จ านวน 50 คนๆ ละ 1 
มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,5๐0 
บาท  
3. ค่าวิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ส าหรับผุสู้งอายุ  
จ านวน 1 คน เวลา 3 ช่ัวโมงๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เด็ก
ประถมศึกษา 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ส าหรับเด็กประถมศึกษา จ านวน 
60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท           
เป็นเงิน 3,0๐0  บาท  
 

น.ส.ชลทิพย์ 
  พวงแก้ว 
รพ.สต. 

บ้านทุ่งโก 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

3 โครงการ 
ส่งเสริม 
ทันตสุข 
ภาพตาม 
กลุ่มวัย  
ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา จ านวน  60 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆละ 50 บาท                                        
เป็นเงิน 3,000 บาท  
3. ค่าวิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา จ านวน 1 คน เวลา 
5 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
4.  ค่ ายาสีฟันผสมฟลูออไรด์  
จ านวน 100 หลอดๆละ 20 บาท                     
เป็นเงิน 2,000 บาท 
5. ค่าจัดท าป้ายไวนิลช่ือโครงการ 
ขนาด 100x150 เซนติเมตร  
จ านวน 1 ป้ายๆละ 150 บาท                                                        
เป็นเงิน  150 บาท 
รวมเป็นเงิน  33,225  บาท 

น.ส.ชลทิพย์ 
  พวงแก้ว 
รพ.สต. 

บ้านทุ่งโก 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
4 โครงการ 

ดูแลผูป้่วย
เบาหวานและความ 
ดันโลหติลดการ 
เกิดภาวะ 
แทรกซ้อน 
ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกิจกรรมในการ
ด าเนินงานในคลินิก โดย
มีรูปแบบของกิจกรรม 
ดังนี้  
1.ให้บริการผู้ป่วยใน
คลินิกโรคเรื้อรัง โดย
การคัดกรองวัดความดัน 
, เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว, 
ช่ังน้ าหนัก , วัดรอบเอว 
และประเมินค่า 
ดัชนีมวลกาย 
การซักประวัติ 
  - ผู้ป่วยได้รับการตรวจ
รักษาจากแพทย์ /
พยาบาล  
  - ให้สุขศึกษาส าหรับ
ผู้ป่วย เป็นรายบุคคล
และรายกลุม่  
  - รับยา / ให้
ค าแนะน า/ นัดครั้ง
ถัดไป การตรวจคดักรอง
ภาวะแทรกซ้อน     
 - ผู้ป่วยความดันโลหติ
สูง ตรวจ
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่
ตรวจการท างานของไต, 

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
สามารถควบคุม 
น้ าตาลได้ดี (ค่าระดับ 
 HbA1c ครั้งสุดท้าย 
น้อยกว่า ร้อยละ 7) 
2.ผู้ป่วยโรคความดัน 
โลหิตสูงสามารถ 
ควบคุมความดันโลหิต 
ได้ดี (ค่าความดันโลหติ 
2 ครั้งติดต่อกัน 
<140/90 mm/hg) 
3.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ได้รับการตรวจ 
ภาวะแทรกซ้อนเท้า  
(ตรวจผิวหนัง รูปเท้า 
ความรูส้ึกชา คล า 
ชีพจร และมีแผล) 

กลุ่มผู้ป่วย 
โรคเรื้อรัง 

1.ผู้ป่วยโรคเบา 
หวานสามารถควบ 
คุมน้ าตาลได้ดี  
2.ผู้ป่วยโรคความ 
ดันโลหติสูงสามารถ 
ควบคุมความดัน 
โลหิตไดด้ี  
3.ผู้ป่วยโรคเบา 
เบาหวานไม่เกิด 
และโรคความดัน 
โลหิตสูงลดการเกดิ 
ภาวะแทรกซ้อน 
ของโรค 
4.ผู้ป่วย
ภาวะแทรกซ้อน 
ทางตา ไต เท้า  
และในรายทีม่ ี
ภาวะแทรกซ้อน 
แล้วไมม่ีความ 
รุนแรงเพิ่มขึ้น 
5.ผู้ป่วยเบาหวาน 
ได้รับความรูม้ีความ 
ตระหนักและให้
ความร่วมมือในการ
ตรวจเท้าสามารถ
ดูแลเท้าตนเองใน
ระดับดีขึ้นไป 

รพ.สต.
บ้าน 
ทุ่งโก 

พ.ค. 63 - 
กย 63 

1. ค่าจัดท าป้ายไวนลิ
ประชาสมัพันธ์โครงการ ขนาด 
๑๐๐*๑๕๐ ซม จ านวน ๑ ป้าย ๆ 
ละ ๑๕๐ เป็นเงิน ๑๕๐ บาท 
2. ค่าป้ายไวนิลให้ความรู้แบบ X 
stand ขนาด ๖๐x๑๖๐ ซม. 
ป้ายละ ๘๐๐ บาท จ านวน ๔ 
ป้าย เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท 
3. ค่าจ้างท าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรมและวิทยากร เจา้หน้าท่ี
จ านวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 
๒๕ บาท เป็นเงิน  2,50๐ บาท 
4. ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน 
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม และ
วิทยากร เจ้าหน้าท่ี จ านวน 50 
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ ๕0 บาท  
เป็นเงิน  2,50๐ บาท 
5. ค่าจ้างท าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับ 
การท ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
วิทยากร เจ้าหน้าท่ี จ านวน  40 
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ ๒๕ บาท 
จ านวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 4,00๐
บาท 
 

นางเรไร 
สูงยิ่ง 

นวก.สธ 
ช านาญ

การ 
รพ.สต. 

บ้านทุ่งโก 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

4 โครงการ 
ดูแลผูป้่วย 
เบาหวาน 
และความ 
ดันโลหติ 
ลดการ 
เกิดภาวะ 
แทรกซ้อน 
ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจ และหลอด
เลือด  
 - ผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจ
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่
ตรวจจอประสาทตา
,ตรวจเท้า,ตรวจการ
ท างานของไต,ประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
2.ให้บริการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการในกลุม่
ป่วยปีละ ๑ครั้ง  
3.ตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 
จากโรคเบาหวาน ใน
กลุ่มป่วยปลีะ ๑ครั้ง  
4.อบรมให้ความรูเ้รื่อง
การดูแลตนเองเพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อน 
ด้านต่างๆเช้าทางตา 
ทางไต และทางเท้า 
5.ผู้ป่วยเข้าร่วมท า 
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อ
แลกเปลีย่นความรู้
ประสบการณ์ และ
เสรมิสร้างก าลังใจแก่กัน 
(KM ในคลินิก 

     6. ค่าวิทยากร จ านวน 2 ชม.ๆละ 
๖๐๐ บาท จ านวน 1 คน จ านวน 
4 ครั้ง เป็นเงิน 4,8๐๐ บาท 
7. ค่าวิทยากรกลุ่ม จ านวน 2 
ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท จ านวน ๒ คน 
เป็นเงิน  2,4๐๐ บาท 
8. ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบบันทึก
การตรวจประเมินเท้าส าหรบั 
ผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 120 
แผ่นๆ ละ 1 บาท เป็นเงิน 120
บาท  
9. ค่าจ้างถ่ายเอกสารสมดุ
ประจ าตัวผู้ป่วยเบาหวาน-ความ
ดันโลหติสูง จ านวน  227 เลม่ๆ
ละ 20 บาท เป็นเงิน 4,540บาท 
10. ค่าบตัรคิวรับบริการ มีความรู้
ด้านสุขภาพด้านหน้าและดา้นหลัง 
เคลือบพลาสติกพร้อมกล่อง 
จ านวน 1 ชุด (1 ชุดมี 60 ใบ) ๆ
ละ 790 บาท 
 
    รวมเป็นเงิน  25,000 บาท 

นางเรไร 
สูงยิ่ง 

นวก.สธ 
ช านาญ

การ 
รพ.สต. 

บ้านทุ่งโก 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

4 โครงการ 
ดูแลผูป้่วย 
เบาหวาน 
และความ 
ดันโลหติ 
ลดการ 
เกิดภาวะ 
แทรกซ้อน 
ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบาหวาน)โดยมีการให้
ความรู้กับผู้ป่วยในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
โรคที่เป็น 
6.ติดตามเยี่ยมบ้าน  
 - ติดตามการรักษาและ
กระตุ้นใหผู้้ป่วยไปรับ
การดูแลรักษาต่อเนื่อง  
 - ติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยท่ีควบคุมโรคไมไ่ด้ 
เพื่อให้สุขศึกษา  
กระตุ้นการปฏิบตัิตัว
ตามค าแนะน า และให้
ไปรับบริการอย่าง 
ต่อเนื่อง ให้ความรู้เพื่อ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
และการดูแลตนเอง 
แก่ผู้ป่วยและบุคคลใน
ครอบครัว  
- ติดตามเยี่ยมบา้น
ผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อน เน้น
ทักษะการดูแลตนเอง 
ฟื้นฟูสมรรถภาพและให้
ผู้ป่วยได้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

      นางเรไร 
สูงยิ่ง 

นวก.สธ 
ช านาญ

การ 
รพ.สต. 

บ้านทุ่งโก 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
4 โครงการ 

ดูแลผูป้่วย 
เบาหวาน 
และความ 
ดันโลหติ 
ลดการ 
เกิดภาวะ 
แทรกซ้อน 
ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.สรุปและประเมินผล
โครงการรายงานผลต่อ
กองทุนสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก 

      นางเรไร 
สูงยิ่ง 

นวก.สธ 
ช านาญ

การ 
รพ.สต. 

บ้านทุ่งโก 

 
 
 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

5 โครงการตรวจคดั
กรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต้านม ปี 2563 

1.เสนอโครงการ ขอ
อนุมัติการใช้
งบประมาณจากกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ่อนอก 
2. จัดเตรียมเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการอบรม 
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการ โดยสถานี
กระจายข่าว 
4. จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นมสอนทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองแก่
สตรีอายุ 30-60 ปี
จ านวน 50 คน  
5. จัดคลินิกให้บริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 
6.ติดตามและส่งต่อ 
กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจคดั
กรอง พบมีความ
ผิดปกตเิพื่อเข้ารับการ
ตรวจวินิจฉัยและไดร้ับ
การรักษาตามมาตรฐาน
และต่อเนื่อง 

1. อบรมให้ความรู้สตรี
อาย3ุ0-60 ปี จ านวน 
37 คน 
2. แจกแผ่นความรู้
ให้แก่สตรี 30-60 ปี 
ทุกคน (270 คน) 

1. อบรมให้ความรูส้ตรี
อาย ุ30-60 ปี 
จ านวน 37 คน 

2. แจกแผ่นความรู้
ให้แก่สตรี 30-60 ปี 
ทุกคน (270 คน) 

ร้อยละ 90 ของสตรี
อายุ30-60 ปเีข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้และมีทักษะ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก 

รพ.สต.
บ้าน 

บ่อนอก 

พ.ค. 
2563 – 
ส.ค. 
2563 

 

1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
จ านวน 37 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 
25 บาท เป็นเงิน 1,850 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  37 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 
เป็นเงิน 1,850 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย  
1 คน 3 ชม.ๆละ  ๖๐๐ บาท 
เป็นเงิน 1,8๐0 บาท 
4. วิทยากรกลุ่มปฏิบตัิการ 
จ านวน 2 กลุ่มๆละ 1 คนๆละ ๓ 
ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน  
3,6๐๐ บาท 
5. วัสดสุ านักงาน 
  - กระดาษ A4 จ านวน 1 
กล่องๆ ละ 625 บาท เป็นเงิน 
625 บาท (จัดท าเอกสารให้
ความรู้/แบบประเมิน) 
   - ปากกา จ านวน 37  ด้านๆละ 
5 บาท เป็นเงิน 185  บาท 
 

