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ค าน า 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ได้ด าเนินการจัดตั้งขึ้น เพ่ือมุ่งเน้น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโป่งตาลอง โดยมีสถานบริการ หน่วยบริการ 
หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน และกลุ่มหรือองค์กรประซาซน เป็นกลไกส าคัญในการ ประสานงาน ร่วมค้นหา
ปัญหาและความต้องการประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมด าเนิน กิจกรรมด้านสุขภาพ สามารถ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน และ ในการด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี การจัดท าแผนงานการปฏิบัติงาน
ประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนและให้เป็นไป ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองประจ าปีงบประมาณ     
๒๕60 ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ 
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและด ารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคน 
พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒. เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่ม หรือองค์กรประซาซน หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ ได้ด าเนินงานตาม 
แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การปีองกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่  

๓. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การพ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์อ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา และ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์อื่นที่ด าเนิน กิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 

๔. เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  
๕. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในกรณีท่ีเกิด โรค

ระบาดหรือภัยพิบัติ ตามจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่คณะท างานซองกองทุน และผู้ที่สนใจศึกษาเก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลองและหากพบข้อผิดพลาดประการใดก็ขอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
กุมภาพันธ์ 2562 
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

1. ที่ตั้ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ 4 ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 108.69 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 67,932.50 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
- ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลโป่งตาลอง และต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
- ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลวังกะทะ  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

๒. พื้นที่รับผิดชอบ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีพ้ืนที่รับผิดขอบในเขตต าบลโป่งตาลอง

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนประซากร แบ่งออกเป็น หมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  

 

หมู่ที ่
 

หมู่บ้าน 
 

ชื่อผู้ปกครองหมู่บ้าน 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านโป่งตาลอง นายมานิตย์ คนข า ผู้ใหญ่บ้าน 376 377 753 341 
2 บ้านหนองคุ้ม นายทวี เจริญพงษ ์ ผู้ใหญ่บ้าน 213 252 465 288 
3 บ้านโป่งไทร นายณัฐกิตติ์ ชุ่มพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 169 176 345 158 
4 บ้านปอหู นายปรีชา มีศรสีงค ์ ผู้ใหญ่บ้าน 174 173 347 483 
5 บ้านหนองซ่อม นายกฤษฎา ทิพโม ผู้ใหญ่บ้าน 234 236 470 228 
6 บ้านหนองจอก นายอดุลย์ ทองบัวศร ี ก านันฯ 277 286 563 607 
7 บ้านสระน้ าใส นางพรนิภา ช้างสีทา ผู้ใหญ่บ้าน 347 381 728 417 
8 บ้านตะเคยีนงาม นายวินัย จินตบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 243 240 483 169 
9 บ้านมอตะเคียน นายสมพร ประเสริฐสงค ์ ผู้ใหญ่บ้าน 128 118 246 116 

10 บ้านหนองกรวด นายรังสรรค์ วรรณแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 73 61 144 115 
11 บ้านเนินทอง นายสันติ เกลี้ยงจิตต์แผ้ว ผู้ใหญ่บ้าน 76 78 154 260 
12 บ้านเทพนิมิตร นายชานนท์ ทองศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 125 153 278 122 
13 บ้านโป่งฉนวน นายสมพงษ์ ชุพยัศ ผู้ใหญ่บ้าน 169 168 337 116 

รวม 2,604 2,709 5,313 3,420 

(ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์  ๒562 จากทะเบียนราษฎร์อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) 

๓. ด้านเศรษฐกิจ 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย  การท า
เกษตรกรรม ได้แก่ การท าไร่ต่างๆ เช่น ไร่ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง ไร่ถั่ว การท าสวนต่างๆ เช่น น้อยหน่า มะม่วง 
มะขาม ขนุน มะละกอ การปลูกผักต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม  เช่น เป็ด ไก่ ปลา
นิล และปลาดุก 



 

 

 
๔. ด้านการศึกษา 

1) ระดับประถมศึกษา  จ านวน   5  แห่ง ได้แก่  
   (1)  โรงเรียนสระน้ าใส   ตั้งอยู่  หมู่ที่  7 
   (2)  โรงเรียนบ้านหนองจอก  ตั้งอยู่  หมู่ที่  6 
   (3)  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  1 
   (4) โรงเรียนบ้านหนองคุ้ม   ตั้งอยู่  หมูที่  2 
   (5) โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ตั้งอยู่  หมูที่  5 
  2) ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 แห่ง  
   (1) โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม  ตั้งอยู่  หมูที่  4 
   (2) โรงเรียนพฤกษาวิทยา   ตั้งอยู่  หมูที่  7 

3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน   1   แห่ง ได้แก่  
   (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง    ตั้งอยู่  หมู่ที่  2 

