
 
 

แผนปฏบิัติงานประจําปีงบประมาณ 2558 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อําเภอคง    จังหวัดนครราสีมา  
 

 

อนุมัติแผนเม่ือวันท่ี  6  กรกฎาคม 2558 
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด 

 
 
 



 
แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  

ประจําปีงบประมาณ 2558 
 

 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ 2558 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือกํากับการดําเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณตามโครงการ / กิจกรรมท่ีตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์   

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด
ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ 2558  เม่ือวันท่ี  6  กรกฎาคม  2558 ซ่ึงได้
พิจารณาอนุมัติโครงการ / กิจกรรม แยกประเภทได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางสรุปแผนงาน โครงการ / กิจกรรม  ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

ประเภท จํานวนโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
ประเภทท่ี 1   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ
สถานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  

19 358,150 
 

ประเภทท่ี 2   สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืน ในพ้ืนท่ี 

  
 

ประเภทท่ี 3   สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 

1 39400 
 

ประเภทท่ี 4   สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ
พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

6 238,769 
 

ประเภทท่ี 5   กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข  

  
 

รวมท้ังส้ิน  636,319  

 



 
 

ตารางแยกประเภทโครงการ / กิจกรรม  ประจําปีงบประมาณ 2558 
ประเภทท่ี 1   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ

สถานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
 

  ช่ือแผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
หน่วย

ดําเนินการ 

1. โครงการนักเรียนไทยฉลาด หุ่นดี ชีวิตสดใส 5,000 รพ.สต.ปอบิด 

2. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัยรุ่นโดยครอบครัว 13,800 รพ.สต.ปอบิด 

3. โครงการเฝ้าระวังควบคลุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบเพ่ือสุขภาพ 12,400 รพ.สต.ปอบิด 

4. โครงการดําเนินการ ควบคุม ป้องกัน ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 42,175 รพ.สต.ปอบิด 

5. โครงการห่วงใยหญิงไทยให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 18,325 รพ.สต.ปอบิด 

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และการแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ/
ผู้พิการ 

28,050 รพ.สต.ปอบิด 

7. โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข  25,000 รพ.สต.ปอบิด 

8. โครงการพัฒนาทีม SRRT ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์และภัยสุขภาพ ในตําบล 
และหมู่บ้าน 

6,000 รพ.สต.ปอบิด 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายในการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
อาหารปลอดภัย   

15,000 รพ.สต.ปอบิด 

10. โครงการพัฒนาทีม SRRT ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อท่ีสําคัญในชุมชน 15,100 รพ.สต.คูขาด 

11. โครงการ/กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง ตามระบบปิงปอง 7 สี 

35,400 
รพ.สต.คูขาด 

12. โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์ท่ีนี่ อย.ใกล้บ้านและเฝ้าระวังการใช้ยาปลอดภัยใน
ชุมชน 

18,000 
รพ.สต.คูขาด 

13. โครงการ/กิจกรรม ฟันสะอาด ยิ้มสวย เครือข่ายทันตสุขภาพเข้มแข็ง  14,600 รพ.สต.คูขาด 

14. โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้พิการและทุพพลภาพในชุมชน  19,200 รพ.สต.คูขาด 

15. โครงการ/กิจกรรม รณรงค์กําจัดเหาเด็กในวัยเรียน 28,100 รพ.สต.คูขาด 

16. โครงการ To Be Number One เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านยาเสพติด 12,000 รพ.สต.คูขาด 

17. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

18,400 
รพ.สต.คูขาด 

18. โครงการห่วงใยหญิงไทยให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 18,000 รพ.สต.คูขาด 

19. โครงการเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ 12,800 รพ.สต.คูขาด 

รวมท้ังส้ิน 19  โครงการ 358,150  

                

  



 
 
 
 
ประเภทท่ี 2   สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพ้ืนท่ี 
 

  ช่ือแผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
หน่วย

ดําเนินการ 
 

 
  

รวมท้ังส้ิน     โครงการ   

 

ประเภทท่ี 3   สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 

 

  ช่ือแผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
หน่วย

ดําเนินการ 
 

1. จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 
 

39,940 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  

รวมท้ังส้ิน  1  โครงการ 39,940  

   
ประเภทท่ี 4   สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 

  ช่ือแผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
หน่วย

ดําเนินการ 
 

1. โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
 

 

40,000 กองทุนฯ  

 

2. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ 
 

 

26,191 กองทุนฯ 

รวมท้ังส้ิน  2  โครงการ 66,191  

 
 ประเภทท่ี 5   กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
 

  ช่ือแผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
หน่วย

ดําเนินการ 
 

ไม่ได้ตั้งโครงการ / กิจกรรม รองรับ 
 

  

รวมท้ังส้ิน  --  โครงการ   



 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ  2558 

   โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

1.โครงการนักเรียนไทยฉลาด หุ่นดี ชีวิตสดใส 5,000 รพ.สต.ปอบิด 

2.โครงการสร้างเสริมภูมิคุม้กันวัยรุ่นโดยครอบครัว 13,800 รพ.สต.ปอบิด 

3.โครงการเฝ้าระวังควบคลมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสบูเพ่ือสุขภาพ 12,400 รพ.สต.ปอบิด 

4.โครงการดาํเนินการ ควบคุม ป้องกัน ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 42,175 รพ.สต.ปอบิด 

5.โครงการห่วงใยหญิงไทยให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเรง็ปากมดลูก 18,325 รพ.สต.ปอบิด 

6.โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ/ผู้พิการ และการแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 28,050 รพ.สต.ปอบิด 

7.โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข  25,000 รพ.สต.ปอบิด 

8.โครงการพัฒนาทีม SRRT ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์และภัยสุขภาพ ในตําบล และหมู่บ้าน 6,000 รพ.สต.ปอบิด 

9.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายในการดําเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและอาหารปลอดภยั   15,000 รพ.สต.ปอบิด 

10. โครงการพัฒนาทีม SRRT ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อท่ีสําคัญในชุมชน 15,100 รพ.สต.คูขาด 

11. โครงการ/กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง ตามระบบปิงปอง 7 ส ี

35,400 
รพ.สต.คูขาด 

12. โครงการพัฒนาคุณภาพศูนยท่ี์น่ี อย.ใกล้บ้านและเฝ้าระวังการใช้ยาปลอดภยัในชุมชน 18,000 รพ.สต.คูขาด 
13. โครงการ/กิจกรรม ฟันสะอาด ยิ้มสวย เครือข่ายทันตสุขภาพเข้มแข็ง  14,600 รพ.สต.คูขาด 

14. โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้พิการและทุพพลภาพในชุมชน  19,200 รพ.สต.คูขาด 