รวมท้ังสิ้น 9,910 บาท 
(ทุกรายการถัวจ่ายได้) 

 
 

รพ.สต.
บ้าน 

บ่อนอก 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
5 โครงการตรวจคดั

กรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต้านม ปี 2563 

7. ประเมินผลโครงการ       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รพ.สต.
บ้าน 

บ่อนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

6 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กในวัย
เรียน ตามสุข
บัญญัติ 10 
ประการ 

1. โครงการเสนอ ขอ
อนุมัติการใช้
งบประมาณจากกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ่อนอก 
2. ประชุมวางแผน 
3. จัดเตรียมเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการอบรม 
4. อบรมให้ความรู้แก่
แกนน านักเรียน ในเรื่อง 
สุขบัญญตัิ 10 จ านวน 
62 คน 
5. ช่ังน้ าหนักและวัด
ส่วนสูงพร้อมบันทึกผล  
6. ประเมินผลโครงการ 

1.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ในเรื่องสุขภาพ
อนามัย 10 ประการที่
ถูกต้อง 
 

1. แกนน านักเรยีน
โรงเรียนบ้านปากคลอง
เกลียว จ านวน 18 คน      
2. แกนน านักเรยีน
บ้านท่าฝาง จ านวน 
44 คน 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ และสามารถ
น าไปปฏิบตัิตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ
ได้อย่างถูกต้อง    
และเหมาะสม 

โรง 
เรียน

บ้านท่า
ฝาง 

พ.ค.
2563 – 
ส.ค.  
2563 

 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
62 คน จ านวน 2 มื้อๆละ 25 
บาท เป็นเงิน 3,100 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 62 คน 
จ านวน 1 มื้อๆละ 50 บาท เป็น
เงิน 3,100 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
1 คน 6 ชม.ๆละ 600 บาท  
เป็นเงิน 3,600 บาท 
4. วัสดสุ านักงาน                       
 -กระดาษ A4 จ านวน 1 รีมๆละ 
120 บาท เป็นเงิน 360 บาท
(จัดท าเอกสารให้ความรู/้แบบ
ประเมิน) 
-ปากกา จ านวน 62 ด้ามๆละ 5 
บาท เป็นเงิน 310 บาท 
     
                                                                             
รวมท้ังหมด 10,470 บาท 

(ทุกรายการถัวจ่ายได้) 

รพ.สต. 
บ่อนอก 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

7 โครงการคู่หตู่างวัย 
ใส่ใจสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

1. โครงการเสนอ ขอ
อนุมัติการใช้
งบประมาณจากกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ่อนอก 
2. ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงานร่วมกับแกน
น าสุขภาพ 
3. จัดเตรียมเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการอบรม 
4. อบรมให้ความรู้การ
ดูแลสุขภาพตนเองใน
กลุ่มเสี่ยงผูสู้งอายุ 10 
โรค แก่ผูเ้ข้าร่วม
โครงการจ านวน 60 คน 
5. ประเมินผลโครงการ 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 10 โรค
ที่เกิดในผู้สูงอาย ุ
2. เพื่อส่งเสริมการใช้
สมุนไพรในท้องถิ่นและ
การดูแลสุขภาพแบบ
แพทย์แผนไทย 
3. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีความรู้และ
สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองเบื้องต้นได ้
 

1.แกนน าสุขภาพ 
จ านวน 30 คน     
 2.ผูสู้งอายุ จ านวน 
30 คน 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
10 โรคที่เกิดใน
ผู้สูงอาย ุ
2. เพื่อส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรใน
ท้องถิ่นและการดูแล
สุขภาพแบบแพทย์
แผนไทย 
3. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีความรู้
และสามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง
เบื้องต้นได ้

รพ.สต. 
บ่อนอก 

เมษายน 
2563 – 
สิงหาคม 
2563 

 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
60 คน จ านวน 2 มื้อๆละ 25 
บาท   เป็นเงิน  3,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน  60 คน
จ านวน 1 มื้อๆละ 50บาท  เป็น
เงิน 3,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
1 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท          
เป็นเงิน 1,800 บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม
ปฏิบัติการ จ านวน 3 กลุม่ๆละ 1
คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท  
เป็นเงิน 5,400 บาท 
4. วัสดสุ านักงาน                     
    -กระดาษ A 4  จ านวน 1 
กล่องๆละ 625 บาท เป็นเงิน 
625 บาท 
    -ปากกา  จ านวน 60 ด้ามๆละ 
5 บาท เป็นเงิน    300 บาท    
5. ค่ายาพอกเข่าสมุนไพร จ านวน 
30 ชุดๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน   
9,000 
 
 

รวมท้ังหมด 23,125 บาท 
(ทุกรายการถัวจ่ายได้) 

รพ.สต. 
บ่อนอก 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

8 โครงการเหาหาย
สบายหัว ด้วย
สมุนไพร 

1.โครงการเสนอ ขอ
อ นุ มั ติ ก า ร ใ ช้
งบประมาณจากกองทุน
ร ะ บ บ ห ลั ก ป ร ะ กั น
สุขภาพต าบลบ่อนอก 
2.ติดต่อประสานงานกับ
โรงเรียน  เพื่อช้ีแจง
รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ และขอความ
ร่วมมือ 
3.จัดเตรยีมสื่อ/อุปกรณ์
ที่ใช้ในการให้ความรู้ 
4.จัดอบรมแกนน า
นักเรียน (อาสาสมัคร
ก าจัดเหา) จ านวน 63 
คน 
5.จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการท าน้ ายา
ก าจัดเหาภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
6.จัดกิจกรรมก าจัดเหา
ในเด็กนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายโดยแกน
น านักเรียน (อาสาสมัคร
ก าจัดเหา)สัปดาหล์ะ 1   
ครั้ง จ านวน 4 สัปดาห ์

1. เพื่อน าสมุนไพรใกล้
ตัวซึ่งเป็นภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์
 2. เพื่อลดการระคาย
เคืองหนังศีรษะในเด็ก
ที่เป็นเหา แทนการใช้
ยาแผนปัจจุบัน 
(Benzyl benzoate) 
3.  เพื่อให้นักเรยีน สามารถ
ดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกายของตนเองได้
ถูกต้อง 
4. เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหา
ในนักเรียนรายใหม ่

1.นักเรยีนหญิง
โรงเรียนบ้านปากคลอง
เกลียว จ านวน 12 คน 
2.นักเรยีนหญิง
โรงเรียนบ้านท่าฝาง             
จ านวน 52 คน 
 

1.ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนหญิงท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้ในการใช้
สมุนไพรก าจัดเหา
และหายจากการ
เป็นเหา 
 

1.โรง 
เรียนวัด
ปาก
คลอง
เกลียว 
2.โรง 
เรียน
บ้านท่า
ฝาง 

พ.ค.
2563 – 
ส.ค.
2563 

 

ครั้งท่ี 1 โรงเรียนบ้านปากคลอง
เกลียว 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 12 คนๆละ 2 มื้อๆละ 
25 บาท  เป็นเงิน 600 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 12 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 600 
บาท 
3. วัสดุในการท าน้ ายาก าจดัเหา  
    - น้ ามันมะกอก จ านวน 2      
แกลอนๆละ 1,100 บาท เป็นเงนิ 
2,200 บาท 
  - หมวกคลุมผม จ านวน 64 ใบๆ
ละ 5 บาท เป็นเงิน 320 บาท 
  - แมส จ านวน 2 กล่องๆละ 
160 บาท เป็นเงิน 160 บาท 
  -กิ๊บด าติดผม  จ านวน 1 กล่องๆ
ละ 80 บาท เป็นเงิน 80 บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
1 คน 6 ชม.ๆละ 600 บาท  
เป็นเงิน 3,600 บาท 
ครั้งท่ี 2 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่อง 
ดื่ม จ านวน 52 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท  เป็นเงิน 2,600 
บาท 
 

รพ.สต. 
บ่อนอก 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
8 โครงการเหาหาย

สบายหัว ด้วย
สมุนไพร 

      2. ค่าอาหารกลางวัน 52 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 
2,600 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
1 คน 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท 
 
 
 

รวมท้ังสิ้น 16,360 บาท 
(ทุกรายการถัวจ่ายได้) 

 

รพ.สต. 
บ่อนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

9 โครงการคู่หตู่างวัย 
ใส่ใจสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

1.เขียนโครงการเสนอ
ขออนุมัติการใช้
งบประมาณจากกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ่อนอก 
2.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงานร่วมกับแกน
น าสุขภาพ 
3.จัดเตรยีมเอกสารและ
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการอบรม 
4.อบรมให้ความรู้การ
ดูแลสุขภาพตนเองใน
กลุ่มเสี่ยงผูสู้งอายุ 10 
โรค แก่ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ จ านวน 60 
คน 
5.ประเมินผลโครงการ 
 

1.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วม
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 10 โรค
ที่เกิดในผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อส่งเสรมิการใช้
สมุนไพรในท้องถิ่นและ
การดูแลสุขภาพแบบ
แพทย์แผนไทย 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้สูงอายุมีความรู้และ
สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองเบื้องต้นได ้
 

1.แกนน าสุขภาพ 
จ านวน 30 คน 
2.ผูสู้งอายุ จ านวน 30 
คน 

1.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วม
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
10 โรคที่เกิดใน
ผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อส่งเสรมิการใช้
สมุนไพรในท้องถิ่น
และการดูแลสุขภาพ
แบบแพทย์แผนไทย 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้สูงอายุมีความรู้
และสามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง
เบื้องต้นได ้

รพ.สต.
บ้าน 

บ่อนอก 

พ.ค.63 
    - 
ก.ย. 63 

1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
จ านวน 60 คนๆละ 25 บาท 
จ านวน 1 มื้อ จ านวน 3 ครั้ง เป็น
เงิน 3,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 
50 บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
1 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 1,800 บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม
ปฏิบัติการ จ านวน 3 กลุม่ๆละ 1 
คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 5,400 บาท 
5. ค่าวัสดุส านักงาน 
   - กระดาษ A4 จ านวน 2 รีมๆ
ละ 120 บาท เป็นเงิน 240 บาท 
(จัดท าเอกสารให้ความรู/้แบบ
ประเมิน) 
   - ค่าปากกา จ านวน 60 ด้ามๆ
ละ 5 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
6. ค่ายาพอกเข่าสมุนไพร จ านวน 
30 ชุดๆละ 300 บาท เป็นเงิน 
9,000 บาท  
   รวมท้ังหมด 22,740 บาท 
      (ทุกรายการถัวจ่ายได้) 
 

รพ.สต.
บ้านดอน

ซอ 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

9 โครงการรณรงค์
ตรวจคัดกรอง
ค้นหามะเร็งปาก
มดลูกและเต้านม 
ปี 2563 

1.เขียนโครงการเสนอ
ขออนุมัติการใช้
งบประมาณจากกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ่อนอก 
2.จัดเตรยีมเอกสารและ
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการอบรมให้
ความรู ้
3.ประชาสัมพันธ์
โครงการโดย อสม. 
4.จัดกิจกรรมให้ความรู้
โรคมะเร็งปากมดลูกใน
สตรีกลุ่มเป้าหมาย 30 - 
60 ป ีจ านวน 60 คน 
5.ให้บริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
กลุ่มเป้าหมาย 
6.ติดตามและส่งต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจคดั
กรองที่พบมีความ
ผิดปกติ เพื่อเข้ารับการ
ตรวจวินิจฉัยใหไ้ดร้ับ
การตรวจรักษาตาม
มาตรฐานและต่อเนื่อง 
7.ติดตามเยี่ยมรายที่
ผิดปกต ิ
 