๕. ด้านศาสนา 
 โดยมีวัด 9 แห่ง ส านักสงฆ์ 1 แห่ง ดังนี้ 

1. วัดโป่งตาลอง 
2. วัดหนองคุ้ม 
3. วัดมกุฎคีรีวัน 
4. วัดสินทองวนาวาส 
5. วัดหนองซ่อม 
6. วัดหนองจอก(ชัยมงคลอินทาราม) 
7. วัดสระน้ าใส 
8. วัดถ้ าศิลาทอง 
9. วัดมอตะเคียน 
10.ส านักสงฆ์สีชมชื่น 

๖. ด้านสาธารณสุข 
มีหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่  
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งตาลอง  
2. โรงพยาบาลวัดมกุฎคีรีวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา)  

๗. ด้านคมนาคม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบท 

หมายเลข 3052 สายท่ามะปรางค์ – หนองคุ้ม 
 

๘. ด้านสาธารณูปโภค 
ราษฎรในพ้ืนที่มีไฟฟ้าและน้ าประปาครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  จ านวน 13 หมู่บ้าน 

 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 

งบประมาณ 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

งบประมาณประมาณการรายรับ จ านวนเงิน (บาท) 

๑.  งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕61 150,871.00 

๒. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
    (จ านวนประชากร 4,884 คน X ๔๕ บาท) 

219,915 

๓. งบประมาณท่ีได้รับการสมทบจากองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ) 

87,966 

รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น 458,752.00 
 
 

ประมาณการรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมประเภทที่ ๑ กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถาน

บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
140,580 

๒. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมประเภทที่ ๒ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประซาซน 
และขุมซนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน 

156,825 

๓. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมประเภทที่ ๓ กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

17,030 

๔. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมประเภทที่ ๔ กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนา 
ศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 63,277 

๕. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมประเภทที่ ๕ กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน 
พ้ืนที่ 

81,040 

รวมประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 458,752 
 
 



4 
 

ส่วนท่ี ๓  
แผนงาน 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด ๕ ประเภท ดังนี้ 

 
กิจกรรมประเภทท่ี ๑ กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่ 

จ านวน  8  โครงการ  งบประมาณ  140,580 บาท 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 

รพ.สต.หนองคุ้ม 12,300 

2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน และความดันโลหิต
สูง 

รพ.สต.หนองคุ้ม 14,100 

3. โครงการชุมชนก้าวไกล บริโภคปลอดภัย ใส่ใจการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

รพ.สต.หนองคุ้ม 15,300 

4. โครงการกิน กอด เล่น เล่า มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต รพ.สต.หนองคุ้ม 27,200 
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุด้วย

การแพทย์แผนไทย 
รพ.สต.หนองคุ้ม 15,900 

6. โครงการชาวโป่งตาลองรวมพลังหยุดยั้งวัณโรค รพ.สต.หนองคุ้ม 25,460 
7. 
 

8. 

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเชี่ยวชาญ
ผู้สูงอายุ  
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

รพ.สต.หนองคุ้ม 
 

อบต.โป่งตาลอง 

16,320 
 

14,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 140,580 

 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน บริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและด ารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคน
พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กิจกรรมประเภทท่ี ๒ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประซาซน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น จ านวน 

7 โครงการ งบประมาณ  156,825 บาท 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 โครงการประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ควบคุมโรคติดต่ออย่าง

เข้มแข็ง 
อสม. หมู่ที่ 9 15,800 

2 โครงการวัยใสปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด รร.บ้านหนองซ่อม
ตะเคียนงาม 

24,600 

3 โครงการรักษ์สุขภาพ รร.บ้านหนองคุ้มวิทยา 20,000 
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน รร.บ้านโป่งตาลอง 20,000 
5 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยง

อุบัติเหตุ  
รร.บ้านหนองจอก 20,000 

6 โครงการเด็กนักเรียนโรงเรียนสระน้ าวิทยา ว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ 
โตไปไม่จมน้ า 

รร.สระน้ าใสวิทยา 20,255 

7 โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

รร.เขาใหญ่พิทยาคม 36,170 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 156,825 
 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่ม หรือองค์กรประซาซน หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ ได้ด าเนินงาน ตาม
แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่ 
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กิจกรรมประเภทท่ี ๓ กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน 
2 โครงการ งบประมาณ  17,030 บาท 

 

ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศพด.อบต.โป่งตาลอง 11,310 

2 โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส ศพด.อบต.โป่งตาลอง 5,720 

  
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,030 

 
 วัตถุประสงค ์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู สมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเซิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์อ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์อ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 
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กิจกรรมประเภทท่ี ๔ กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ จ านวน  โครงการ งบประมาณ  43,965  บาท 

 

ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 63,277 

    

รวมประมาณทั้งสิ้น 63,277 
 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนค่าไข้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมประเภทท่ี ๕ กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ  
81,040 บาท 

 

ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 ส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในกรณี
เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 81,040 

รวมประมาณทั้งสิ้น   81,040 
 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในกรณี ที่เกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติ ตามจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
 

รวมกิจกรรมทั้ง ๕ ประเภท เป็นจ านวนทั้งสิ้น 19  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  458,752 บาท 
 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