15. โครงการ/กิจกรรม รณรงค์กําจัดเหาเด็กในวัยเรียน 28,100 รพ.สต.คูขาด 

16. โครงการ To Be Number One เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านยาเสพติด 12,000 รพ.สต.คูขาด 

17. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมสี่วนร่วม 18,400 รพ.สต.คูขาด 

18. โครงการห่วงใยหญิงไทยให้หา่งไกลมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 18,000 รพ.สต.คูขาด 

19. โครงการเรยีน วัยใส ห่วงใยสขุภาพ 12,800 รพ.สต.คูขาด 

 
20. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเดก็ 

 
39,400 

ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

21. โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 40,000 กองทุนฯ  

22. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ 26,191 กองทุนฯ 

23. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก/ค่านํ้ามัน/ค่าฉีดยุง  50,000 กองทุนฯ 



24. โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า 40,000 กองทุนฯ  

25. โครงการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะในครัวเรือน 25,000 กองทุนฯ 

26. โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภยั 18,178 กองทุนฯ 

รวม  22  โครงการ  เป็นเงิน     

   รวมงบประมาณท่ีดําเนินการประจําปีงบประมาณ  2558  ท้ังสิ้น     636,319 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการตาม 
แผนปฏบิัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 40,000 กองทุนฯ  

2. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ 26,191 กองทุนฯ 

3. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก/ค่าน้ํามัน/ค่าฉีดยุง  50,000 กองทุนฯ 

4. โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา 40,000 กองทุนฯ  

5. โครงการจัดการขยะอย่างถูกสขุลักษณะในครัวเรือน 25,000 กองทุนฯ 

6. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภยั 18,178 กองทุนฯ 

รวมทั้งสิ้น  6  โครงการ 238,769  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงาน
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการ
ประชุม
คณะกรรมการ
กองทุน 

1. เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาทักษะการมี
ส่วนร่วม 
2. รายงานผลการ
ดําเนินงานกองทุน
ตามกําหนด 
3. สนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดี
โปร่งใสตรวจสอบได ้
 
 
 

1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
จํานวน  15  คน  
2. 
คณะอนุกรรมการ
กองทุน จํานวน 2 
คน 
 
 
 
 
 
 

- 1. ร้อยละ 80 
คณะกรรมการ
กองทุนฯ  มีส่วนร่วม
ในการบริหารกองทุน 
2. คณะกรรมการ
กองทุน บริหาร
กองทุนได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. มีการรายงานผล
การดําเนินงานตามที่ 
สปสช.กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนและ
คณะอนุกรรมการ  
2.จัดประชุม
ประจําเดือน 
 

ต.ค.2555 
– ก.ย. 
2556 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะอนุ กรรมการในการประชุม 
จํานวน 17 คน ๆ ละ  200  บาท/
ครั้ง   จํานวน  4  ครั้ง    เป็นเงิน
จํานวน  13,600 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ  3,000  บาท 
3 . ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ เป็นเงิน 10,000 
บาท 
6. ค่าวัสดุ  เป็นเงิน  13,400 บาท 

รวมเป็นเงิน  40,000  บาท 
 
 
 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคูขาด 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้

 
 



ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                      (นางสาวสมคิด  ตองติดรัมย์)                             (นางปาณิศา   พรนิมติร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
                         เจ้าหน้าที่การเงินกองทุน                                       ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                        นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 

 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงาน
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.การประชุม
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
กองทุน 

1. เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาทักษะการมี
ส่วนร่วม 
2. รายงานผลการ
ดําเนินงานกองทุน
ตามกําหนด 
3. สนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดี
โปร่งใสตรวจสอบได ้
 
 
 

1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
จํานวน  15  คน  
2. 
คณะอนุกรรมการ
กองทุน จํานวน 2 
คน 
 
 
 
 
 
 

ทุกหมู่บ้าน
ในพื้นที่
ตําบลคู
ขาด 

1. ร้อยละ 80 
คณะกรรมการ
กองทุนฯ  มีความรู้
เพิ่มขึ้นในการบริหาร
กองทุน 
2. คณะกรรมการ
กองทุน บริหาร
กองทุนได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. มีการรายงานผล
การดําเนินงานตามที่ 
สปสช.กําหนด 
4. มีเครื่องมือในการ
รายงานผลการดําเนิน 
งานในระบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 

1.อบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนและ
คณะอนุกรรมการ  
2.จัดประชุม
ประจําเดือน 
3.จัดเตรียมเครื่องมือ
ในการรายงานผลการ
ดําเนินงานในระบบ
ออนไลน์ 

ต.ค.2555 
– ก.ย. 
2556 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะอนุ กรรมการในการประชุม 
จํานวน 17 คน ๆ ละ  200  บาท/
ครั้ง   จํานวน  4  ครั้ง    เป็นเงิน
จํานวน  13,600 บาท 
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ เป็นเงิน 10,000 
บาท 
6. ค่าวัสดุ  เป็นเงิน  2,591 บาท 

รวมเป็นเงิน  26,191  บาท 
 
 
 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคูขาด 



 
 
 
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้

 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                      (นางสาวสมคิด  ตองติดรัมย์)                             (นางปาณิศา   พรนิมติร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
                         เจ้าหน้าที่การเงินกองทุน                                       ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                        นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วดัผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุม
ไข้เลือดออก/ค่า
น้ํามัน/ค่าฉีดยุง 

1. เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความ 
สําคัญของการควบคุม
ป้องกัน โรค
ไข้เลือดออก 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการควบคุม
กําจัดลูกน้ํายุงลาย 
3. เพื่อลดอัตราการ
ป่วยด้วยโรคไข้เลือด 
ออกทุกกลุ่มอายุ 
4. เพื่อให้เข้าใจ
วิธีการใช้เครื่องพ่น
หมอกควันที่ถูกวิธี 
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิ 

1. กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน 
 
 
 
 
 

ทุกหมู่บ้าน
ในพื้นที่
ตําบลคู
ขาด 

1. ให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความ 
สําคัญของการควบคุม
ป้องกัน โรค
ไข้เลือดออก 
2. ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการควบคุม
กําจัดลูกน้ํายุงลาย 
3. ลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือด ออก
ทุกกลุ่มอายุ 
4. ให้เข้าใจวิธีการใช้
เครื่องพ่นหมอกควันที่
ถูกวิธี 
5. เพิ่มประสิทธิ ภาพ

1. ประชุมหารือแนว
ทางการดําเนิน
โครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการ/ประสาน
วิทยากร/สถานที่/
และผูเ้กี่ยวข้อง 
4. ดําเนินงานตาม
โครงการ 
5. รายงาน ติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ต.ค.2555 
– ก.ย. 
2556 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลคู
ขาด  
จํานวน 50,000 บาท   

รวมเป็นเงิน  50,000  บาท 
 
 
 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคูขาด 



ภาพการป้องกันควบ 
คุมโรคไข้เลือดออก 
 
 