1.ประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูก 
2.ประชากร
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม ตาม
มาตรฐานอยา่งมี
คุณภาพ 

1.อบรมให้ความรูส้ตรี
อายุ 30-70 ปี 
จ านวน 100 คน 
2.ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและเต้านม 
30-70 ปี จ านวน 
100 คน 

1.ร้อยละ 20 ของ
ตรีกลุม่เป้าหมาย 
30-60 ป ีรายใหม่ 
ได้รับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก
และเต้านม 
2.ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ตรวจพบผดิปกติ
ได้รับการส่งต่อและ
รักษาตามมาตรฐาน 

รพ.สต.
บ้าน

ดอนซอ 

มี.ค.63 
     - 
ก.ย. 63 

กิจกรรมที่ 4 ให้ความรู ้
1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
จ านวน 25 คนๆละ 25 บาท 
จ านวน 1 มื้อ จ านวน 4 ครั้ง เป็น
เงิน 2,500 บาท 
2. ค่าวิทยากรบรรยาย จ านวน 2 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จ านวน 4
ครั้ง เป็นเงิน 4,800 บาท 
3. ค่าวัสดุประกอบการอบรม 
   - ค่าแผ่นพับ จ านวน 100 
แผ่นๆละ 1 บาท เป็นเงิน 100 
บาท 
   - ค่าปากกา จ านวน 100 
ด้ามๆละ 5 บาท เป็นเงิน 500 
บาท 
      - กระดาษเอ 4 จ านวน 2 
รีมๆละ 120 บาท เป็นเงิน 240 
บาท 
กิจกรรมที่ 5 ตรวจคดักรอง 
1. ค่าผ้าถุง 25 ผืนๆละ 120 
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
2. ค่าแบบคัดกรอง ตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
จ านวน 100 แผ่นๆละ 0.5 บาท 
 เป็นเงิน 50 บาท 
 
รวมเป็นเงิน 11,190 บาท 
 

รพ.สต.
บ้านดอน

ซอ 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
9 โครงการรณรงค์

ตรวจคัดกรอง
ค้นหามะเร็งปาก
มดลูก ปี 2563 
 
 

8. ติดตามและ
ประเมินผลตามโครงการ 

   รพ.สต.
บ้าน

ดอนซอ 

  รพ.สต.
บ้านดอน

ซอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

10 โครงการอบรมแกน
น าและรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดอออก 

1. ช้ีแจงประชาสมัพันธ์
โครงการกับผู้บริหาร
โรงเรียน (รวมทั้งครู 
อาจารณ์) 
2. เตรียมวสัด/ุอุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ในโครงการ 
3. ด าเนินการอบรมใน
โรงเรียนสรา้ง
อาสาสมัครสารวตัร
ลูกน้ ายุงลายในโรงเรยีน
ให้ความรู้เบื้องต้นถึง
อันตรายของโรค
ไข้เลือดออกจัดเวที
ภาคสนาม เชิง
ปฏิบัติการเน้นเรื่องการ
ค้นหาและท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย 
4. รณรงค์ Big 
cleaning day การ
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 
เน้นละแวกบ้านที่มีการ
เกิดโรคซ้ าในแตล่ะปี วัด 
สถานบริการ โดยการท า
ความสะอาด การ
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายการใส่ทรายเทมี
ฟอส พร้อมทั้งให้ความรู ้

1. เพื่อพัฒนาทีม
สารวัตรลูกน้ ายุงลายใน
โรงเรียนสรา้งคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีความรูค้วาม
เข้าใจวิธีป้องกันโรค
ไข้เลือดออกทั้งที่บ้าน 
ชุมชน และโรงเรียน 
2. เพื่อลดอตัราการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิต
ด้วยโรคไข้เลือดออก 
3. เพื่อลดอตัราความ
ชุกของลูกน้ ายุงลาย 
4. เพื่อด าเนินการ
สอบสวนและควบคุม
โรค 
5. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
และให้ความร่วมมือใน
การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

1. นักเรียนโรงเรียนใน
เขตรับผิดชอบ จ านวน 
3 โรงเรียนๆละ 20 
คน รวมจ านวน 60 
คน 
2. กิจกรรมรณรงค์ Big 
cleaning day พื้นที่ใน
เขตความรับผดิชอบ
ของ รพ.สต.บ้านดอน
ซอ ต.บ่อนอก อ.เมือง 
จ.ประจวบฯ 
ประกอบด้วย   
 - 1. หมู่ที่ 5 และ 7 
 - 2. วัดจ านวน 2 
แห่ง  
  - 3. สถานบริการ 3 
แห่ง 
  - 4. โรงเรียน จ านวน 
3 โรงเรียน 

1. อัตราป่วยด้วย
โรคไขเ้ลือดออก
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของ
ค่ามัธยฐาน 5 ปี 
ย้อนหลัง 
2. อัตราป่วยตาย
ด้วยโรคไข้เลือดออก 
ไม่เกิน ร้อยละ 
0.10 ในปี พ.ศ.
2563 

รพ.สต.
บ้าน

ดอนซอ 

พ.ค.63 
- 

ก.ย. 63 

กิจกรรมที่ 3 อบรมสารวัตรลูกน้ า
ยุงลายในโรงเรียน 
1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
จ านวน 60 คนๆละ 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 
คนๆละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
3. ค่าเอกสารประกอบการให้
ความรู้โรคไขเ้ลือดออก จ านวน 
60 ชุดๆละ 10 บาท เป็นเงิน 
600 บาท 
4. ค่าวัสดุประกอบการอบรม 
    - ไฟฉาย จ านวน 30 อันๆละ 
200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
    - สมุดจดบันทึก จ านวน 60 
เล่มๆละ 5 บาท เป็นเงิน 300 
บาท 
    - ปากกา จ านวน 60 ด้ามๆละ 
5 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
5. ค่าวิทยากรบรรยาย จ านวน 1 
คน จ านวน 3 ช่ัวโมงๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
6. ค่าวิทยากรกลุ่มเชิงปฏิบตัิการ 
จ านวน 3 กลุ่มๆละ 1 คนๆละ 3 
ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
5,400 บาท  

รพ.สต.
บ้านดอน

ซอ 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
10 โครงการอบรมแกน

น าและรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดอออก 

แจกเอกสารความรู้ใน
การป้องกันและควบคมุ
ดรคให้กับ ประชาชน 
จ านวน 4 ครั้ง โดยเน้น
ละแวกบ้านที่มีการเกิด
โรคไขเ้ลือดออกเป็น
ประจ าโดยการท าตาม
มาตรการ 3 ก. (เก็บ
บ้าน เก็บขยะ เก็บน้ า) 
และ 5 ส. (สระสาง 
สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
5. ท าลายยุงตัวเตม็วัย 
โดยพ่นสารเคมีใน
หมู่บ้านที่มีการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
6.การสอยสวนโรคและ
ควบคุมโรคภายใน 24 
ช่ัวโมง  
7. ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

   รพ.สต.
บ้าน

ดอนซอ 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรณรงค์ Big 
cleaning day 
1. ค่าเอกสารส าหรับให้ความรู้
เรื่องไข้เลือดออกชุดละ 1 บาท 
จ านวน 450 ชุด จ านวน 1 ครั้ง 
เป็นเงิน 450 บาท 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสอบสวน
โรค 
1. ค่าสเปรย์ก าจัดยุงชนิดกระป๋อง 
จ านวน 30 กระป๋องๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
 
 

รวมเป็นเงิน 23,850 บาท 

รพ.สต.
บ้านดอน

ซอ 

 
 
 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

11 โครงการลดเสี่ยง 
ลดโรค 

1. เขียนโครงการเสนอ
ขออนุมัติใช้งบประมาณ
จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ่อนอก 
2. จัดเตรียมเอกสาร
และวัสดุในการ
ด าเนินการอบรมให้
ความรู ้
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องโรคความดันโลหติ
สูงเบาหวาน และ
ติดตามการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยเน้นหลัก 
3 อ. 2 ส.  ของกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดันโลหิต
สูง และโรคเบาหวาน 
จ านวน 90 คน ตดิตาม 
จ านวน 6 ครั้ง ประกอบ 
  - ติดตามทุก 2 
สัปดาห์ 3 ครั้ง 
  - ติดตามทุก 1 เดือน 
3 ครั้ง 
4. ประเมินการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ ลดเสีย่ง ลดโรค 
โดยใช้แบบความรู้ ก่อน
และหลัง 
5. ประเมินโครงการ 

1. เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ใน
การดูแลตัวเองได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการ
ป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูงโรคเบาหวาน 
และภาวะแทรกซ้อนได ้
3. เพื่อสร้าเครือข่าย
กลุ่มเสี่ยงป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน 

กลุ่มเป้าหมาย คือ 
กลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง และ
โรคเบาหวาน หมู่ 6 
และ 7 จ านวน 30คน 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ในการดูแล
ตนเองอย่างถูกต้อง
และท าแบบประเมิน
ความรู้หลังให้ความรู ้

รพ.สต.
บ้าน

ดอนซอ 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลบ่อนอก 
จ านวน 21,870 บาท 
กิจกรรมที่ 3 ให้ความรู ้
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30 คนๆละ 25 บาท 
จ านวน 1 มื้อ จ านวน 6 ครั้ง เป็น
เงิน 4,500 บาท 
2. ค่าวิทยากรกลุ่ม จ านวน 2 
คนๆละ 1 ชม.ๆละ 600 บาท 
จ านวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 7,200 
บาท  
3. ค่าวัสดุประกอบการอบรม 
    3.1 ค่าคู่มือ จ านวน 30 เล่มๆ
ละ 10 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
    3.2 ค่าปากกา จ านวน 30 
ด้ามๆละ 5 บาท เป็นเงิน 150 
บาท 
    3.3 ค่าแผ่นตรวจน้ าตาลปลาย
นิ้ว 4 กล่องๆละ 540 เป็นเงิน 
2,160 บาท 
 

รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 14,310 บาท 

รพ.สต.
บ้านดอน

ซอ 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
12 โครงการควบคมุ

ป้องกันโรคไข้
มาลาเรีย 
ปีงบประมาณ 
2563 

ด าเนินการควบคุมยุง
พาหะน าโรคด้วยวิธีการ
พ่นเคมีติดฝาบ้าน ชุบมุ้ง
ด้วยสารเคม ี

1. เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต าบลบ่อนอก 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ ที่มี
พื้นที่เสียงต่อการแพร่
ระบาดของโรค ไดรู้้เท่า
ทันและสามารถ
ป้องกันตนเองและ
ชุมชนได้อย่างทันท่วงที 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ใน
การรักษาสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง
ห่างไกลไม่เป็นโรคไข้
มาลาเรีย 
3. เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการโอน
ภารกิจการด าเนินการ
ควบคุมโรคติดต่อน า
โดยแมลงสู่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป 
4. เพื่อส่งเสริม
กระบวนการ การมี
ส่วนร่วมจากชุมชนใน
การป้องกันวางแผน 

พื้นที่เสี่ยงและมีประวัติ
การแพร่ระบาดโรคไข้
มาลาเรียในหมู่ที่ 12 
ต าบลบ่อนอก 

1. ประชาชนอ าเภอ
เมือง
ประจวบครีีขันธ์ ใน
เขตที่มีพื้นท่ีเสยีง 
และเคยเป็นพ้ืนท่ีที่มี
ประวัติการระบาด
ของโรคปลอดภัย
จากโรคมาลาเรีย 
2. เกิดความร่วมมือ
ประสานงานในการ
ควบคุม ป้องกันโรค
ไข้มาลาเรยีจาก
หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และกลุม่องค์กร
ต่างๆในอ าเภอเมือง
ประจวบครีีขันธ์ 