แผนงาน/กิจกรรมโครงการ แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง      
อ าเภอปากช่อง    จังหวัดนครราชสีมา 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

กิจกรรมประเภทท่ี 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

1. เพื่อให้ผู้ป่วยท่ีมีภาวะเสี่ยงมีความรู้
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ   

2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรค และ
อันตราย โรคหลอดเลือดสมองและ
หัวใจ 
 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ
เสี่ยง จ านวน 50  คน 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตา
ลอง จ านวน 12,300 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50คนๆละ 

100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ30 บาท 

จ านวน 50 คน เป็นเงิน 3,000บาท 
3. ค่าวิทยากรในการอบรม จ านวน5 

ช่ัวโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 

4. วัสดุในการอบรม 50 คนๆละ 20 
บาท เป็นเงิน 1,000 บาท     

5. ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 300 
บาท                       

     รวมเป็นเงิน  12,300 บาท 
 

รพ.สต.หนองคุ้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. โครงการ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ลดโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง 

1. เพื่อคันหา/คัดกรองโรค 5 โรคใน
กลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป 

2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมและสามารถ
ดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม 

3. ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงรายใหมม ่

กลุ่มเสี่ยง จ านวน 60 คน ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตา
ลอง จ านวน 14,100 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60คนๆละ 

100 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 

60 คนๆละ 30 บาท จ านวน 2 มื้อ 
เป็นเงิน 3,600บาท 

3. ค่าวิทยากรในการอบรม จ านวน5 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 

4. วัสดุในการอบรม 60 คนๆละ 20 
บาท เป็นเงิน 1,200 บาท     

5. ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 300 
บาท                       

รวมทั้งสิ้น 14,100 บาท 
 

รพ.สต.หนองคุ้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. โครงการชุมชนก้าวไกล บรโิภค

ปลอดภัย ใส่ใจการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบ
คุณภาพความปลอดภัยของอาหาร
และร้านจ าหน่ายอาหารในพื้นที ่

2. เพื่อเพ่ิมพูนองค์ความรู้และเพิ่ม 
ศักยภาพของผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคให้ตระหนักและเฝ้าระวัง
ตนเองจากการบริโภคอาหารทีไ่ม่
ปลอดภัย 

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และความ
เข้าใจการใช้ยาอย่างสมเหตผุล และ
ในเรื่องของหลักการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 

1. ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอย  
จ านวน 20 คน 

2. ประชาชน จ านวน 
30  คน 

 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตา
ลอง จ านวน 15,300 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 

100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจ านวน 

50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 
3,000 บาท 

3. ค่าวิทยากร จ านวน 5 ช่ัวโมง x 600 
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จ านวน 
50 คน x 20 บาท เป็นเงิน 1,000 
บาท 

5. ป้ายจัดท าโครงการ 1 อัน เป็นเงิน 
300 บาท  

6. ค่าชุดตรวจอาหารปลอดภัย SI-2 
จ านวน 4 ชุด(50 ตัวอย่าง/ชุด) x 
750 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 15,300 บาท 
 

รพ.สต.หนองคุ้ม 
 

 
 

 
 
 
 



๑๒ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. โครงการกิน กอด เล่น เลา่ 

มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่ง
ชีวิต 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสุขภาพ
เด็กให้มีความสมบรูณ์ทั้งรา่งกาย 
จิตใจ มสีติปญัญาและศักยภาพที่
ดีในช่วง 1,000 วันแห่งของชีวิต 

2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
ครอบครัวชุมชนและสังคม
ตระหนักถึงความส าคญัของการ
ดูแลและเอาใจใสต่่อสุขภาพของ
สตรตีั้งครรภ์และเด็กอายุ0-2ป ี

3. เพื่อบูรณาการงานและสร้างความ
ร่วมมือจากครอบครัว ภาคี
เครือข่ายและองค์กรตา่งๆในการ
พัฒนาสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ 
เด็กอายุ 0-2 ปีและครอบครัว 

 

1. หญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนท่ี
ต าบลโป่งตาลอง 

2. ทารกแรกเกิด-เด็กอายุ
3 ป ี

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตา
ลอง จ านวน 27,200 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี ้
กิจกกรมที่ 1                                 
1. ค่าอาหารกลางวันจ านวน 34 คน x  
100บาท เป็นเงิน 3,400 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 34 คน x 
60 บาทเป็นเงิน 2,040 บาท                                  
กิจกรรมที่ 2                                 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65  คน x 
60 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 5 ช่ัวโมง 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
กิจกรรมที3่        
1.ค่าจดัท าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ
มหัศจรรย์ 1000 วัน  160 x 7 เป็นเงิน 
1,120 บาท   
กิจกรรมที่ 4                                 
ค่าเอกสารคัดกรองกลุม่เป้าหมาย  จ านวน 
300 x2 เป็นเงิน 600 บาท                                           
กิจกรรมที่ 5  
1.ช้ือนมกล่องยูเอชที (รสจดื)  ขนาด 200 
ซีซี 10  คน x 900 บาท จ านวนเงิน 
9,000  บาท  
กิจกรรมที่ 6                                      
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 34 คน x 
60 บาทเป็นเงิน 2,040 บาท  