การป้องกันควบ คุม
โรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้

 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                      (นางสาวสมคิด  ตองติดรัมย์)                             (นางปาณิศา   พรนิมติร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
                         เจ้าหน้าที่การเงินกองทุน                                       ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                        นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วดัผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.โครงการรณรงค์
ป้องกันเด็กจมน้ํา 

1. เพื่อสร้างความ
ตระหนักในดา้นการ
ป้องกันภัยเด็กจมน้ํา 
2. เพื่อให้ความรู้ ฝึก
ปฏิบัติหลักสตูรการ
ว่ายน้ํา และทักษะ
การเอาชีวิตรอดให้แก่
เด็ก 
3. เพื่อให้ความรู้และ
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการ

1. กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 
 
 
 
 
 

ทุกโรงเรียน
ในพื้นที่

ตําบลคูขาด 

1. ได้รับความรู้ ใน
การฝึกปฏิบัติ
หลักสตูรการว่ายน้ํา 
และทักษะการเอา
ชีวิตรอด 
2. ได้รับความรู้ในการ
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลและการ
ช่วยเหลือคนตกน้ํา 
จมน้ํา 
 

1. ประชุมหารือแนว
ทางการดําเนิน
โครงการ 
2. สํารวจ
กลุ่มเป้าหมาย 
3. เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
4. ประชาสัมพันธ์
โครงการ/ประสาน
วิทยากร/สถานที่/

ต.ค.2555 – 
ก.ย. 2556 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลคูขาด จํานวน 
40,000 บาท   

รวมเป็นเงิน  40,000  บาท 
 
 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคูขาด 



ปฐมพยาบาลและการ
ช่วยเหลือคนตกน้ํา 
จมน้ํา 
4. เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาเด็กเสียชีวิต
จากการจมน้ําใน
ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

และผูเ้กี่ยวข้อง 
5. ดําเนินงานตาม
โครงการ 
6. รายงาน ติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงาน  
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้

 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                      (นางสาวสมคิด  ตองติดรัมย์)                             (นางปาณิศา   พรนิมติร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
                         เจ้าหน้าที่การเงินกองทุน                                       ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                        นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วดัผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการ
จัดการขยะอย่าง
ถูกสุขลักษณะใน
ครัวเรือน 

1. เพื่อให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการขยะใน
ชุมชน 
2. เพื่อลดปริมาณการ
ผลิตขยะมลูฝอยในแต่

1. กลุ่มประชาชน
ทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 
 
 
 
 

ทุกหมู่บ้าน
ในพื้นที่
ตําบลคู
ขาด 

1. ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะในชุมชน 
2. มีความสําเร็จในลด
ปริมาณการผลติขยะ
มูลฝอยในแต่ละ

1. ประชุมหารือแนว
ทางการดําเนิน
โครงการ 
2. สํารวจกลุม่เป้า 
หมาย 
3. เสนอโครงการเพื่อ

ต.ค.2555 – 
ก.ย. 2556 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลคูขาด จํานวน 
25,000 บาท   

รวมเป็นเงิน  25,000 บาท 
 
 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคูขาด 



ละครัวเรือน 
3. เพื่อส่งเสรมิการคัด
แยกขยะจากครัวเรือน
เพื่อนํากลับมาใช้
ประโยชน์ 
 
 

ครัวเรือน 
3. มีความรู้ในการคัด
แยกขยะจาก
ครัวเรือนเพื่อนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติ 
4. ประชาสัมพันธ์
โครงการ/ประสาน
วิทยากร/สถานที่/
และผูเ้กี่ยวข้อง 
5. ดําเนินงานตาม
โครงการ 
6. รายงาน ติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงาน  
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้

 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                      (นางสาวสมคิด  ตองติดรัมย์)                             (นางปาณิศา   พรนิมติร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
                         เจ้าหน้าที่การเงินกองทุน                                       ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                        นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 

 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการ
รณรงค์ขับขี่

1. เสริมสร้างความรู้
ความสามารถในการ

1. กลุ่มประชาชน
ทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 

ทุกหมู่บ้าน
ในพื้นที่
ตําบลคู

1. ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้ในการขับขี่

1. ประชุมหารือแนว
ทางการดําเนิน

ต.ค.2555 
–ก.ย. 
2556 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ



ปลอดภัย ขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างถูกต้องปลอดภัย 
2. ให้ผู้ขับขี่รู้และ
เข้าใจ พรบ.จราจร
ทางบก ตลอดจน
กฎหมายจราจร และ
การประพฤตปิฏิบัติให้
เคารพกฎจราจร 
อย่างเคร่งครัด 
3.ปลูกฝังให้ผู้ขับขี่
และผูซ้้อนท้ายมี
จิตสํานึกควาปลอดภัย 
ในการสวมใสห่มวก
กันน็อคที่ถูกต้อง และ
ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขาด รถจักรยานยนต์อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 
2. ผู้ขับขี่เข้าใจ พรบ.
จราจรทางบก 
ตลอดจนกฎหมาย
จราจร และการ
ประพฤติปฏบิัติให้
เคารพกฎจราจร 
อย่างเคร่งครัด 
3.ผู้ขับขี่และผู้ซ้อน
ท้ายมีจิตสํานึกควา
ปลอดภัย ในการสวม
ใส่หมวกกันน็อคที่
ถูกต้องและได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
2. สํารวจกลุม่เป้า 
หมาย 
3. เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
4. ประชาสัมพันธ์
โครงการ/ประสาน
วิทยากร/สถานที่/
และผูเ้กี่ยวข้อง 
5. ดําเนินงานตาม
โครงการ 
6. รายงาน ติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงาน  
 

จํานวน 18,178 บาท 

รวมเป็นเงิน  18,178  บาท 
 
 
 

ท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคูขาด 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้

 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                      (นางสาวสมคิด  ตองติดรัมย์)                             (นางปาณิศา   พรนิมติร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
                         เจ้าหน้าที่การเงินกองทุน                                       ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                        นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องคก์ารบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 255๘ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูขาด  ตําบลคูขาด  อําเภอคง  จงัหวัดนครราชสีมา 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาทีม SRRT ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สําคัญในชุมชน 15,100  

2. โครงการ/กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตามระบบปิงปอง 7 ส ี 35,400  

3. โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์ที่นี่ อย.ใกล้บ้านและเฝ้าระวังการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 18,000  

4. โครงการ/กิจกรรม ฟันสะอาด ยิ้มสวย เครือข่ายทันตสุขภาพเข้มแข็ง  14,600  

5. โครงการส่งเสรมิฟื้นฟูผู้พิการและทุพพลภาพในชุมชน  19,200  

6. โครงการ/กิจกรรม รณรงค์กําจัดเหาเด็กในวัยเรยีน 28,100  

7. โครงการ To Be Number One เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านยาเสพติด 12,000  

8. โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมสี่วนร่วม 18,400  

9. โครงการห่วงใยหญิงไทยให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 18,000  

10. โครงการเรยีน วัยใส ห่วงใยสขุภาพ 12,800  

รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ 192,400.-  

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 



แผนงาน
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการ/
กิจกรรม 
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน 
โรคความดัน 
โลหิตสูง ตาม
ระบบปิงปอง 7 สี 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการตรวจคัด
กรองเสี่ยงได้รับการ
รักษา 

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   หมู่บ้านใน
พื้นที่

รับผิดชอบ
ของ 

รพ.สต.คูขาด 

1.อสม.ได้รับการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.มีอัตราการเกิดโรค
ไม่เกินมาตรฐานของ
แต่ละโรค 
3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับวัคซีนโรคไข้หวัด
ใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อบรมอสม.เรื่อง
การคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง 

สิงหาคม 
2558 สองรุ่น 

รุ่นที่ 1. 
-ค่าอาหาร จํานวน 220 คน ๆ ละ
50 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จํานวน 220 คน ๆ ละ25 บาท 
เป็นเงิน 11,000 บาท 
-ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง 
ๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน2,400 
 บาท 
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
บาท  
รวมเป็นเงิน 25,000 บาท 
 
รุ่นที่ 2. 
ค่าอาหาร จํานวน 80 คน ๆ ละ50 
บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อ
จํานวน 80 คน ๆ ละ25 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
-ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง 
ๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน1,800 
 บาท 
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
บาท  
รวมเป็นเงิน 10,400 บาท 
 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ตําบลคูขาด 
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 



                    (นายเทอดพงศ์   พันธวิศิษฏ์)                              (นางปาณิศา   พรนิมิตร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูขาด                        ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                      นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการพัฒนา
คุณภาพศูนย์ที่นี่ 
อย.ใกล้บ้านและเฝา้
ระวังการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชน 

1.เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

ประชาชนกลุ่มวัย
ทํางาน และกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปที่มี
การเสีย่ง 

หมู่บ้านใน
พื้นที่

รับผิดชอบ
ของ 

รพ.สต.คูขาด 

1. ผู้ประกอบการร้าน
ชํามีความรู้เข้าใจใน
การประกอบการร้าน
ชํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนกลุ่มวัย
ทํางาน และกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปที่มี
การเสีย่ง 
 
 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2558 

-.ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 100 
คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 
บาท   
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
จํานวน  86 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 25 
บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  
-ค่าวิทยากร  จํานวน  2 คน ๆ ละ 3 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน
3,600 บาท 
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
บาท  
-ค่าป้ายร้ายค้าปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค 38 ป้าย เป็นเงิน 3,800 
บาท  
 

รวมเป็นเงิน  18,000  บาท 
 
 
 
 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ตําบลคูขาด 
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้
 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                    (นายเทอดพงศ์   พันธวิศิษฏ์)                              (นางปาณิศา   พรนิมิตร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 



            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูขาด                        ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                      นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.โครงการ/
กิจกรรม ฟันสะอาด 
ยิ้มสวย เครือข่าย
ทันตสุขภาพเข็ม
แข็ง 

1.เพื่อสนับสนุน
ประชาชนทุกกลุ่ม
ดูแลทันตสุขภาพ
อย่างเหมาะสมและ
มีคุณภาพ  

ประชาชนทั่วไป หมู่บ้านใน
พื้นที่

รับผิดชอบ
ของ 

รพ.สต.คูขาด 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปาก ด้านทันตกรรม 
 

อบรมทบทวนให้
ความรู้ด้านทันตกรรม 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2558 

-ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 100 
คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 
บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
จํานวน  100 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ
25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  
ค่าวิทยากร จํานวน 1 คน จํานวน 2 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
1,200  บาท   
-ค่าจัดทําเอกสาร จํานวน 100 ชุด  
ชุดละ 28 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
บาท  
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 19,200 บาท 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ตําบลคูขาด 
 



 
 
 
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้
 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                    (นายเทอดพงศ์   พันธวิศิษฏ์)                              (นางปาณิศา   พรนิมิตร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูขาด                        ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                      นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการส่งเสรมิ 
ฟื้นฟูผู้พิการและ
ทุพพลภาพในชุมชน 

1.เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ดูแลผู้พิการ 

กลุ่มคนพิการ
และทุพพลภาพ 
 

กลุ่มคนพิการ
และทุพพล
ภาพในเขต
รับผิดชอบ 

รพ.สต.คูขาด 

มีผู้เข้าประชุมร้อยละ 
80  
 

1. อบรมให้ความรู้ 
แก่ผู้ดูแลผู้พิการ 
 
 
 
 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2558 

-ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 162 
คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 8,100 
บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
จํานวน  121 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ
25 บาท เป็นเงิน 8,100 บาท  
ค่าวิทยากร จํานวน 2 คน ๆละ 2 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
2,400  บาท   
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
บาท  
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 14,600 บาท 

 
 
 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพตําบล
คูขาด  

 



 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้
 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                    (นายเทอดพงศ์   พันธวิศิษฏ์)                              (นางปาณิศา   พรนิมิตร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูขาด                        ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                      นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 

 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนา
ทีม SRRTในการ
ควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อที่สําคัญ
ในชุมชน 

1.เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อที่
สําคัญ และวิธีการ
ควบคุมและป้องกัน
โรค 

ประชาชนทั่วไป
ที่มีภาวะเสี่ยง  

หมู่บ้านใน
พื้นที่

รับผิดชอบ
ของ 

รพ.สต.คูขาด 

มีผู้เข้าประชุมร้อยละ 
80  
 

อบรมประชุมให้
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
ที่สําคัญ 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2558 

-ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 100 
คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 
บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
จํานวน  100 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ
25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  
ค่าวิทยากร จํานวน 1 คน จํานวน 2 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
1,200  บาท   
-ค่าจัดทําเอกสาร จํานวน 100 ชุด  

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ตําบลคูขาด 
 



ชุดละ 28 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
บาท  
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 19,200 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้
 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                    (นายเทอดพงศ์   พันธวิศิษฏ์)                              (นางปาณิศา   พรนิมิตร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูขาด                        ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                      นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงาน
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6.โครงการ/
กิจกรรม
รณรงค์กําจัด
เหาเด็กในวัย
เรียน 

1.เพื่อ
ผู้ปกครอง
นักเรียนมี
ความรู้เรื่อง
โรคเหา 

กลุ่มเด็กวัยเรยีน
และเยาวชน 

หมู่บ้านในพื้นที่
รับผิดชอบของ 
รพ.สต.คูขาด 

อัตราการเกิดเหา
ในเด็กวัยเรยีน
น้อยลง ร้อยละ 
95 
 

จัดอบรมให้
ความรู้แก่
ผู้ปกครอง
นักเรียน 
 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