พื้นที่
หมู่ 12 

ต าบล 
บ่อนอก 
รอบที่ 1 
ในเดือน
มีนาคม 
2563 
และรอบที่ 
2 ในเดือน
กรกฎาคม 
2563 

1. ค่าจ้างพนักงานท่ีมีความ
ช านาญในการพ่น 8 คน คนละ 
300 บาท/วัน ปฏิบตัิงาน 4 วัน 
เป็นเงิน 9,600 บาท เพื่อ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
2. ค่าน้ ามันเหมาจา่ยวันละ 500 
บาท จ านวน 4 วัน เป็นเงิน 
2,000 บาท  
 

รวมงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 11,600 บาท/ปี 

หน่วย
ควบคุม

โรคตดิต่อ
น าโดย
แมลงที่ 
5.3.3  
อ.กุยบุร ี

จ.
ประจวบ 
คีรีขันธ ์

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

12 โครงการควบคมุ
ป้องกันโรคไข้
มาลาเรีย 
ปีงบประมาณ 
2563 
 

 และด าเนินการแกไ้ข
เมื่อเข้าสูภ่าวะฉุกเฉิน
ของการระบาดของ
โรคตดิต่อไขม้าลาเรีย 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   
 
 
 

กิจกรรม ข้อ 2 
 
 

 



แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ปีงบประมาณ 2563 
ต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กิจกรรม ข้อ 2 (การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานบริการสุขภาพที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น) 
เช่น องค์กร ชุมชนต่าง ๆ 

 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ 
2563  

 
 
 

1. ช้ีแจงและ
ประชาสมัพันธ์ 
2. เตรียมวสัดุและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการอบรม
ฟื้นฟูความรู้  เสริม
ทักษะเชิงปฏิบัติการ แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
โดยจดัการอบรม 
ทั้งหมด 5 เรื่อง    แบ่ง
จัดอบรมเป็น 5 ครั้ง 
ดังนี ้
ครั้งท่ี 1 การด าเนินการ 
ควบคุม ป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 
 - คัดกรองเบื้องต้น ให้
ความรู ้
- ส่งเสริมความรู้การ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

1. เพื่อพัฒนาความรู้ 
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข เรื่อง
นโยบาย การส่งเสริม
สุขภาพ ควบคุมและ
ป้องกันโรค ให้มีความ
รู้ทันต่อเหตุการณ์ ท่ีมี 
การเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา   
2. เพื่อให้อาสาสมัคร 
สาธารณสุขสามารถใช้
ความรู้ที่ได้รับ เป็น 
แกนน าในการสรา้ง
สุขภาพ ในชุมชนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
จ านวน 38 คน 

 

อาสาสมัครได้รบั
ความรู้ และมีทักษะ
การด าเนินงาน 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

รพ.สต.
บ้าน
หนอง    
ปุหลก 

มีนาคม 
2563 – 
กันยายน 
2563 

 

จากกองทุนหลักประกันสขุภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล      
บ่อนอก จ านวน 32,879 บาท              
(สามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ด
สิบเก้าบาทถ้วน) รายละเอียด 
ดังน้ี 
กิจกรรมที่ 3 
1. ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม   
จ านวน 2 คน ๆ ละ 2วันๆละ 5 
ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท   เป็นเงิน  
12,000 บาท 
2. ค่าวัสดุประชุม 
- กระดาษ A 4 จ านวน 1 กล่องๆ
ละ 625 บาท เป็นเงิน 625 บาท 
- ปากกาน้ าเงิน บจ านวน 38 
ด้ามๆละ 5 บาท เป็นเงิน 190 
บาท 
สมุดบันทึกปฏิบัติงาน จ านวน 38 
เล่มๆละ 28 บาท เป็นเงิน 
1,064 บาท 

ชมรม
อาสา 
สมัคร    

สาธารณ 
สุข รพ.
สต.บ้าน
หนอง    
ปุหลก 

 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุขภาพ ประเมินภาวะ
สุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยและ
ติดตามผลการ
ปรับเปลีย่นฯ 
 ครั้งท่ี 2 การ
ด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ในพ้ืนท่ี 
ครั้งท่ี 3 งานสร้างเสรมิ
สุขภาพ  5 กลุม่วัย 
หญิงมีครรภ์และเด็ก  0-
5 ปี , วัยเรียน , วัยรุ่น , 
วัยท างาน และผูสู้งอาย ุ
ครั้งท่ี 4 งานสุขภาพจติ 
ภาวะ ซึมเศร้า . ผู้ป่วย
จิตเวช และแนวทางการ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อ 
การฆ่าตัวตาย 
ครั้งท่ี 5 งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ี เอื้อกับ 
การมีสุขภาพที่ดี- 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
4.0 (Smart แสม.) 
 - สุขาภิบาลอาหาร  
 

      3 ค่าอาหารกลางวันในการอบรม
เชิงปฏิบัติการ จ านวน 38 คน ๆ 
ละ 5 ครั้ง ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ   
50 บาท  เป็นเงิน 9,500 บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 
38 คนๆ ละ 5 ครั้ง ๆ ละ 2    
มื้อ ๆ ละ 25 บาท  เป็นเงิน 
9,500 บาท 

ชมรม
อาสา 
สมัคร    

สาธารณ 
สุข รพ.
สต.บ้าน
หนอง    
ปุหลก 

 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดการขยะ 
ครัวเรือนและ ชุมชน 
 - อันตรายจากสารเคมี
ภาคเกษตร  
4. ติดตาม ประเมินผล 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

      ชมรม
อาสา 
สมัคร    

สาธารณ 
สุข รพ.
สต.บ้าน
หนอง    
ปุหลก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

2. โครงการชุมชน  
ลดเสี่ยง ลดโรค    
ในประชาชน อายุ
35 ปี ขึ้นไป 
ปีงบประมาณ  
2563 
 
 
 

1.ช้ีแจงประชาสมัพันธ์ 
2.เตรียมวสัดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที ่
ใช้ในการด าเนินงาน 
3.ด าเนินการคดักรอง/
รายงานผล/ส่งต่อ โรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรัง ใน
กลุ่มเป้าหมาย 
 - คัดกรองโรคเบาหวาน 
โดยการ 
ตรวจเลือดจากปลายนิ้ว 
ด้วยแผ่นตรวจน้ าตาลใน
เลือด 
 - คัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูงโดยการวดั
ความดันโลหิต ด้วย
เครื่องวัด 
 - คัดกรองความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคอ้วนลงพุง 
โดยการวัดรอบเอว และ
ประเมินค่า BMI  
- ส่งต่อ/ติดตาม รายที่มี
ผลการ คัดกรองผดิปกติ 
ให้ จนท.รพ.สต.คดั
กรองซ้ า เพื่อรับการการ
ดูแลที่ เหมาะสมต่อไป 

1.เพื่อให้ประชาชน 
อายุ 35 ปี ขึ้นไป 
ได้รับการคัด กรองโรค 
เบาหวาน  ความดัน
โลหิตสูง และ ภาวะ
อ้วนลงพุง โดย  อสม. 
อย่างต่อเนื่อง 
2.เพื่อเฝ้าระวัง การ 
เกิดโรคไมต่ิดต่อราย
ใหม่ในชุมชน และ 
ได้รับการดูแล ส่งต่อ   
รักษาท่ีเหมาะสม 
3.เพื่อส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 
เรื่อง 3อ.2ส.1ฟ.   
 

ประชาชน อายุ35ปี 
ขึ้นไป ม.9  ม.11 , ม.
12 
จ านวน453คน 
ประชาชน อายุ35 ปี
ขึ้นไป ม.9 ม.11 , ม. 
12 จ านวน159คน  
รุ่นที่ 1 =80คน 
รุ่นที่ 2 =79คน 
 

1.มากกว่าร้อยละ 
90 ของ 
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง และ
ภาวะอ้วนลงพุง  
2.ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่มผีล
คัดกรองผิดปกติ 
ได้รับการส่งต่อให้
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 
3.ร้อยละ 35 ของ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 
(อายุ 35 ปี ขึ้นไป) 
ได้รับความรู้ 3 อ.2
ส.1ฟ.และสามารถ
น าไปใช้เพื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้อง เหมาะสม 
4.มากกว่าร้อยละ 
90ของประชากร
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ของปีท่ีผ่านมาไดร้ับ 

รพ.สต.
บ้าน
หนอง    
ปุหลก 

มีนาคม 
2563 – 
กันยายน 
2563 

 

จากกองทุนหลักประกันสขุภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
นอก จ านวน 29,580 บาท              
(สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
รายละเอียด ดังน้ี 
กิจกรรมที่ 3 
1. จัดซื้อวสัดุคัดกรอง 
 - แผ่นตรวจน้ าตาลในเลือด 
จ านวน 24 กล่อง ๆ( 25 แผ่น/
กล่อง) ละ 147 บาท เป็นเงิน 
882 บาท  
 - จัดซื้อเครื่องตรวจระดับน้ าตาล
ในเลือด จ านวน 3 เครื่องๆละ 
800 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
กิจกรรมที่ 4 
 - ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 
จ านวน 2 คน ๆ ละ 2 วันๆละ 2 
ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน  
4,800 บาท  
- ค่าอาหารกลางวันในการจดั
อบรมให้ความรู้ 3.อ.2ส.1ฟ. 
จ านวน 120 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ 
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท  เป็น
เงิน 6,000 บาท 

ชมรม
อาสา 
สมัคร   

สาธารณ 
สุข รพ.
สต.บ้าน
หนอง    
ปุหลก 

 

 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

2 โครงการชุมชน  
ลดเสี่ยง ลดโรค    
ในประชาชน อายุ
35 ปี ขึ้นไป 
ปีงบประมาณ  
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.จัดอบรมให้ความรู้ 
โดยเน้นหลัก  3 อ. 2 
ส. และ 1ฟ. เพื่อ
น าไปใช้ในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
สุขภาพ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยแบ่ง
จัดอบรม 2 รุ่น ๆ ละ 1 
วัน  
5.ติดตาม ประเมินผล 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

  การตรวจน้ าตาลซ้ า 
5.มากกว่าร้อยละ 
40 การคัดกรองผู้ที่
มีอายุ 35 ปีข้ึนไปที่ 
เป็นกลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูง
ได้รับการได้รับการ
วัดความดันโลหติที่
บ้าน 
 

 มีนาคม
2563 – 
กันยายน 
2563 

3. ค่าอาหารว่าและเครื่องดืม่ใน
การจัดอบรมให้ความรู้ 3.อ.2ส.1
ฟ. จ านวน 120 คน ๆ ละ 1 วัน 
ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  เป็น
เงิน 6,000 บาท 

ชมรม
อาสา 
สมัคร   

สาธารณ 
สุข รพ.
สต.บ้าน
หนอง    
ปุหลก 

 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

3 โครงการคดักรอง
โรคความดันโลหิต
สูงประชากรอายุ 
30 ปีข้ึนไป ปี 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องคัดกรองความเสี่ยง
และให้ความรู้เรื่อง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูงฝึก
ปฏิบัติการตรวจน้ าตาล
ปลายนิ้วการวดัความดัน
โลหิตอย่างถูกต้อง 
2.คัดกรองพฤติกรรม
สุขภาพประชากร อายุ 
30 ปีข้ึนไป โดย อสม.
ตามแบบคดักรองความ
เสี่ยง 
3.ประชากรกลุม่เสีย่ง
ได้รับการปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