รพ.สต.หนองคุ้ม 
 



๑๓ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
     2.ค่าวัสดุ ส านักงาน เป็น 500 บาท  

รวมเป็นเงินท้ังหมดจ านวน 27,200  บาท  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ดูแลสุขภาพกลุม่ผูสู้งอายุด้วย
การแพทย์แผนไทย 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือตัวแทน
กลุ่มผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีต าบลโป่งตา
ลอง ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย
ด้วยการนวดไทย ตามการวินิจฉัย
หรือข้อบ่งช้ีของแพทย์หรือ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

2.  เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้ถึงบริการ
สาธารณสุขตามความจ าเป็น  
 

ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุท้ัง 
13 หมู่บ้านจ านวน 70 
คน  
 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตา
ลอง จ านวน 15,900 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน X 

100 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจ านวน 

70 คน x 30 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 
4,200บาท 

3. ค่าวิทยากร จ านวน 5 ช่ัวโมง x 600 
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จ านวน 
70 คน x 20 บาท เป็นเงิน                     
1,400 บาท 

5. ป้ายให้ความรูเ้รื่องการการนวดแผน
ไทย ขนาด 1.5 x 2.0 เมตร ราคา 
300 บาท x 1 อัน เป็นเงิน 300 
บาท 

รวมทั้งสิ้น 15,900 บาท 
 

รพ.สต.หนองคุ้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6. โครงการชาวโป่งตาลองรวมพลัง

หยุดยั้งวัณโรค 
1. พัฒนารูปแบบคุณภาพการดูแล

รักษาและเชื่อมโยงระบบบริการคดั
กรอง วินิจฉัย ดูแลรักษาและ
ติดตามการรักษา TB,MDR-TB, 
XDR-TB  โดย SOP: Dialog 
package 

2. สร้างเครือข่ายDOT Manager โดย 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้ประสานงาน 
สสอ. รพ.สต. และเจา้หน้าท่ี 

3. ฟื้นฟูทักษะการคัดกรอง การดูแล 
การก ากับการกินยา ทักษะการให้
ค าปรึกษาวัณโรค ทุก 3 เดือน 
death case , MDR-TB,XDR-TB 

4. ออกแบบระบบเฝ้าระวังวณัโรค 
กลุ่มผูส้ัมผัสร่วมบ้านหรือผู้ใกล้ชิด 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน แรงงานต่างดา้ว 
ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อ
รั้งอ่ืนๆ ประชาชนท่ีสนใจ 

หมูบ้านในเขตรบัผิดชอบ 
กิจกรรมที1่ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 26 
คน 

 กิจกรรมที่ 2 ตรวจCXR
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
100  คน 
 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตา
ลอง จ านวน 25,460 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

จ านวน 26 คน คนละ 160 บาท เป็น
เงิน  4,160.บาท 

2. ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท
จ านวน 5 ช่ัวโมงเป็นเงิน 3,000  

3. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 
300 บาท 

        รวมเป็นเงิน 7,460  บาท 
  กิจกรรมที่ 2 ตรวจCXRกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
1. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ผูร้ับการตรวจ 

จ านวน 100 คน คนละ 30 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 

2. ค่ารถเคลื่อนทีC่hest X-Ray พร้อม
อ่านผล ตรวจทางห้องปฏิบัติการ Lap 
จ านวน 100 คน คนละ150 บาท 
เป็นเงิน 15,000 บาท 

            รวมเป็นเงิน 18,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,460   บาท 

รพ.สต.หนองคุ้ม 
 

 
 
 
 



๑๖ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
7. โครงการอบรมอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
เชี่ยวชาญผู้สูงอาย ุ  

1. เพื่อทบทวนบทบาทและภารกจิของ 
อสม.ในการคดักรอง และ ดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ ตามสภาพ
ปัญหาสาธารณสุขท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่
จ าเป็นและเร่งด่วน ของ อสม.ใน
การดูแลผูสู้งอายุติดบ้านติดเตียง 

3. เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและ
ดูแลผูป้่วยโรคที่เป็นปัญหาส าคญั
ของชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ต าบลโป่ง
ตาลอง 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตา
ลอง จ านวน 25,460 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวันในการอบรม คนละ 

100 บาท จ านวน 89 คน     เป็นเงิน
8,900บาท 

2. ค่าอาหารว่าง คนละ 30 บาท จ านวน 
2 มื้อ จ านวน 89 คน                           
เป็นเงิน5,340บาท 

3. ค่าวัสดุและเอกสารในการอบรมคนละ 
20 บาท จ านวน 89 คน     เป็นเงิน
1,780บาท 

4. ค่าป้ายไวนลิโครงการ 1 ป้ายเป็นเงิน 
300บาท 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 25,460บาท 