2558 

รุ่นที่ 1โรงเรียนบ้านหนองว้า 
-ค่าอาหาร จํานวน 63 คน ๆ ละ50 บาท เป็นเงิน 3,150 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 63 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ 
25 บาท เป็นเงิน 3,150 บาท 
-ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ตําบลคูขาด 
 



  
 

2,400 บาท 
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท  
รวมเป็นเงิน 9,300 บาท 

รุ่นที่ 2 
ค่าอาหาร จํานวน 58 คน ๆ ละ50 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อจํานวน 58 คน ๆ ละ25 
บาท เป็นเงิน 2,900 บาท 
-ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน
2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,400 บาท 
รุ่นที่ 3 
ค่าอาหาร จํานวน 80 คน ๆ ละ50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อจํานวน 80 คน ๆ ละ25 
บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
-ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน
1,800 บาท 
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท  
รวมเป็นเงิน 10,400 บาท 
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้
 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                    (นายเทอดพงศ์   พันธวิศิษฏ์)                              (นางปาณิศา   พรนิมิตร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูขาด                        ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                      นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 

 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2556 
 



แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7.โครงการ To Be 
Number One 
เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วม
ใจ ต้านยาเสพติด 

1.เพื่อให้เยาวชน 
และภาคีเครือข่าย
ได้รับรู้ รับทราบถึง 
ปัญหา และมีส่วน
ร่วมต่อต้าน ป้องกัน
แพร่ระบาดของยา
เสพติด 
2.เพื่อเฝ้าระวัง
ติดตามไม่ให้กลับไป
เสพซ้ํา 
3.มีการดําเนินงาน 
To Be Number 
One 
 

กลุ่มเด็กวัยเรยีน
และเยาวชน 

หมู่บ้านใน
พื้นที่รับผิด 
ชอบของ 
รพ.สต.คูขาด 

1. กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ80 
 

ทบทวนบทบาทคณะ
กรรม การต้านยาเสพ
ติด และเครือข่ายภาคี 
เพื่อวางแผนอบรมให้
ความรู้เยาวชน 
 
 
 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2558 

-ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 98 คนๆ
ละ 50 บาท เป็นเงิน 4,900 บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
จํานวน  98 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ25 
บาท เป็นเงิน 4,900 บาท  
ค่าวิทยากร จํานวน 2 คน จํานวน 2 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
2,400  บาท   
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
บาท  
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 12,800 บาท 
 
 
 

รพ.สต.คูขาด 

 
 
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้
 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                    (นายเทอดพงศ์   พันธวิศิษฏ์)                              (นางปาณิศา   พรนิมิตร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูขาด                        ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                      นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2556 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8.โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ 
และการพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ
โดยชุมชนมสี่วนร่วม 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
เข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค การ
รักษา และฟื้นฟู
ด้านร่างกาย จิตใจ 
 

กลุ่มผูสู้งอายุ หมู่บ้านใน
พื้นที่รับผิด 
ชอบของ 
รพ.สต.คูขาด 

1.ผู้สูงอายุ เข้าถึง
บริการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค 
การรักษา และ
ฟื้นฟูด้านร่างกาย 
จิตใจ 
 

จัดอบรม  
 
 

มีนาคม – 
สิงหาคม 2558 

-ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 154 
คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 7,700 
บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
จํานวน  154 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ
25 บาท เป็นเงิน 7,700 บาท  
ค่าวิทยากร จํานวน 2 คน จํานวน 2 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
2,400  บาท   
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
บาท  
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 18,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต.คูขาด 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้
 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                    (นายเทอดพงศ์   พันธวิศิษฏ์)                              (นางปาณิศา   พรนิมิตร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 



            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูขาด                        ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                      นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 

 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2556 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9.โครงการห่วงใย
หญิงไทยให้ห่างไกล
มะเร็งเต้านม และ
มะเร็งปากมดลูก 

1.เพื่อให้สตรีอายุ 
30-70 ปีใช้สมุด
บันทึกการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี 
 

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลังคลอด 

11  หมู่บ้าน
ในพื้นที่

รับผิดชอบ
ของ 

รพ.สต.คูขาด 

1. กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ80  

จัดอบรมให้ความรู ้
 
 
 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2558 

-ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 150 
คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 7,500 
บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
จํานวน  150 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ
25 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท  
ค่าวิทยากร จํานวน 2 คน จํานวน 2 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
2,400  บาท   
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
บาท  
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 18,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต.คูขาด 



 
หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้
 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                    (นายเทอดพงศ์   พันธวิศิษฏ์)                              (นางปาณิศา   พรนิมิตร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูขาด                        ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                      นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 

 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2556 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10.โครงการเรียน 
วัยใส ห่วงใยสุขภาพ 

1.เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องเพศศึกษา 
2.เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ในการ
คุมกําเนิด 
 

1กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 

11  หมู่บ้าน
ในพื้นที่

รับผิดชอบ
ของ 

รพ.สต.คูขาด 

1. ผู้เข้าอบรมร้อย 
80 มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา 
 

จัดอบรมให้ความรู ้
 
 
 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2558 

-ค่าอาหารกลางวัล จํานวน 98 คนๆ
ละ 50 บาท เป็นเงิน 4,900 บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
จํานวน  98 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ25 
บาท เป็นเงิน 4,900 บาท  
ค่าวิทยากร จํานวน 2 คน จํานวน 2 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
2,400  บาท   
-ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
บาท  
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 12,800 บาท 
 
 
 
 
 

รพ.สต.คูขาด 



 
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้
 
 

ลงชื่อ ..................................................        ลงชื่อ ..................................................                   ลงชื่อ .................................................. 
                    (นายเทอดพงศ์   พันธวิศิษฏ์)                              (นางปาณิศา   พรนิมิตร)                                                        (นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูขาด                        ปลัด อบต.คูขาด (เลขานุการกองทุนฯ)                                      นายก อบต.คูขาด (ประธานกองทุนฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปอบิด  อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบรวม ผู้รับผิดชอบ 

        

1 โครงการ  นักเรียนไทยฉลาด หุ่นดี ชีวีสดใส 5,000 รพ.สต.ปอบิด 

2 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัยรุ่นโดยครอบครัว 13,800 รพ.สต.ปอบิด 

3 โครงการเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเพื่อสุขภาพ  12,400 รพ.สต.ปอบิด 

4 โครงการ ดําเนินงาน ควบคุม ป้องกัน ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 42,175 รพ.สต.ปอบิด 



5 โครงการ ห่วงใยหญิงไทยให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 18,325 รพ.สต.ปอบิด 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  และการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 28,050 รพ.สต.ปอบิด 