1.เพื่อให้กลุม่เป้าหมาย
ได้รับตรวจคดักรอง
ความเสีย่ง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูงตาม
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้กลุม่เป้าหมาย
ที่ตรวจพบความ
ผิดปกตไิดร้ับการส่งต่อ
ให้แพทย์ตรวจรักษา 
3.เพื่อให้กลุม่เสีย่ง
ได้รับการรปรับเปลี่ยน 

1.ประชากรอายุ 30 ปี 
ขึน้ไป 1,208 คน 
(ผู้ป่วยเบาหวาน 128 
คน ผู้ป่วยความดัน 
316 คน) 
2.อาสาสมัคร
สาธารณสุขและแกน
น าสุขภาพ จ านวน 46 
คน 
3.กลุม่เสีย่ง จ านวน 
60 คน 

1.ร้อยละ 100 ของ
ประชากรอายุ 30 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการคดั
กรองความดันโลหิต
สูง 
2.ร้อยละ 100 ของ
ประชากรอายุ 35 
ปีขึ้นไป ไดร้ับการคดั
กรองเบาหวานตาม
มาตรฐาน 
3.ร้อยละ 20 ของ
ประชากรอายุ 30 
ปี ข้ึนไป ที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อ
โรคเบาหวานความ
ดันโลหติสูงได้รับการ
ปรับเปลีย่น 
4.ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อให้แพทย์
วินิจฉัยและรักษา 

รพ.สต. 
ทุ่งโก 

พ.ค.63-
ก.ย.63 

1. ค่าจ้างท าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่ม ส าหรับ อสม.และแกน
น า วันประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 46 คนๆละ 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,300 
บาท จ านวน 1 วัน 
2. ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน
ส าหรับ อสม.และแกนน าสุขภาพ 
จ านวน 46 คนๆละ 50 บาท  
เป็นเงิน 2,300 บาท 
3. ค่าวิทยากรกลุ่ม จ านวน 3 
ชมๆละ 600 บาท จ านวน 2 คน 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบบันทึก
ติดตาม 100 เล่มๆละ 15 บาท 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
5. ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบคัด
กรองค าแนะน าการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  จ านวน 1,208 บาท 
ชุดละ 2 บาท เป็นเงิน 2,416 
บาท 
6. จัดซื้อวัสดุคัดกรอง แผ่นตรวจ
น้ าตาลในเลือด จ านวน 52 
(กล่องละ 25 แผ่น) กล่องละ 79 
บาท เป็นเงิน 4,108 บาท 
7. จัดซื้อเขม็เจาะ จ านวน 13 
(กล่องละ 100 ช้ิน) กล่องๆละ 

กลุ่ม อสม.
รพ.สต. 
ทุ่งโก 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

3 โครงการคดักรอง
โรคความดันโลหิต
สูงประชากรอายุ 
30 ปีข้ึนไป ปี 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      147 บาท เป็นเงิน 1,911 บาท 
8. จัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิต 
จ านวน 3 เครื่องๆละ 3,000 บาท 
เป็นเงิน 9,000 บาท 
9. จัดซ้ือเครื่องแจะน้ าตาล จ านวน 
1 เครื่องๆละ 800 บาท เป็นเงิน 
800 บาท 
10. ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเสี่ยงจากการ
คัดกรองเข้ารับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม จ านวน 60 คนๆละ 25 
บาท จ านวน 1 มื้อ จ านวน 1 ครั้ง 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
11. ค่าวิทยากร จ านวน 3 ชม.ๆละ 
600 บาท จ านวน 1 คน เป็นเงิน 
1,800 บาท 
12. ค่าจัดซ้ือถ่านใส่เครื่องเจาะ
น้ าตาล จ านวน 12 ก้อนๆละ 69 
บาท เป็นเงิน 828 บาท 
13. จัดซ้ือกล่องพลาสติกฝาล็อกใส่
อุปกรณ์คัดกรองขนาด 25.5 x 38 
x 21 ซม. จ านวน 4 กล่องๆละ 
179 บาท เป็นเงิน 716 บาท 
 
รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 32,779 บาท 

กลุ่ม อสม.
รพ.สต. 
ทุ่งโก 

 
 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

4 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพประชาชนใน
ชุมชน ปีงบประมาณ 
2563 

1.ขั้นการเตรียม 
1.1ประชุมช้ีแจง  อสม.
และเจ้าหน้าที่ที่จัดท า
แผนงานโครงการ 
2.จัดท าโครงการเสนอ
อนุมัติเพื่อขอสนับสนุน
งบประมารจากกองทุน
หลั กประกั นสุ ขภ าพ 
อบต.บ่อนอก 
3.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์
และผู้น าการออกก าลัง
กาย 
4 . ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
โครงการ เพื่อช้ีแจง วัน 
เวลา และสถานที่ในการ
เต้นแอโรบิค 
4 . ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
โครงการ โดยจัดให้มี
ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย
ประกอบเพลงในรูปแบบ
ต่างๆเป็นประจ าสัปดาห์
ละ 2-3 ครั้ง จนเสร็จสิน้
โ ค ร ง ก า ร  ( ย ก เ ว้ น
วันหยุดราชการ) 
6 . ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงานและรายงาน 

1.เพื่อส่งเสรมิให้คนใน
ชุมชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง โดยการออก
ก าลังการอย่างสม่เสมอ 
2.เพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วยและการเกิด
โรคของผู้ป่วยรายใหม่
ในชุมชน 
3.เพื่อให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัยมเีวทีจัด
กิจกรรมร่วมกัน 
4.เพื่อขยายพื้นท่ี 
ขยายกลุ่มเป้าหมาย
สร้างกระบวนการออก
ก าลังกายอย่างยั่งยืนใน
ตัวเอง 

1.แกนน าและ อสม.
จ านวน 50 คน 
2.ประชาชนท่ัวไปและ
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ออกก าลังกายแบบต่างๆ
เช่น เต้นแอโรบิค 
บาสโลบ 
จ านวน 20 คน 

1.ประชาชนมาร่วม
กิจกรรมออกก าลัง
ก า ย อย่ า ต่ อ เ นื่ อ ง
สัปดาห์ละ ไม่น้ อย
กว่า 3 วัน อย่างน้อย
ร้อยละ 50 การออก
ก าลังกายท่ีเหมาะสม 
2.ประชาชนที่ เข้ า
ร่วมออกก าลังกายมมี
สุ ขภ าพร่ า งกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงลด
ภาวะการเจ็บป่วย
โรคที่สามารถป้องกัน
ได้ด้วยการออกก าลัง
กายอย่างน้อย ร้อย
ละ 50 ประโยชน์
ของการออกก าลั ง
กาย 

รพ.สต. 
ทุ่งโก 

พ.ค.63-
ส.ค.63 
(สัปดาห์

ละ 4 – 5 
วัน) 

1. ค่าจ้างท าป้ายช่ือโครงการ ไว
นิล ขนาด 100x150 ซม. 
จ านวน 1 ป้ายๆละ 150 บาท 
เป็นเงิน 150 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ส าหรับแกนน า 
และ อสม.ในวันประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 50 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
3. ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 
ส าหรับแกนน า และ อสม.ในวัน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 50 
คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากรเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 2 คนๆละ 3 
ชม.ๆละ 600 บาท จ านวน 1   
ครั้งเป็นเงิน 3,600 บาท 
5. ค่าตอบแทนผู้น าการออกก าลัง
กาย จ านวน 1 คนๆละ 1 
ช่ัวโมงๆละ 100 บาท จ านวน 
72 ช่ัวโมง เป็นเงิน 7,200 บาท 
6. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่
จ านวน 1 ชุดๆละ 8,900 บาท 
เป็นเงิน 8,900 บาท 

กลุ่ม อสม.
รพ.สต. 
ทุ่งโก 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
4 โครงการส่งเสริมการ

ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพประชาชนใน
ชุมชน ปีงบประมาณ 
2563 

การด าเนินงานโครงการ
สรุปผลดัชนีมวลกาย 

     7. ค่าจัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 500 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
 
 
 

รวมท้ังสิ้น ๒๕,850 บาท 
 

กลุ่ม อสม.
รพ.สต. 
ทุ่งโก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

5 โครงกาพัฒนา
ศักยภาพเชิงปฏิบัติ
และตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
 

1. ส ารวจกลุม่เป็นหมาย
และเสนอโครงการ 
2. ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
และประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขท้ัง 5 หมู ่
3. เชิญวิทยากร 
จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 
และตดิต่อสถานท่ี 
4. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
5. ด าเนินการจัดอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในพื้นทีแ่ละตรวจคดั
กรอง 
6.  รายที่พบความ
ผิดปกติของผลเลือด 
และความดันโลหิต ส่ง
ต่อพบแพทย์เพื่อการ
วินิจฉัยโรคและรับการ
รักษาตามมาตรฐาน 
7. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 

1.  เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การคัดกรองความสี่ยง
โรคเบาหวาน 
2.  เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจ
พบความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อให้แพทย์
วินิจฉัยและรักษาตาม
มาตรฐาน 
3. ผู้ที่พบความเสี่ยง
ได้รับการขึ้นทะเบยีน
เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ 

จ านวน  
-อสม. 42 คน 
-ปชช.อายุ35ปีขึ้นไป 
590 คน 

1.  ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวานตาม
มาตรฐาน 
2.  ร้อยละ100 
ของกลุ่มเป้าหมายที่
ตรวจพบความ
ผิดปกตไิดร้ับการส่ง
ต่อให้แพทย์วินิจฉัย
และ 
รักษาตามมาตรฐาน 

รพ.สต.
บ้าน 

บ่อนอก 

พ.ค.63 
    - 
ส.ค.63 

1. ค่าแผ่นตรวจน้ าตาลในกระแส
เลือด จ านวน 590 กล่องๆละเปน็
เงิน 9,480 บาท 
2. ค่าวัสดุอบรม  
    - ค่ากระดาษ A4 จ านวน 3 
รีมๆละ 120 บาท เป็นเงิน 
360 บาท 
    - ค่าปากกา 42 ด้ามๆ 
ละ 5 บาท เป็นเงิน 210 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 42 คนๆละ 25 
บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 
2,100 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 42 คนๆ ละ 50 บาท
จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,100 
บาท 
5. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
1 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 1,800 บาท 
6. ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มจ านวน 2 กลุ่มๆละ 2 คนๆ
ละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท  
เป็นเงิน  7,200 บาท 

รวมท้ังสิ้น 23,250 บาท 
(ทุกรายการถัวจ่ายได้) 

ชมรม
อาสา 

สมัครสา
ธารณ 

สุขหมู่ 1-
5 ต าบล
บ่อนอก 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
6 โครงการพัฒนา

ศักยภาพแกนน า
สุขภาพประจ า
ครอบครัว 
 

1. ส ารวจกลุม่เป็นหมาย
และเสนอโครงการ 
2. ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
และประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขท้ัง 5 หมู ่
3. เชิญวิทยากร 
จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 
และตดิต่อสถานท่ี 
4. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
5. ด าเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
6. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวให้มีความรู้
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

1 แกนน าสุขภาพ
จ านวน 42 คน 
2 เจ้าหน้าที่ จ านวน 5 
คน 

1. ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถ
ในการดูแลตนเอง
ครอบครัว ชุมชนได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

รพ.สต.
บ้าน 

บ่อนอก 

พ.ค.63- 
ส.ค.63 

1. ค่าจ้างเหมาอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 42 คนๆละ 25 
บาทจ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 
2,100 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 42 
คนๆ ละ 50 บาทจ านวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 2,100 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
1 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 1,800 บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มจ านวน 2 กลุ่มๆละ 2 คนๆ
ละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
5. ค่าวัสดุอบรม  
    - ค่ากระดาษ A4 จ านวน 2 
รีมๆละ 120 บาท เป็นเงิน 240 
บาท (จัดท าเอกสารใหค้วามรู/้
แบบสอบถาม) 
    - ค่าปากกา 42 ด้ามๆ 
ละ 5 บาท เป็นเงิน 210 บาท 
 