 

รพ.สต.หนองคุ้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
กิจกรรมประเภทท่ี 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (ต่อ) 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงการป้องกันอุบัติเหตุและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
และตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร รวมทั้งมารยาทในการขับข่ี 
และรูจ้ักป้องกันตนเองขณะขับข่ี
ยานพาหนะ 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้
ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการ
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่าง
ถูกวิธี 

3. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

4. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาล 
 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง  จ านวน 60 
คน 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตา
ลอง จ านวน 14,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คนๆละ 

100 บาท/มื้อ  จ านวน 1 มื้อ 
 เป็นเงิน  6,000  บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 60 
คนๆละ 35 บาท/มื้อ จ านวน 1 มื้อ
 เป็นเงิน  2,100  บาท 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 3 คนๆ
ละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาทเป็นเงิน  
5,400  บาท 

4. ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด 1.2 x 2.5  
เมตร ในราคาตารางละ 167 บาท  
 เป็นเงิน     500  บาท 

   รวมเป็นเงิน  14,000 บาท 
 

รพ.สต.หนองคุ้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพื้นที่ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการประชาชนสุขภาพดี ชีวีมี

สุข ควบคุมโรคตดิต่ออย่างเข้มแข็ง 
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

และองค์ความรู้ของประชาชนใน
เรื่องการป้องกันการเกดิโรคติดต่อ 

2. เสรมิสร้างและกระตุ้นการป้องกัน
การเกิดโรคตดิต่อในประชาชน 

3. เพื่อควบคุมและลดอตัราการเกิด
โรคตดิต่อในชุมชน 

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 
80 คน 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตา
ลอง จ านวน 18,500 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวันจ านวน 80 คน X 

100 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจ านวน 

80 คน x 30 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 
4,800 บาท 

3. ค่าวิทยากร จ านวน 5 ช่ัวโมง x 600 
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 15,800  บาท 
 

อสม.บ้านโป่งตา
ลอง หมู่ที่ 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพื้นที่  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. โครงการวัยใสปลอดภัย ห่างไกล

ยาเสพตดิ 
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบา้นหนอง

ซ่อมตะเคียนงาม ต าบลโป่งตาลอง 
จ านวน 200 คน เกิดความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักการดูแลสุขภาพ
ตนเองให้สมบรูณ์หา่งไกลจากยา
เสพติด มีทักษะชีวิต รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองซ่อมตะเคยีนงาม  มีสุขภาพ
แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคติตต่อและ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

เด็กนักเรยีนและ 
ผู้ด าเนินงาน  
จ านวน  200  คน 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง   
24,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้

ด าเนินงาน  จ านวน  200 คนๆ ละ  100
บาท/มื้อ  จ านวน 1 มื้อ  เป็นเงิน  20,000  
บาท 

2. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 2 x 2.50 เมตร  ใน
ราคาตารางเมตรละ 100 บาท เป็นเงิน 500 
บาท 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 
บาท/วัน  จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 24,600 บาท 

โรงเรียนบ้าน
หนองซ่อม
ตะเคียนงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพื้นที่  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. โครงการรักษ์สุขภาพ 1. เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีการพัฒนาการ

ตามวัยมีความฉลาดทางปัญญาและ
อารมณ ์

2. เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนป้องกัน
ปัญหาด้านสารเสพติดและ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

 
 
 

เด็กนักเรยีนและ 
ผู้ด าเนินงาน  จ านวน  
120  คน 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง   
20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน  จ านวน  
120  คน ๆ ละ 20 บาท  จ านวน 1 มื้อ  
เป็นเงิน 2,400 บาท 

2. ค่าวัสด-ุอุปกรณ์    เป็นเงิน 15,000 
บาท 

3. ค่าป้ายนิเทศ  เป็นเงิน 2,600  บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 

 

โรงเรียนบ้าน
หนองคุ้มวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพื้นที่  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยนักเรยีน 
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

นักเรียนตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ 
และสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
และมีบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู ้

3. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น
แก่นักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียน 

 
 
 

เด็กนักเรยีนและ 
ผู้ด าเนินงาน  จ านวน  
113 คน 

วันท่ี 20-25 
กรกฎาคม 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง   
20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับกลุ่มเปา้หมาย

และผูด้ าเนินงาน  จ านวน 113 คนๆละ 
100 บาท/มื้อ  จ านวน 1 มื้อ  เป็นเงิน  
11,300 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน  จ านวน 
113 คนๆละ 35 บาท/มื้อ  จ านวน 1 
มื้อ  เป็นเงิน  3,955 บาท 

3. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2x2.5 เมตร 
ในราคาตารางเมตรละ 100 บาท เป็น
เงิน 300 บาท 

4. ค่าเวชภัณฑย์า เป็นเงิน 2,445 บาท 
5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจดัท าฐานการเรียนรู้ 

เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 

 

โรงเรียนบ้าน
โป่งตาลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพื้นที่  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่

ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความ
เสี่ยงอุบัติเหต ุ

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย  คือนักเรียน
และเยาวชน จ านวน 70 คน เกดิ
ความรู้และทักษะ ตระหนักและ
เข้าใจกฎหมายจราจร มารยาทใน
การขับขี่ รู้จักป้องกันตัวเองขณะขบั
ขี่ยานพาหนะ 

2. เพื่อสร้างแกนน านักเรียนในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร 

3. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
และสร้างความปลอดภยัให้กับ
ตนเองและชุมชน 

 
 
 

เด็กนักเรยีนและ 
ผู้ด าเนินงาน  จ านวน  
70  คน 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง   
20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับกลุ่มเปา้หมาย

และผูด้ าเนินงาน  จ านวน 70 คนๆละ 
70 บาท/มื้อ  จ านวน 2  มื้อ  เปน็เงิน 
9,800 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน  จ านวน  
70  คน ๆ ละ 20 บาท/มื้อ  จ านวน 4 
มื้อ  เป็นเงิน 5,600 บาท 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 12 
ช่ัวโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 

4. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 2.5 x 4 เมตร  
ในราคาตารางเมตรละ 100 บาท จ านวน 
เป็นเงิน 1,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 

โรงเรียนบ้าน
หนองจอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพื้นที่  (ต่อ) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6. โครงการเด็กนักเรียนโรงเรียนสระ

น้ าวิทยา ว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ โต
ไปไมจ่มน้ า 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย  คือเด็กอายุ 5-13 ปี  มีชื่อ
ในทะเบียนเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง  และสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ  โดยได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง  
จ านวน 69 คน  สามารถช่วยเหลือตนเองจากการ

จมน้ า  ในท่าลูกหมาตกน้ า (Dog paddle) 
ได้ 

2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย  เข้าใจถึงการช่วยเหลือ
ตนเองที่ถูกต้อง  หากเกิดอุบัติทางน้ า  และ
สามารถต้ังสติเพื่อเข้าสระในท่าลูกหมาตกน้ า  

(Dog paddle) โดยไม่เกิดอาการกลัวหรือ
ตกใจ 

 
 
 

เด็กนักเรยีนและ 
ผู้ด าเนินงาน  จ านวน  
69  คน 

วันท่ี 29 มิ.ย.2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง   
20,255 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับกลุม่เป้าหมาย
และผูด้ าเนินงาน  จ านวน 93 คนๆละ 100 
บาท/มื้อ  จ านวน 1 มื้อ  เป็นเงิน  9,300 
บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน  จ านวน  93  
คน ๆ ละ 35 บาท/มื้อ  จ านวน 1 มื้อ  เป็น
เงิน 3,255 บาท 
3. คา่ตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 คน ๆ ละ 
3 ชม.ๆ ละ 600  บาท  เป็นเงิน  7,200  
บาท 
4. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 x 2.50 ม. ใน
ราคาตารางเมตรละ 100 บาท เป็นเงิน 500 
บาท  

รวมเป็นเงิน 20,255 บาท 

โรงเรียนสระน้ า
ใสวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการเด็กนักเรียนโรงเรียนสระ
น้ าวิทยา ว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ โต
ไปไมจ่มน้ า 

1. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย  คือ
นักเรียนโรงเรียนบา้นหนองคุ้มวิทยา 
จ านวน 121 คน ให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ  เรื่องโภชนาการและการออก
ก าลังกายท่ีเหมาะสมตามวัย สามารถ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคและ
การออกก าลังกาย   
2. เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบในโรงเรียน
ตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี มี
พลานามัยทีส่มบูรณ ์
 
 
 

เด็กนักเรยีนและ 
ผู้ด าเนินงาน  จ านวน  
121  คน 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง   
30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 121 คนๆละ 

100 บาท/มื้อ  จ านวน 1 มื้อ  เป็นเงิน  
12,100 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  
121  คน ๆ ละ 35 บาท/มื้อ  จ านวน 2 
มื้อ  เป็นเงิน 8,470 บาท 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  6 ชม.ๆละ 
600 บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท 

4. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.8 x 2.5 
เมตร  ในราคาตารางเมตรละ 167 บาท 
เป็นเงิน 750 บาท 

5. ค่าถ้วยรางวัลนักกฬีา 3 ใบ ๆ ละ 400  
บาท  เป็นเงิน  1,200 บาท 

6. ค่าเหรียญรางวันนักกีฬา 69x20 เป็นเงิน 
1,380 บาท 

7. ค่าอุปกรณ์กีฬา (ซื้อตาข่ายประตฟูุตบอล 
1 คู่) เป็นเงิน 2,500 บาท 

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท 

โรงเรียนบ้าน
หนองคุ้มวิทยา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพื้นที่  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
7. โครงการรักเป็น ปลอดภัยไม่ท้อง