7 โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข 25,000 รพ.สต.ปอบิด 

8 โครงการพัฒนาทีม SRRTในการเฝ้าระวังเหตุการณ์และภัยสุขภาพ ในตําบล และหมู่บ้าน 6,000 รพ.สต.ปอบิด 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย  15,000 รพ.สต.ปอบิด 

    165,750   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 



1.โครงการ  
นักเรียนไทยฉลาด 
หุ่นดี ชีวีสดใส 

1.เพื่อให้เด็กวัย
เรียนมีน้ําหนักตาม
เกณฑ์เหมาะสม
ตามวัย 
2.เพื่อให้เด็กวัย
เรียนที่มีน้ําหนัก
เกินเกณฑ์ให้มี
น้ําหนักตามเกณฑ์
เหมาะสมตามวัย 
 

1.คณะกรรมการ
สถานศึกษา
จํานวน30 คน 
2.ผู้ปกครอง
นักเรียนจํานวน 
20 คน 

โรงเรียนบ้านปอบิด
โรงเรียนโคกเสี่ยว 
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี

1.กลุ่มเป้าหมายมีการ
ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภค 
อาหารถูกหลัก
โภชนาการ 
และออกกําลังกายอย่าง
เหมาะสมร้อยละ80 
2.นักเรียนมีภาวะเริ่ม
อ้วน 
และอ้วนไม่เกินร้อยละ
 

1.ประเมินส่วนสูง 
น้ําหนักนักเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผล 
2. ติดตามเยี่ยมบ้าน
นักเรียนที่เริ่มอ้วน
และอ้วน 
3. ประชุม
คณะกรรมการศึกษา
และผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนที่มีปัญหา 
4. แนะนําการใช้สมุด
ตรวจสุขภาพด้วย
ตนเอง 
 
 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
จํานวน 50 คนๆละ 50 
บาทเป็นเงิน  2,500 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจํานวน 50 คนๆ
ละ 25 บาท X 2 มื้อ
 เป็นเงิน  2,500  
บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท

 

รพ.สต. 
ปอบิด 
 

หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้

 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ .............................................              ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................................                      ผู้อนุมัติโครงการ............................................... 
               ( นางนงเยาว์  ชุ่มสูงเนิน )                                        ( นางปาณิศา  พรนิมิตร )                                         ( นายนิพนธ์   พันธวิศิษฎ์) 
                            ผอ.รพ.สต.ปอบิด              เลขาฯกองทุนสุขภาพตําบลคูขาด                       ประธานกองทุนสุขภาพตําบลคูขาด 

 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันวัยรุ่นโดย
ครอบครัว 

1.เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
อนามัยเจริญพันธุ์
ของวัยรุ่น 
2.เพื่อเพิ่มทักษะ
พูดคุยเรื่อง
เพศศึกษาของพ่อ
แม่ผู้ปกครอง 
3.เพื่อชะลอการ
ตั้งครรภ์ซ้ํา 
 

1.กลุ่มพ่อแม่
ผู้ปกครอง
จํานวน 51คน 
2.นักเรียน ม.1-
ม.3 จํานวน 51
คน 

โรงเรียนบ้านปอ
บิด 

1.มีพ่อแม่เข้าอบรม   
เชิงปฏิบัติการร้อยละ 
 90 
2.หญิงวัยรุ่นอายุ 15 
-19 ปีตั้งครรภ์ไม่เกิน 
ต่อพันประชากร 
3.หญิงตั้งครรภ์อายุ  
15-19 ปีที่มีการ 
คลอดมีชีพและเป็น 
การตั้งครรภ์ที่ 2 ขึ้น 
ไปเกินร้อยละ 10 
 

1..อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ร่วมกับสถานศึกษา
ตามหลักสูตรฯ 

สิงหาคม 
2558 

- ค่าค่าอาหารกลางวัน 
จํานวน 102 คนๆละ5    
บาทเป็นเงิน  5,100 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มจํานวน 102 คนๆละ    
25 บาท X 2 มื้อเป็นเงิน  
5,100  บาท 
- ค่าวิทยากร 3  คนๆละ 
2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  
เป็นเงิน  3,600  บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 13,800 บาท
 
 
 
 

 

รพ.สต. 
ปอบิด 
 



 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ .............................................              ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................................                      ผู้อนุมัติโครงการ............................................... 
                  ( นางนงเยาว์  ชุ่มสูงเนิน )                                        ( นางปาณิศา  พรนิมิตร )                                         ( นายนิพนธ์   พันธวิศิษฎ์) 
                               ผอ.รพ.สต.ปอบิด              เลขาฯกองทุนสุขภาพตําบลคูขาด                       ประธานกองทุนสุขภาพตําบลคูขาด 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบ 

3.โครงการเฝ้าระวัง
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และ
ยาสูบเพื่อสุขภาพ 

1.เพื่อลดนักดื่ม
และนักสูบหน้า
ใหม่ 
2.เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมเฝ้าระวัง
นักดื่ม - นักสูบ
หน้าใหม่ 

กลุ่มอายุ15-19ปี
จํานวน 100 คน 

พื้นที่รับผิดชอบ 
รพ.สต.ปอบิด
จํานวน 10 หมู่บ้าน 

1.ผู้บริโภค
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใน
ประชากรอายุ15-
19 ปีไม่เกินร้อยละ 
13 
2.ผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่น
อายุ 15-19 ปี ไม่
เกินร้อยละ 10 

1.สํารวจนักดื่ม
เครื่องดื่มแอกอฮอล์
หน้าใหม่ในกลุ่มอายุ 
15-19 ปี 
2.สํารวจนักสูบหน้าใหม่
ในกลุ่มอายุ 15-18 ปี 
3.รณรงค์บังคับใช้ กม.
ตามพ.ร.บคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.
2535  และ พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ.2535และสุรา 
4.รณรงค์วันงดสูบบุหรี่
โลก 
5.จัดบริการในคลินิก
เลิกบุหรี่-สุราใน รพ.สต. 