รวมท้ังสิ้น  13,650 บาท 
(ทุกรายการถัวจ่ายได้) 

 
 

ชมรม
อาสา 

สมัครสา
ธารณ 

สุขหมู่ 1-
5 ต าบล
บ่อนอก 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

7 โครงการป้องกัน
และควบคมุวัณโรค 
 

1. ส ารวจกลุม่เป้าหมาย
และเสนอโครงการ 
2. ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
และประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขท้ัง 5 หมู ่
3. เชิญวิทยากร 
จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 
และตดิต่อสถานท่ี 
4. ประชาสัมพันธ์
โครงการและด าเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 -ค้นหาผู้ป่วยและส่งต่อ 
 -ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยราย
ใหม ่
5. ประเมินผลงานตาม
โครงการ 

1. เพื่อค้นหาผู้ป่วยราย
ใหม่จากกลุ่มเสีย่งและ
ส่งต่อเพื่อรับการรักษา 
2. เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการ
เฝ้าระวังและประเมิน
ปชช.ในพื้นที่ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1 แกนน าสุขภาพ
จ านวน 42 คน 
2 ปชช.อายุ35ปีขึ้นไป 
590 คน 

1. ร้อยละ 100 
ของแกนน าสุขภาพ
ความรู้ความสามารถ
ในการป้องกันตนเอง
ตรวจคัดกรอง และ
ประเมินโรควณัโรค
เบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 
2. ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถ
ในการดูแลตนเอง
ครอบครัว ชุมชนได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

รพ.สต.
บ้าน 

บ่อนอก 

พ.ค. 63 
     - 
ส.ค. 63 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 
    - กระดาษ A4 จ านวน 2 รมีๆ
ละ 125 บาท เป็นเงิน  250 
บาท (จัดท าเอกสารใหค้วามรู/้
แบบสอบถาม) 
     - ปากกาน้ าเงิน จ านวน 42 
ด้ามๆละ 5 บาท เป็นเงิน 210 
บาท 
      - หน้ากากอนามัย จ านวน 6 
กล่องๆละ 250 บาท เป็นเงิน 
1,500 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 42 คนๆละ 25 
บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 
2,100 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 42 คนๆ ละ 50 บาท
จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,100 
บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
1 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท 
 เป็นเงิน 1,800 บาท 
5. ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มๆละ 2 คนๆ
ละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงนิ 
7,200 บาท 

รวมท้ังสิ้น  15,160  บาท  
 (ทุกรายการถัวจ่ายได้) 

ชมรม
อาสา 

สมัครสา
ธารณ 

สุขหมู่ 1-
5 ต าบล
บ่อนอก 



 
ล าดับ

ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สถานที ่

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 
8 โครงการส่งเสริม

สุขภาพผูสู้งอาย ุ
 

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
2.จัดประชุมกลุ่ม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
กลุ่มผูสู้งอาย ุ
 

1.เพื่อส่งเสรมิด้าน
กิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แก่
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมผูสู้งอายุ หมู่ 6,7 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
หมู่ 6,7 ให้มีความรู้ใน
การดูแลตัวเองด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 
3.เพื่อให้ผูสู้งอายุมี
สุขภาพแข็งแรงท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจ 
 

1.ผูสู้งอายุหมู่ 6,7 
ต าบลบ่อนอก จ านวน 
50 คน 
 

1.ร้อยละ 90 
ผู้สูงอายุ 60 ได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 
2.ชมรมผูสู้งอายุ
ประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ 2 ครั้ง ต่อป ี
 

รพ.สต.
บ้าน
ดอนซอ
,หมู่ที่ 6 
และ 7 

มี.ค.62 
- 

ก.ย. 63 

1.ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มกิจกรรมรณรงค์ จ านวน 
50 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 
ครั้ง เป็นเงิน 2,500 บาท 
2.ค่าแบบคดักรองสุขภาพ 300 
คนๆละ 5 บาท เป็นเงิน 1,500 
บาท 
3.ค่าแผ่นตรวจน้ าตาลในเลือด
พร้อมเข็มเจาะ จ านวน 300 ชุดๆ
ละ 10.20 บาท เป็นเงิน 3,060 
บาท 
4.ถ่านกระดุม 12 ก้อนๆละ 75 
บาท เป็นเงิน 900 บาท 
4.ค่าวัสดุกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
-ปากกา 50 ด้ามๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน 250 บาท 
-กระดาษ A 4 จ านวน 2 รีมๆละ 
120 บาท เป็นเงิน 240 บาท 
5.ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 2 คนๆละ 3 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จ านวน 2 
ครั้ง เป็นเงิน 7,200 บาท 
 

รวมท้ังสิ้น 15,650 บาท 
 
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ  
รพ.สต.

บ้านดอน
ซอ 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

9 โครงการรณรงค์คัด
กรองและค้นหาวณั
โรค 
 

1.น าเสนอนโยบาย 
ช้ีแจงปัญหาวัณโรค
สถานการณ์วัณโรคแก่
แกนน า อสม. 
2.การค้นหา/คดักรอง
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
และประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้และป้องกัน 
เกี่ยวกับวัณโรค 
3.ส่งต่อผู้ป่วยในรายที่มี
ผลการคัดกรองผิดปกต ิ
4.การเยี่ยมติดตาม
ผู้ป่วยท่ีก ากับการกินยา
ที่บ้านโดยเจา้หน้าที
สาธารณสุขอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และทมีสห
วิชาชีพ 
5.ติดตามการ
ด าเนินงานการควบคมุ
วัณโรค 
6.สรุปผลการ
ด าเนินงาน ติดตาม 
ประเมิน 
 

1.เพื่อเร่งรัดการค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน
และกลุม่เสี่ยง 
2.เพื่อให้ผู้ป่วยวณัโรค 
เข้าถึงการรักษาที่มี
คุณภาพโดยเน้นการ
ควบคุมก ากับการรักษา
แบบมีพ่ีเลี้ยง (DOT) 
โดยเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขหรือ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
3.เพื่อเพ่ิมอัตรา
ความส าเร็จในการ
รักษาวัณโรค 
4.เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบได้รับข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับโรค
วัณโรคในการป้องกัน
ตนเองได้ถูกต้อง 
 

ร้อยละ 90 ประชาชน 
อายุ 35 ปีข้ึนไป ใน
เขตรับผิดชอบ หมู่ที่ 6 
และ 7 ต าบลบ่อนอก 
จ านวน 720 คน 
(ประชากร 35 ปีข้ึนไป 
798 คน) 
 

1.ร้อยละ 90 
ประชาชนท่ัวไปอายุ 
35 ปี ขึ้นไปไดร้ับ
การคัดกรองโรควัณ
โรค 
2.ร้อยละ 100 
ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน
รักษาและติดตาม
เยี่ยมบ้าน 
 

รพ.สต.
บ้าน
ดอนซอ
,หมู่ที่ 6 
และ 7 

ธ.ค.62 
- 

ก.ย. 63 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดกรอง/
ค้นหา 
1.ค่าเอกสารให้ความรู้ จ านวน 
720 ชุดๆละ 1 บาท  เป็นเงิน 
720 บาท 
2.ค่าแบบคดักรองวัณโรค จ านวน 
720 ชุดๆละ 0.50 บาท เป็นเงิน 
360 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จ านวน 38 คนๆละ 2 มื้อๆละ 
25 บาท จ านวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 
1,900 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวัน อสม.จ านวน 
38 คนๆละ 50 บาท จ านวน 1 
ครั้ง เป็นเงิน 1,900 บาท 
5.ค่าเจลแอลกอฮอลล์้างมือ เป็น
เงิน 4,000 บาท 
6.ค่าหน้ากากอนามัย เป็นเงิน 
4,000 บาท 
 

รวมท้ังสิ้น 12,880 บาท 
(ทุกรายการถัวจ่ายได้) 

 
 
 
 
 
 

ชมรม
อาสา 
สมัคร  
รพ.สต.

บ้านดอน
ซอ 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

10 โครงการรณรงค์
ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
ค้ น ห า ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

1.เขียนขออนุมัติการใช้
งบประมาณจากกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ่อนอก 
2.จัดเตรยีมเอกสารและ
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการตัดกรอง 
3.ประชาสัมพันธ์
โครงการโดย อสม. 
4.รณรงค์ให้ความรู้และ
คัดกรองพฤติกรรม
สุขภาพเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
ประชากร อายุ 35-59 
ปี โดย อสม.ตามแบบ
คัดกรองความเสี่ยง
เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 
5.ติดตามและส่งต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่คดักรอง
ที่พบมีความผดิปกติเพื่อ
เข้ารับการตรวจรักษา
ตามมาตรฐานและ
ต่อเนื่อง 
6.ติดตามเยี่ยมรายที่
ผิดปกต ิ
7.ติดตามและ
ประเมินผลตามโครงการ 

1. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การคัดกรอง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูงตาม
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจ
พบความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อให้แพทย์
รักษา 

1.ประชากรอายุ 35-
59 ปี ได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพความ
เสี่ยงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ร้อย
ละ 90 จ านวน 440 
คน (ท้ังหมด 481 คน) 

1.ประชากรอายุ 35 
ปีขึ้นไปร้อยละ 90 
มีความรู้และได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุ ข ภ า พ
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

รพ.สต.
บ้าน
ดอนซอ 

มี.ค.63 – 
ก.ย.63 

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และคัด
กรอง 
- ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มส าหรบั อสม.จ านวน 38 
คนๆละ 25 บาท จ านวน 1 ครั้ง 
เป็นเงิน 950 บาท 
- ค่าแบบคัดกรอง จ านวน 440 
ชุดๆละ 1 บาท เป็นเงิน 440 
บาท 
- ค่าเอกสารให้ความรู้ จ านวน 
440 ชุดๆละ 2 บาท เป็นเงิน 
880 บาท 
- ค่าแผ่นกรวดน้ าตาลในเลือด
พร้อมเข็มเจาะ จ านวน 9 กล่องๆ
ละ 540 บาท เป็นเงิน 4,860 
บาท 
- ค่าถ่านกระดุม 12 ก้อนๆละ 
75 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
 
 

รวมท้ังหมด 8,030 บาท 
(ทุกรายการถัวจ่ายได้) 

ชมรม
สร้างเสริม
สุขภาพ 
รพ.สต.