ก่อนวัย ห่างไกลโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

1. เพื่อสร้างความตระหนัก และมีองค์
ความรู้เรื่องบทบาทและคณุค่าของ
การเป็นชาย/หญิง ในสังคม
พัฒนาการทางเพศ การจัดอารมณ์ 
สัมพันธ์ภาพทางเพศ พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การ
เสรมิสร้างสุขภาพในกลุ่มนักเรียน
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จ านวน 
185 คน 

2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ได้แก่ โรคเอดส์ ในกลุ่ม
นักเรียน 

3. เพื่อเสรมิสร้างความภาคภูมิใจใน
ตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะใน
การปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ
การด ารงชีวิต 

4. นักเรียนแกนน าสามารถน าความรูท้ี่
ได้ไปประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลอื
กลุ่มวัยรุ่นท่ีมีปัญหาเพื่อน าไปสู่การ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง 

 
 
 

เด็กนักเรยีนและ 
ผู้ด าเนินงาน  จ านวน  
185 คน 

ก.พ.62 - ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง   
36,170 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับกลุ่มเปา้หมาย

และผูด้ าเนินงาน  จ านวน 200 คนๆละ 
100 บาท/มื้อ  จ านวน 1 มื้อ  เป็นเงิน  
20,000 บาท 

2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน 
185 คนๆละ 35 บาท/มื้อ จ านวน 2 
มื้อ เป็นเงิน 12,950 บาท 

3. ค่าตอบแทนคณะวิทยากร จ านวน 6 
ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 

4.  
5. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 3x5 เมตร ใน

ราคาตารางเมตรละ 100 บาท เป็นเงิน 
1,500 บาท 

6. ค่าตอบแทนคณะวิทยากร จ านวน 6 
ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 

7. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ลุกฟุตบอล  เป็นเงิน 
5,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 36,170 บาท 
 

โรงเรียนบ้าน
หนองซ่อม
ตะเคียนงาม 
 

 
 

 



๒๖ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ  
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ช่ืออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  

หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  
หรือศูนย์ช่ืออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการสร้างความรู้ความ

เข้าใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครอง
ตระหนักถึงความส าคญัเกี่ยวกับ
การเฝา้ระวัง  ป้องกัน  และ
ควบคุมโรคทั้งในและนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2. เพื่อให้ผู้ปกครองและครูเข้าใจถึง
ปัญหาของโรค  และสามารถ
ปฏิบัติ  แก้ไข  รักษา  หรือส่งต่อ
ยังสถานพยาบาล  ได้อย่างถูกต้อง
ถูกวิธี 

3. เพื่อให้ผู้ปกครองและครสูามารถ
น าไปเผยแพร่และปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 
 
 
 

ผู้ปกครองเด็ก,เด็ก
นักเรียน และผู้
ด าเนินงาน  จ านวน  60 
คน 

ก.พ.62 – ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง   
11,310 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1.5 ชมๆละ 600 

บาท จ านวน 2 คน คนเป็นเงิน  1,800  บาท 
2. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 2x4 ม. ในราคาตาราง

เมตรละ 120 บาท เป็นเงิน 960 บาท 
3. ค่าเอกสารและอุปกรณ์ประกอบกจิกรรม  เป็นเงิน 

500 บาท 
4. ค่าสนับสนุนวสัด/ุอุปกรณ์ ในการส่งเสริมการจัด

กิจกรรม  เป็นเงิน  6,250  บาท 
-  น้ ายาฆ่าเช้ือโรคเอนกประสงค์เดทคอล ขนาด 5 
ลิตร   เป็นเงิน 4,000 บาท 
    -  สบู่เหลวล้างมือ 3M ขนาด 3.8 ลิตร จ านวน 5 
แกลลอน เป็นเงิน 2,250 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรบักลุ่มเป้าหมาย

และผูด้ าเนินงาน  จ านวน  60  คน  คนละ  30  
บาท  เป็นเงิน 1,800 บาท 

           รวมเป็นเงิน  11,310  บาท 

ศพด.อบต.โป่ง
ตาลอง 
 

 
 
 
 



๒๗ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
กิจกรรมประเภทท่ี 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ  

และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ช่ืออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  
หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  

หรือศูนย์ช่ืออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. 
 

โครงการหนูน้อยฟันสวยยิม้ใส 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดร้ับการส่ง
เสิรมสุขภาพในช่องปาก 

2. เพื่อกระตุ้นและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอันก่อให้เกดิปัญหา
สุขภาพในช่องปาก 

3. เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากได้
อย่างถูกต้องถูกวิธี 

 
 
 

ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเด็ก
เล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน จ านวน  60  
คน 

ก.พ.62 – ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง  5,720 
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1.5 ชม.ๆละ 

600 บาท จ านวน  2  คน เป็นเงนิ  1,800  
บาท 

2. ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด 2x4 เมตร ในราคา
ตารางเมตรละ 120 บาท เป็นเงนิ  960  
บาท 