สิงหาคม 
2558 

- ค่าอาหารกลางวันจํานวน
100 คนๆละ 50 บาท เป็น
เงิน  5,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มจํานวน 100 คนๆละ25
บาท X 2 มื้อเป็นเงิน5,000
บาท 
- ค่าวิทยากร  2  คนๆละ2 
ชั่วโมงๆละ 600บาท       
เป็นเงิน   2,400  บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 12,400 
บาท 

รพ.สต. 
ปอบิด 
 



6.รณรงค์ในชุมชน เพื่อ
ผลักดันให้อําเภอคง 
เป็นอําเภอปลอดควัน
บุหรี่ 

 
  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ .............................................              ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................................                      ผู้อนุมัติโครงการ............................................... 
                  ( นางนงเยาว์  ชุ่มสูงเนิน )                                         ( นางปาณิศา  พรนิมิตร )                                         ( นายนิพนธ์   พันธวิศิษฎ์) 
                                ผอ.รพ.สต.ปอบิด             เลขาฯกองทุนสุขภาพตําบลคูขาด                       ประธานกองทุนสุขภาพตําบลคูขาด 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิ
ดชอบ 



4.โครงการ
ดําเนินงาน ควบคุม 
ป้องกัน ดูแลรักษา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

1. เพื่อพัฒนา
ระบบการ
ดําเนินงาน 
ควบคุม ป้องกัน 
ดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 
2. เพื่อดําเนินงาน
และสนับสนุน
เครือข่ายชุมชน
ตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ใน 

1.แกนนําฯจํานวน 
110 คน 
2.กลุ่มอายุ 35-59
ปี 827 คน 
3.กลุ่มป่วย 
DM/HT 290 คน 

รพ.สต.ปอบิด 1. อสม.เข้าอบรมเรื่องการ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดย  
ระบบปิงปองจราจร7สี   
ร้อยละ 100 
2. ประชากรกลุ่ม35-59
ได้รับการคัดกรองความ 
เสี่ยงร้อยละ 95 
3.ผู้ป่วยเบาหวานควบ    
ระดับน้ําตาลในเลือด     
ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ45 
4.ผู้ป่วยHTควบคุมระดับ
ความดันได้ดีไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
5. ผู้ป่วยDM/HTได้รับ   
การคัดกรอง CVDร้อย     
ละ 80 
 
 

กลุ่มเสี่ยง 
1. อบรม แกนนําใน
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงกลุ่ม
อายุ 35-59 ปีโดยใช้
ระบบปิงปองจราจร 7 
สี 
2. แกนนําร่วมกับ 
จนท.สธ ออกคัดกรอง
ความเสี่ยงในหมู่บ้าน 
3. สรุปวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดทํา
ฐานข้อมูลตามระบบ
ปิงปองจราจร 7 สี 
4. รายที่เสี่ยงสูงส่งต่อ
เพื่อการรักษาที่
ถูกต้อง 

 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 
2558 

- ค่าอาหารกลางวัน 
จํานวน 110 คนๆละ 
50 บาท เป็นเงิน 
5,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจํานวน 110 
คนๆละ 25 บาท X 2 
มื้อเป็นเงิน 5,500 
บาท 
- ค่าอาหารว่างในการ
ออกคัดกรองฯจํานวน 
827 คนๆละ 25 บาท
เป็นเงิน 20,675 บาท 
- ค่าอาหารว่างในการ
ออกคัดกรองกรอง 
CVD และตรวจสุขภาพ
ช่องปากผู้ป่วย 
DM/HT จํานวน 290 
คนๆละ 25 บาท เป็น
เงิน  7,250 บาท 

รพ.สต. 
ปอบิด 
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แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ

บ 
5.โครงการ ห่วงใย
หญิงไทยให้ห่างไกล
จากโรคมะเร็งเต้า
นม และมะเร็งปาก
มดลูก 

1.สตรีกลุ่มอายุ 
30-70 ปี มีและใช้
สมุดบันทึกการ
ตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 
2.สตรีกลุ่มอายุ 
30-60ปี ได้รับการ
ตรวจค้นหามะเร็ง
ปากมดลูก 
 

1.กลุ่มหญิง  30-
60 ปี จาํนวน 

537 คน 
2.กลุ่มหญิง 30-
70 ปีจํานวน 
733 คน 
3.อสม. จํานวน 

110 คน 

พื้นที่รับผิดชอบ 
รพ.สต.ปอบิด
จํานวน 10 
หมู่บ้าน 

1.สตรีกลุ่มอายุ    
30-70 ปี มีการ
ตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองที่ผ่านการ
รับรองจาก อสม.
และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  
มากกว่าร้อยละ90 
2.สตรีกลุ่ม30-70ปี
มีสมุดและใช้สมุด
บันทึกได้ถูกต้อง
ร้อยละ 90 
3.สตรีกลุ่มอายุ 30 
– 60 ปีได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
ร้อยละ 20 
 

1.ทบทวน อสม.ในการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองใน
วันประชุมประจําเดือน 
อสม. 
2.จนท.สธ ออกให้ความรู้
และตรวจเต้านมนมใน
กลุ่มสตรี 30-70 ปีและ
บันทึกลงในคู่มือ 
3.สตรีกลุ่ม 30-70 ปีที่
ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับกาส่งรักษาต่อ 
ให้ความรู้การตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกในกลุ่มสตรี 
30-60 ปี 
4.รณรงค์ตรวจมะเร็งปาก
มดลูกในกลุ่มสตรี 30-60 
ปี 
5.ส่งตรวจในรายที่
ผิดปกติ 

กรกฎาคม 
2558 

-  ค่าอาหารว่างใน
การรณรงค์ตรวจ
คัดกรองฯจํานวน 
733 คนๆละ 25 
บาท เป็นเงิน  
18,325  บาท  
 
รวมทั้งสิ้น 18,325  
บาท 
 

รพ.สต. 
ปอบิด 
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แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดช

อบ 
6.โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ
และผู้พิการเข้าถึง
บริการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน 
การรักษาและฟื้นฟู
ด้านร่างกายและ
จิตใจโดยชุมชน/
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
 

1.แกนนําฯ
จํานวน 110 คน 
2.กลุ่มผู้สูงอายุ
จํานวน 682 คน 

พื้นที่รับผิดชอบ 
รพ.สต.ปอบิด
จํานวน 10 
หมู่บ้าน 

1.กลุ่มผู้สูงอายุได้
คัดกรอง/ประเมิน
ครบ 5 ด้าน ร้อย
ละ 70 
2.ผู้สูงอายุ/คน
พิการและผู้ดูแล
เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 90 
3.คนพิการทางการ
เคลื่อนไหว(ขาขาด)
ได้รับบริการ
ครบถ้วนร้อยละ 
97 
 

1.อบรมแกนนําในการใช้
แบบคัดกรองประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 5 
ด้าน (เบาหวาน ความ
ดัน/ฟัน/ตา/ซึมเศร้า/
ADL) 
2.แกนนําร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออก
คัดกรองประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านและให้
ความรู้การดูแลสุขภาพ
ตามวัย 
3.รวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์การคัดกรอง
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
เพื่อจัดกิจกรรมดูแลตาม
กลุ่มวัย 
 

 

กรกฎาคม  
2558 

- ค่าอาหารกลางวัน 
อบรมแกนนําฯ
จํานวน 110 คนๆ
ละ50บาท เป็นเงิน 
5,500  บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มอบรม
แกนนําฯจํานวน 
110 คนๆละ 25 
บาท X 2 มื้อ
 เป็นเงิน 
5,500  บาท 
- ค่าอาหารว่างใน
การออกคัดกรองฯ
ผู้สูงอายุจํานวน  
682 คนๆละ25 
บาท เป็นเงิน 
17,050  บาท 
รวมทั้งสิ้น 28,050  