บ้านดอน
ซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

11 โครงการขยับกาย
สบายชีว ี

1.ประชุมช้ีแจงโครงการ
แก่ชมรมสร้างเสริม
สุขภาพสถานีอนามัย
บ้านดอนซอ เพื่อจัดท า
โครงการ 
2.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
3.ประชุมอบรมให้
ความรู้โครงการส่งเสริม
สุขภาพการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย 
4.ด าเนินการตาม
โครงการ โดยจัดใหม้ี
การอกก าลังกาว
ประกอบเพลงในรูปแบบ
แอโรบิค,จนเสรจ็สิ้น
โครงการ 
5.สรุปผลการ
ด าเนินงานและรายงาน
ผลการด าเนินงาน
โครงการสรุปผลดัชนี
มวลกาย 

1.เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่โรคที่เกิดจากภาวะ
อ้วนลงพุงและฝึก
ทักษะการออกก าลัง
กายแก่กลุ่มเสี่ยงโรค
เรื้อรัง 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

1.กลุม่ประชาชนท่ัวไป
ที่สนใจ จ านวน 40 
คน 

1.ผูเ้ข้าอบรมมี
ความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพโดย
การออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอมดีัชนีมวล
กายดีขึ้น 
2.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม
สร้างภาคเีครือข่าย
สุขภาพชักชวนให้
ประชาชนสนใจการ
ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 
3.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความสนใจ
และประโยชน์ของ
การออกก าลังกาย 
4.ผูเ้ร่วมกิจกรรม
เป้นแบบอย่างการ
ส่งเสริมสุขภาพออก
ก าลังกายเพื่อลดเอว 
ลดพุง ลดโรค 

รพ.สต.
บ้าน

ดอนซอ 

มี.ค.63 – 
ก.ย. 63 

1. ค่าอาหารกลางวันในการจดั
อบรม จ านวน 40 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,000 
บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มใน
กิจกรรม จ านวน 40 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,000 
บาท  
3. ค่าวัสดุประกอบการอบรม 
    - ปากกา 40 ด้ามๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน 200 บาท 
    - สมุดจด 40 เลม่ๆละ 5 บาท 
เป็นเงิน 200 บาท 
4. ค่าวิทยากร 
    - ค่าวิทยากรเชิงปฏิบัติการ 1 
คน จ านวน 4 ช่ัวโมงๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
5. ค่าตอบแทนวิทยากรเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 1 คน วันละ 
300 บาท/ช่ัวโมงวัน จ านวน 20 
วัน เป็นเงิน 6,000 บาท 
 

รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 11,800 บาท 

ชมรม
สร้างเสริม
สุขภาพ 
รพ.สต.

บ้านดอน
ซอ 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

กิจกรรม ข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุของค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ปีงบประมาณ 2562 
ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตามกิจกรรม ข้อ 3 (กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ปี) 
 

ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพภายในช่อง
ปากเด็กก่อนวัย
เรียน 
 

1.เสนอโครงการ 
2.ประสานคณะกรรมฯ 
3.เชิญวิทยากร 
4.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ ์
5.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
6.ด าเนินงานตาม
โครงการ 
7.สรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก 
ครู และผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับความรู้ ด้านการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก 
2 . เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ มี
สุขภาพฟันท่ีดี  
3.เพื่อเป็นการสร้าง
ความรัก ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับ
เด็ก 
 

-ผูป้กครอง ครู ผูด้แูล

เด็กและเด็กในศนูย์

พฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองเกา่ทกุคน 

1.ผู้ปกครองเด็ก ครู 
และผูดู้แลเด็กมี
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพในช่องปาก 
ร้อยละ 90  
2.เด็กมีสุขภาพฟันที่
ดีร้อยละ 90 
3.สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ปกครอง
และเด็ก ร้อยละ 95 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้าน
คลอง
เก่า 

พ.ค.63 
- 

ก.ย.63 

-กิจกรรมที่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
โครงการ เป็นเงินรวม 10,300 
บาท  
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.ค่าตอบแทนวิทยากรในการให้
ความรู้การดูแลรักษาฟัน และการ
แปรงฟันอย่างถูกวิธี จ านวน 1 คน 
จ านวน 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
2.ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 
1.2x2.5 เมตร จ านวน 1 แผ่นๆ
ละ 432 บาท เป็นเงิน 432 บาท 
3.ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
(กระเป๋า+ปากกา+สมดุ+แผ่นพับ) 
จ านวน 20 ชุดๆละ 60 บาท 
 เป็นเงิน 1,200 บาท 
4.ค่าแปรงสีฟัน ส าหรับเด็กอายุ 
2-5 ป ีจ านวน 20 ชุดๆละ 40 
บาท เป็นเงิน  800 บาท 
5.ค่ายาสีฟัน ขนาด 40 กรมั
จ านวน 20 หลอดๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน 600 บาท 
  

-ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน
คลองเก่า 

-อบต. 
บ่อนอก 

 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพภายในช่อง
ปากเด็กก่อนวัย
เรียน 
 

      6.ค่าแก้วน้ าสแตนเลท ขนาดกว้าง 
8 ซ.ม. สูง 8 ซ.ม. จ านวน 20 ใบๆ
ละ 125 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
7.ค่าผ้าเช็ดหน้าเด็ก ขนาด 
25x25 ซม. จ านวน 20 ผืนๆละ 
50 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
8.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ส าหรับผู้ปกครอง จ านวน 20 คน
คนละ 1 มื้อๆละ 25 บาท  
เป็นเงิน 500 บาท 
 
 รวมเป็นเงิน 8,832 บาท 
 

-ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน
คลองเก่า 

-อบต. 
บ่อนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

2 โครงการศูนย์เด็ก
เล็กปลอดโรค 

1.เสนอโครงการ 
2.ประสานคณะกรรม 
3.เชิญวิทยากร 
4.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ ์
5.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
6.ด าเนินงานตาม
โครงการ 
7.สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง
และเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องโรคติดต่อส าหรับ
เด็ก 
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์ไดร้ับการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น 
3.เพื่อลดอัตราการ
ป่วยของเด็กในศูนย์ 

ผู้ปกครองเด็ก 
และเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองเก่า
ทุกคน 

1.ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัย  มีการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพได้มาก
ขึ้นอย่างน้อย 
ร้อยละ 90 
2.เด็กปฐมวัยได้รับ
การตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นร้อยละ 80 
 3.อัตราป่วยของ
เด็กลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 90 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้าน
คลอง
เก่า 

พ.ค.63 
  - 

ก.ย.63 
 

กิจกรรมที่อุปกรณ์ตา่งๆ ที่ใช้ใน
โครงการเป็นเงินรวม 3,212 บาท    
รายละเอียดดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.ค่าตอบแทนวิทยากรในการให้
ความรู้เรื่อง โรคตดิต่อ วิธีการดูแล 
ป้องกัน ในเด็กก่อนวัยเรียน 
จ านวน 1 คน จ านวน 3 ช.ม.ๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
2.ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.5x2.4
เมตร จ านวน 1 แผ่น เป็นเงิน  
432  บาท 
3.ค่าหน้ากากอนามัย จ านวน 2 
กล่องๆละ 90 บาท เป็นเงิน 180 
บาท 
4.ค่าเจลล้างมือ จ านวน 1 ขวดๆละ 
300 บาท  เป็นเงิน 300 บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ส าหรับผู้ปกครอง จ านวน 20 คน 
จ านวน 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็น
เงิน 500 บาท 
 
   รวมเป็นเงิน  3,212 บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
คลองเก่า 
-อบต. 
บ่อนอก 

 

 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

3 โครงการมมุเครื่อง
เล่นเพื่อสุขภาพ 
 

-เสนอโครงการ 
-ประสานคณะกรรมการ 
-จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การออกก าลังกาย 
-ด าเนินงานตาม
โครงการ 
-สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

-เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
คลองเก่า มีสุขภาพที่ดี  
-เพื่อฝึกให้เด็กรูจ้ักการ
แบ่งปัน อดทน และรอ
คอย  
 

เด็กในศนูยพ์ฒันาเด็ก

เลก็บา้นคลองเกา่ทกุ

คน 

-เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลอง
เก่ามีสุขภาพที่ดี  
ร้อยละ 90 
- เพื่อฝึกให้เด็กรู้จัก
การแบ่งปัน อดทน
และรอคอย  
ร้อยละ 90 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้าน
คลอง
เก่า 

พ.ค.63 
  - 

ก.ย. 63 

กิจกรรมที่อุปกรณ์ตา่งๆ ที่ใช้ใน
โครงการเป็นเงินรวม 12,500 
บาท 
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.ค่าชุดโยกเยกช้าง ขนาด 
25x70x42 ซ.ม. จ านวน 1 ชุด 
ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท 
2.ค่าชุดโยกเยกมา้หรรษา ขนาด 
25x70x47 ซ.ม. จ านวน 1 ชุดๆ
ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
3.ค่าชุดโยกเยก ก.ไก่ ขนาด 
25x70x45 จ านวน 1 ชุดๆละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
4.ค่าชุดเปด็ใส่หมวก ขนาด 
30x73x40 ซ.ม. จ านวน 1 ชุดๆ
ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
5.ค่าชุดโยกเยกแมวน้ า ขนาด 
45x70x47 จ านวน 1 ชุดๆละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
 
 
   รวมเป็นเงิน  12,500  บาท 
 

-ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน
คลองเก่า 
-อบต. 
บ่อนอก 

 

 
 



ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

4 โครงการหนูน้อย
สุขภาพดดี้วยการ
ออกก าลังกาย 
 

1.เสนอโครงการ 
2.ประสาน
คณะกรรมการ 
3.เชิญวิทยากร 
4.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การออกก าลังกาย 
5.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
6.ด าเนินงานตาม
โครงการ 
7.สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

1.เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
คลองเก่า มีร่างกาย
แข็งแรง เติบโต สมวัย 
2.เพื่อให้เด็กไดรู้้จัก
และสามารถใช้อุปกรณ์
การออกก าลังกายได้
อย่างถูกวิธี   

เด็กในศนูยพ์ฒันาเด็ก

เลก็บา้นคลองเกา่ทกุ

คน 

1.เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลอง
เก่ามีร่างกาย
แข็งแรง เติบโต 
สมวัย ร้อยละ 90 
2.เด็กไดรู้้จักและ
สามารถใช้อุปกรณ์
การออกก าลังกายได้
อย่างถูกวิธี ร้อยละ 
90 
 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้าน
คลอง
เก่า 

พ.ค.63 
    - 
ก.ย.63 

-กิจกรรมที่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
โครงการเป็นเงินรวม 7,982 
บาท 
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.ค่าวิทยากร บรรยายประโยชน์
ของการออกก าลังกาย พร้อม
สาธิตการออกก าลังกายด้วยเครื่อง
เล่น (จานทวิส) อย่างถูกวิธี 
จ านวน 1 คน จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 
บาท 
2.ค่าป้ายโครงการ ขนาด 
1.2x2.4 เมตร จ านวน 1 แผ่น 
เป็นเงิน 432 บาท 
3.ค่าจานทวสิ ขนาด 35 ซ.ม.  
จ านวน 20 ชุดๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน  4,000 บาท 
4.ค่าซดีีเพลงส าหรับเต้นแอโรบิค
จ านวน 1 แผ่นๆละ 250 บาท 
เป็นเงิน 250 บาท 
5.ค่ารถจักรยานสามล้อเด็ก 2-5 
ปี ขนาดล้อ 14 น้ิว จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
 รวมเป็นเงิน  7,982  บาท 

-ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน
คลองเก่า 
-อบต. 
บ่อนอก 

 

 
 



  
กิจกรรม ข้อ 4 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ปีงบประมาณ 2563 
ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตามกิจกรรม ข้อ 4 (การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพและอ่ืน ๆ) 
 

ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

1 โครงการพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการกองทุนและ
อื่น ๆ 

1. จัดท าโครงการเพื่อ
ขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก 
2. ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุม
และพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน/
ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/
คณะท างาน 
- ติดต่อประสานงานกับ
คณะกรรมการ เพื่อ
ก าหนดนัดหมาย  
- จัดเตรยีมค่าใช้จ่ายใน
การประชุม เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
อนุกรรมการ 
คณะท างาน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน 
- จัดเตรยีมสถานท่ีใน
การประชุม 

1. เพือ่พัฒนาการ
บริหารจดัการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานและองค์กร
ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ
ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก ให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี สามารถ
ด าเนินงานกองทุนฯ ให้
มีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก และเน้น
การส่งเสริมให ้

คณะกรรมการบรหิาร 
คณะอนุกรรมการ
กองทุน  และเจ้าหน้าท่ี
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อนอก 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์
 

1. ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อ
นอก และองค์กร
ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องด้าน
สุขภาพของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอกมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ี 
สามารถด าเนินงาน
ของกองทุนฯเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 
2. ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนในเขตต าบล
บ่อนอกมีความพึง
พอใจ ในการ
ด าเนินงานกองทุนฯ 
 
 

กองทุน
หลัก 
ประกัน
สุขภาพ
องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล 
บ่อนอก 
อ าเภอ
เมือง 
จังหวัด
ประจวบ
คีรีขันธ ์

 

เดือน
มีนาคม 
2563 – 
เดือน
กันยายน 
2563 

 

จากงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อนอก จ านวน  
80,000 บาท  รายละเอียด  
ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการกองทุน/ที่
ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะท างาน 
1. ค่าเบี้ยตอบแทนคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ
คณะท างาน และบุคคลภายนอกที่
เข้าร่วมประชุม เป็นเงิน 35,400 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
และบุคคลภายนอกที่เข้าร่วม
ประชุม  มื้อละ  50  บาท  เป็น
เงิน  6,000  บาท  
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
และบุคคลภายนอกที่เข้าร่วม
ประชุม  มื้อละ  25  บาท  เป็น
เงิน  3,000  บาท 

คณะกรรม
การ

บริหาร
กองทุน
หลัก 

ประกัน
สุขภาพ 
อบต. 