3. ค่าเอกสารและอุปกรณ์ประกอบกจิกรรม  เป็น
เงิน 500 บาท 

4. ค่าสนับสนุนวสัด/ุอุปกรณ์ ในการส่งเสริมการจัด
กิจกรรม  เป็นเงิน  2,460  บาท 
- แปรงสีฟันเด็กอายุ 2-3 ปี จ านวน 60 

ด้าม เป็นเงิน 2,400 บาท 
- ยาสีฟันเด็ก ขนาด 80 กรัม จ านวน 1 

หลอด เป็นเงิน 60 บาท 
 

ศพด.อบต.
โป่งตาลอง 
 

  
 
 
 
 



๒๘ 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 4  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงาน
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.โป่งตาลองฯ 

1. เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. เพ่ือจัดท าแผนในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

3. เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 

4. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน 
คณะอนุกรรมการกองทุน 
คณะท างาน และแกนน า
สุขภาพ 

6. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. เพ่ือสร้างประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรม
ชุมชน 

- คณะกรรมการ 
กองทุนและอนุกรรมการ  
จ านวน 
64  คน 
 

ก.พ.62 ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง   
63,277 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
อนุกรรมการกองทุนฯ/คณะท างานกองทุนฯ 
1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
   -  ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 20 คนๆ
ละ 400 บาท จ านวน 4 ครั้ง  เ ป็ น เ งิ น 
32,000  บาท 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 20 
คนๆละ 35 บาท/มื้อ จ านวน 4 มื้อเป็นเงิน 
2,800  บาท 
2.  ประชุมอนุกรรมการกองทุนฯ (ตาม
อนุกรรมการที่มีการแต่งตั้ง)  
   - ค่าตอบแทนอนุกรรมการ จ านวน 11 
คนๆละ 300 บาท จ านวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 
13,200 บาท 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 11 
คนๆละ 35 บาท/มื้อ จ านวน 4 มื้อ เป็นเงิน 
1,540 บาท   
 รวมเป็นเงิน  49,540 บาท  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และ
แกนน าสุขภาพ 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
โป่งตาลอง 
 



๒๙ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
        1.  กิจกรรมอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ

กองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างานฯ 
  - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 31 คนๆละ 
100 บาท/มื้อ  จ านวน 1 มื้อเป็นเงิน  3,100  
บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 31 
คนๆละ 35 บาท/มื้อ จ านวน 1 มือ้ เป็นเงิน  
1,085  บาท 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 6 ช่ัวโมงๆ
ละ 600 บาท  เป็นเงิน  3,600  บาท 
    - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 
จ านวน 31 เล่มๆละ 100 บาท เป็นเงิน  
3,100  บาท 
    - ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด 1.2 x 2.5  
เมตร ในราคาตารางละ 167 บาท  เป็นเงิน     
500  บาท 
   รวมเป็นเงิน  11,385 บาท 
กิจกรรมจดัซื้อวัสดุและครภุัณฑ์เพือ่การ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
1. จัดซื้อวัสด ุ
   - แฟ้มจัดเก็บเอกสารกองทุนฯ จ านวน  24  
แฟ้มๆละ  98  บาท  เป็นเงิน 2,352 บาท 
        รวมเป็นเงิน    2,352 บาท 
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น  63,277 บาท 

 

 

 



๓๐ 
 

 

กิจกรรมประเภทท่ี 5  กิจกรรมส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมส่งเสริมในการป้องกัน

และแก้ไขปญัหาสาธารณสุข ใน
กรณีเกดิโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ในพื้นที่ 

-เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิ 
กิจกรรมในการป้องกันและแกไ้ขปญัหา
สาธารณสุขตามความ 
จ าเป็นเหมาะสมและ 
ทันต่อเหตุการณ ์
 
 
 

-ประชาชนผู้ประสบโรค
ระบาดหรือภัยพิบตั ิ

ก.พ.62 – ส.ค.62 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งตาลอง   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 
 

รวมเป็นเงิน 81,040 บาท 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
โป่งตาลอง 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

ส่วนท่ี 4  
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

การปฏิบัติงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดประขุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม             
2. จัดท าแผนงานกองทุนฯ             
3. บันทึกโครงการ/กิจกรรมของแผนงานกองทนุฯ ลงในระบบโปรแกรมบริหาร 
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

            

4. ติดตามการโอนเงินสนบัสนุนของ สปสซ. ประจ าปงีบประมาณ และบนัทึก 
ข้อมูลการรับเงินสมทบลงในระบบโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

            

5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานกองทุนฯ ประจ าปี ๒๔60             
6. ติดตามการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานของกองทุนฯ 
และ บนัทึกข้อมูลการด าเนนิงานลงในระบบโปรแกรมบริหารจดัการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

            

7. บันทึกรายรับ - รายจ่าย ตามแผนงานของกองทุนฯ ลงในระบบโปรแกรม 
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

            

8. รายงานการเงนิของกองทุนฯ ต่อ สปสซ. เขต             
9. ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนของคณะกรรมการกองทุนฯ             
10. ประเมินความพึงพอใจของประซาซนต่อกองทุนฯ             

 



32 
 

 
 