รพ.สต. 
ปอบิด 
 



บาท 
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แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดช

อบ 



7.โครงการส่งเสริม
และป้องกันทันต
สาธารณสุข 

1. เพื่อให้มีการ
ดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมและป้องกัน
ด้านทันตสุขภาพใน
ชุมชนและ
สถานศึกษา 
2. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
และบริการส่งเสริม 
ป้องกัน รักษาทาง
ทันตกรรม 
 

1.หญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลัง
คลอด 
2. เด็ก 0-5 ปีใน
คลินิกเด็กดี 
3. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
นักเรียนอนุบาล 
4. นักเรียน
ประถมศึกษา 
5. ผู้สูงอายุ 
6. ประชาชน
ทั่วไป 
7.ผู้ป่วย
เบาหวาน 
 

พื้นที่รับผิดชอบ 
รพ.สต.ปอบิด
จํานวน 10 
หมู่บ้าน 
โรงเรียน 3 แห่ง 
ศพด.โนนตาแก้ว 

1. หญิงมีครรภ์
ได้รับทันตสุขศึกษา
แลฝึกทักษะการ
แปรงฟันด้วยวิธี
ย้อมสีฟันร้อยละ 
80 
2. หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ปัญหาสุขภาพช่อง
ปากได้รับการรักษา
ทางทันตกรรมร้อย
ละ 50 
3. เด็กอายุ 0-2 ปี 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
ร้อยละ 90 
4. ผู้ดูแลเด็ก 0-2 
ปี ได้รับการฝึก
ทักษะการทําความ
สะอาดช่องปาก 
ร้อยละ 90 

1. ติดตามเยี่ยมบ้านหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอด 
2. อบรม ผู้ปกครอง/
ผู้นํา/แกนนําชุมชนโดย
เน้นเรื่องฝึกแปรงฟันใน
เด็ก/การตรวจฟันด้วย
ตนเอง 
3. แจกแปรงสีฟันเด็กที่มี
ฟันขึ้นแล้ว 
4. ทาฟลูออไรด์แวนิชแก่
เด็กก่อนวัยเรียน 
5. ให้บริการทันตกรรมใน
รายที่จําเป็น เช่นถอนฟัน
ขูดหินน้ําลายได้รับการ
รักษาทางทันตกรรม 
 

กรกฎาคม 
2558 

- ค่าอาหาร
กลางวัน จํานวน 
250 คนๆละ 50 
บาท เป็นเงิน  
12,500 บาท 
- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
จํานวน 250 คนๆ
ละ 25 บาท X 2 
มื้อเป็นเงิน  
12,500 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 
25,000บาท 
 
 

รพ.สต. 
ปอบิด 
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แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงาน
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8.โครงการ
พัฒนาทีม 
SRRT(Surveill
ance and 
Rapid 
Response 
Team) ในการ
เฝ้าระวัง
เหตุการณ์และ
ภัยสุขภาพ ใน
ตําบล และ
หมู่บ้าน 
 
 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทีม SRRT 
ระดับตําบล / 
ระดับหมู่บ้าน 
2.เพื่อเฝ้าระวังการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1.คณะกรรมการ
ทีม SRRT ระดับ
ตําบล/หมู่บ้าน
จํานวน 30 คน 

พื้นที่รับผิดชอบ 
รพ.สต.ปอบิด
จํานวน 10 
หมู่บ้าน 
 

1.มี SRRT เข้า
อบรมร้อยละ 80 
2.ทีม SRRT มี
ความรู้ทักษะการ
สอบสวนโรคการ
รายงาน/แจ้งข่าว
ร้อยละ 80 
3.มีแผนควบคุม
โรค/เฝ้าระวัง
เหตุการณ์ร้อยละ 
80 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมชี้แจงทีม 
SRRT ระดับตําบล/
หมู่บ้านปีละ 2ครั้ง 
ในการเฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพที่เป็น
ปัญหาสําคัญของ
พื้นที่ 
2. ซ้อมแผนไข้หวัด
ใหญ่ ไข้หวัดนกและ
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบ
ล่า 
3. เฝ้าระวังการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 
สอบสวนเหตุการณ์
อุบัติเหตุทางถนน
ร่วมกับเครือข่าย 
4. ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
 

กรกฎาคม  
– สิงหาคม 

2558 

- ค่าอาหารกลางวัน 
จํานวน 30 คนๆละ 
50 บาท X 2 ครั้ง
เป็นเงิน  3,000 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจํานวน 
30 คนๆละ 25 
บาท X 2 มื้อ X 2 
ครั้งเป็นเงิน  3,000 
บาท 
รวมทั้งสิ้น 6,000
บาท 
 

รพ.สต. 
ปอบิด 
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แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนงาน
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในการ
ดําเนินงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
อาหาร
ปลอดภัย 
 
 
 
 

1.เพื่อพัฒนากํากับ
ดูแลสถานที่ผลิต
และจําหน่าย
อาหาร 
2.เพื่อตรวจสอบ
เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพและอาหาร 
3.เพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริม
การใช้ยาในชุมชน 
 

1.คณะกรรมการ
ชมรมฯ  20 คน 
2.อสม. จํานวน 
110 คน 
3.ผู้ประกอบการ/
ผู้บริโภคจํานวน 
20 คน 

พื้นที่
รับผิดชอบ 
รพ.สต.ปอ
บิด 

1.ข้อร้องเรียนของ
ผู้บริโภคด้านการ
บริการด้านสุขภาพ
ได้รับการแก้ไข
ภายในเวลาที่กําหนด
ร้อยละ 100 
2.ผู้ประกอบการ/
ผู้บริโภคเข้าร่วม
อบรมร้อยละ 80 

1.จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ /
ผู้บริโภค/อสม.ในการ
ใช้ยาในชุมชนและ
ทบทวนคณะกรรมการ
ชมรมฯ 
2.พัฒนาศูนย์"ที่นี่ อย.
ใก้ลบ้านเป็นศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน 
3.เฝ้าระวัง สถานที่
ผลิต จําหน่าย 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น 
อาหาร ยา 
เครื่องสําอาง เครื่องมือ
แพทย์ วัตถุอันตราย
วัตถุเสพติด 
 

กรกฎาคม 
2558 

- ค่าอาหารกลางวัน 
จํานวน 150 คนๆละ 50 
บาทเป็นเงิน  7,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจํานวน 150 
คนๆละ 25 บาท X 2 มื้อ
เป็นเงิน  7,500 บาท 
 
รวมเป็นเงิน  15,000 
บาท 
 

รพ.สต. 
ปอบิด 
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