บ่อนอก 



- ด าเนินการจดัประชุม
ตามแผนงานและวาระที่
ก าหนด  
   - จัดประชุม
คณะกรรมการ  และที่
ปรึกษา อย่างน้อย  3  
ครั้ง/ป ี
   - จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
กองทุน/คณะท างาน 
อย่างน้อย  2  ครั้ง/ป ี
- สรุปผลการประชุม
และมติคณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 2 : จัดซื้อ
วัสดุและครภุัณฑ์เพื่อ
การด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
- จัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์ 
อุปกรณ์ประกอบการ
ด าเนินงาน ตามระเบยีบ
ของหน่วยงานโดย
อนุโลม  
- มอบครุภัณฑ์ที่จัดหา
ตามกระบวนการให้อยู่
ในความดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยลงทะเบียนครุภณัฑ์
ไว ้

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุข 
 

3. กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอกมีการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานของ
กองทุนฯอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 

*ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย 
ตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง* 
4. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานกองทุน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก และค่าพาหนะในการ
เดินทางส าหรับคณะกรรมการ
กองทุน คณะท างาน และ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยรัฐ เป็นเงิน 
19,600 บาท 
กิจกรรมที่  2  : จัดซื้อวัสดุและ
ครุ ภั ณฑ์ เ พื่ อ ก า รด า เ นิ น ง าน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
5 .  จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ก า ร
ด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
   -  จัดซื้ อ เครื่ องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน
จ านวน1เครื่องๆละ 16,000 
บาท เป็นเงิน  16,000  บาท 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  80,000 บาท    

(-แปดหมื่นบาทถ้วน-) 



 
กิจกรรม ข้อ 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ปีงบประมาณ 2562 
ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตามกิจกรรม ข้อ 5 (กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่) 
 
 

ล าดับ
ที ่ โครงการ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สถานที ่
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

1 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
กรณีเกดิโรคระบาด
หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน
ในพื้นที่ 

จัดโครงการแก้ไขปญัหา
และสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในพื้นที่ต าบลบ่อนอก 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกรณีที่เกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบตัิใน
พื้นที่ ในกรณีที่ไมไ่ด้ตั้ง
งบประมาณไว ้

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ่อนอก 

คณะกรรมการที่
ปรึกษา และ
คณะอนุกรรมการมี
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

หมู่ 1 -
14 
ของ

ต าบล
บ่อนอก 

เดือน
มีนาคม 
2563 – 
เดือน
กันยายน 
2563 

 

จากกองทุน 50,000 บาท 
 

 
รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต. 

บ่อนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สรุปโครงการ 
 กิจกรรม ข้อ 1-5 
    
 
 

 



สรุปแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ปีงบประมาณ 2563 
ต าบลบอนอก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม 

1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก ( DPAC Direc Physical Activity Clinic )     
รพ.สต.บ้านหนองปุหลก ปีงบประมาณ 2563 

รพ.สต.บ้านหนองปุหลก 52,392 1 

2 โครงการตรวจหาสารเคมีศัตรูพืชตกค้างในเลือดของเกษตรปี 2563 รพ.สต.บ้านทุ่งโก 30,000 1 
3 โครงการคัดกรองป้องกันมะเร็งปากมดลูก ปี 2563 รพ.สต.บ้านทุ่งโก 25,000 1 
4 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยปี 2563 รพ.สต.บ้านทุ่งโก 32,000 1 
5 โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนปี 2563 รพ.สต.บ้านทุ่งโก 25,000 1 
6 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2563 รพ.สต.ต าบลบ่อนอก 13,075 1 
7 โครงการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รพ.สต.ต าบลบ่อนอก 13,075 1 
8 โครงการนวัตกรรมธงเตือนภัย รพ.สต.ต าบลบ่อนอก 25,085 1 
9 โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพตามโปรแกรมสุขภาพ Ketogenic Diet รพ.สต.ต าบลบ่อนอก 17,275 1 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียน รพ.สต.ต าบลบ่อนอก 14,335 1 
11 โครงการคู่หูต่างวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ต าบลบ่อนอก 23,125 1 
12 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก DPAC ( Direc Physical Activity Clinic ) กลุ่ม

เสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 
2563    

รพ.สต.ต าบลบ่อนอก 16,900 1 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะท างานแก้ไขปัญหาวัณโรคอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี 2563 

รพ.สต.ต าบลบ่อนอก 14,509 1 

14 โครงการเหาหายสบายหัว ด้วยสมุนไพร รพ.สต.ต าบลบ่อนอก 16,260 1 
15 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูก รพ.สต.ต าบลบ้านดอนซอ 11,190 1 
16 โครงการอบรมแกนน าและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ต าบลบ้านดอนซอ 23,850 1 
17 โครงการลดเสี่ยง ลดโลก รพ.สต.ต าบลบ้านดอนซอ 14,310 1 



18 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรีย  ปีงบประมาณ 2563 หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดย
แมลง 5.3. อ.กุยบุรี 

11,600 1 

                                                                                                                                        รวมเป็นเงิน (บาท) 378,981  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ปีงบประมาณ 2563 
ต าบลบอนอก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

ล า
ดับ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรม 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 ชมรม อสม.รพ.สต.หนองปุหลก 37,000 2 
2 โครงการชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคในประชาชน  อายุ 35 ปี ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2563 ชมรม อสม.รพ.สต.หนองปุหลก 29,580 2 
3 โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงประชากรอายุ 30 ปี ขึ้นไป ปี 2563 กลุ่ม อสม.รพ.สต. ทุ่งโก 52,179 2 
4 โครงการ อสม.ร่วมใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่ม อสม.รพ.สต. ทุ่งโก 25,700 2 
5 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพประชาชนในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่ม อสม.รพ.สต. ทุ่งโก 25,850 2 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติและตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ชมรม อสม.หมู่ 1-5 ต าบล บ่อนอก 23,357 2 
7 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว ชมรม อสม.หมู่ 1-5 ต าบล บ่อนอก 14,035   2 
8 โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค   ชมรม อสม.หมู่ 1-5 ต าบล บ่อนอก 15,535 2 
9 โครงการค้นหานวัตกรรมการออกก าลังกายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชมรม อสม.หมู่ 1-5 ต าบล บ่อนอก 13,200 2 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ด้านการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุทางน้ า ชมรม อสม.หมู่ 1-5 ต าบล บ่อนอก 25,510 2 
11 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรม ผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านดอนซอ 15,650 2 
12 โครงการรณรงค์คัดกรองและค้นหาวัณโรค  ชมรม อาสาสมัคร รพ.สต.บ้านดอนซอ 12,880 2 
13 โครงการรณรงค์คัดกรองคนหาผุ้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ชมรม สร้างเริมสุขภาพ รพ.สต.บ้านดอนซอ 8,630 2 
14 โครงการขยับกาย สบายชีวี ชมรม สร้างเริมสุขภาพ รพ.สต.บ้านดอนซอ 12,840 2 
                                                                                                                                           รวมเป็นเงิน (บาท) 311,946  

 
 
 
 

 



 
สรุปแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ปีงบประมาณ 2563 

ต าบลบอนอก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรม 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพภายในช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านคลองเก่า 10,300 3 
2 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ศพด.บ้านคลองเก่า 4,680 3 
3 โครงการเครื่องเล่นเพื่อสุขภาพของหนู                                                                                                         ศพด.บ้านคลองเก่า 12,500 3 
4 โครงการหนูน้อยสุขภาพดีด้วยการออกก าลังกาย ศพด.บ้านคลองเก่า 8,450 3 

                                                                                                            รวมเป็นเงิน (บาท) 35,930  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

สรุปแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ปีงบประมาณ 2563 
ต าบลบอนอก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรม 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและอ่ืนๆ คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อนอก 

80,000 4 

                                                                                                                                   รวมเป็นเงิน (บาท) 80,000  



 
สรุปแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ปีงบประมาณ 2563 

ต าบลบอนอก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรม 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพ้ืนที่ คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อนอก 

50,000 5 

                                                                                                                                    รวมเป็นเงิน (บาท) 50,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รวมทั้งสิ้น   38  โครงการ  รวมเป็นเงิน  864,277 บาท  แยกเป็น 
 

                                    กิจกรรมข้อ 1     รวม   18  โครงการ   เป็นเงิน 378,981 บาท 
                                                                 - รพ.สต.หนองปุหลก   ( 1 โครงการ )                                                                  =    52,392  บาท 
                                                                 - รพ.สต.ทุ่งโก      ( 4 โครงการ )                                                                       =   112,000  บาท 
                                                                 - รพ.สต.บ่อนอก   ( 10 โครงการ )                                                                     =   153,639  บาท 
                                                                 - รพ.สต.ดอนซอ   ( 3 โครงการ )                                                                       =     49,350  บาท 
                                                                 - หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 5.3. อ.กุยบุรี ( 1 โครงการ )                               =     11,600  บาท 
 

                                      กิจกรรม ข้อ 2    รวม   14  โครงการ   เป็นเงิน   319,366  บาท 
  - ชมรม อสม.รพ.สต.หนองปุหลก   ( 2 โครงการ )                                                   =   66,580  บาท 
  - กลุ่ม อสม.รพ.สต.ทุ่งโก  ( 3 โครงการ )                                                              = 103,729  บาท 
                                                                 - ชมรม อสม.หมู่ 1 – 5 ต าบลบ่อนอก   ( 5 โครงการ)                                              =   91,637  บาท 
                                                                 - ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต. บ้านดอนซอ ( 1 โครงการ )                                                 =   15,650  บาท 
                                                                 - ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านดอนซอ   ( 1 โครงการ )                                                    =   12,880  บาท 
                                                                 - ชมรมสร้างสุขภาพ รพ.สต.บ้านดอนซอ ( 2 โครงการ )                                             =   21,470  บาท   
                    

                                    กิจกรรมข้อ 3    รวม   4   โครงการ    เป็นเงิน   35,930   บาท 
                                                                 - ศพด.บ้านคลองเก่า ( 4 โครงการ)                                                                      =   35,930  บาท 
 

                                    กิจกรรมข้อ 4    รวม   1   โครงการ   เป็นเงิน   80,000  บาท 
                                                                - กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อนอก (1 โครงการ )                                              =  80,000  บาท 
 

                                    กิจกรรมข้อ 5    รวม   1   โครงการ   เป็นเงิน   50,000  บาท 
                                                                - กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.บ่อนอก ( 1 โครงการ )                                            =  50,000  บาท 



 
 

 

 

 

 

 


