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แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

*************** 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้มีการจัดท าแผนงานปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือก ากับการด าเนินงาน  
และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ 
 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข กลุ่มหรือ
องค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม ดูแลรักษา สุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่       
27  เดือนธันวาคม  2561  และครั้งที่  2 เมื่อวันที่  26  เมษายน  2562  ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติโครงการ/
กิจกรรม แยกประเภทได้ดังนี ้
 

ประเภท จ านวนโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
ประเภทท่ี 1 
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือสถาน
สาธารณสุขในพื้นที ่

11 203,840  

ประเภทท่ี 2 
สนับสนุนให้กลุ่มหรอืองค์กรประชาชนหรอื
หน่วยงานในพื้นที ่

21 325,900  

ประเภทท่ี 3 
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การฟื้นฟสูมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิเชิงรุก 

2 38,705  

ประเภทท่ี 4 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารหรือพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

3 102,400  

ประเภทท่ี 5 
กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่สนบัสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 

1 17,800  

รวมท้ังสิ้น 38 688,645  
 

งบประมาณตามแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10 (4) 10 (5) รวมเงิน 
20,400 32,600 40,000 102,400 20,000 215,400 
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ประเภทท่ี 1 สนับสนุนและสง่เสรมิการจัดบริการสาธารณสขุของหน่วยบรกิาร หรือสถานบรกิาร หรือสถาน
สาธารณสุขในพื้นที ่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
1.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง ปี 2562 

20,000 รพ.สต.คูขาด 

2.  โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี 2562 19,000 รพ.สต.คูขาด 
3.  โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัย
เรียนทีม่ีน้ าหนักเกินในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.คูขาด ปี 2562 

12,480 รพ.สต.คูขาด 

4.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรจีากมะเร็งเต้านมและมะเรง็ปากมดลูก 
ปี 2562 

21,000 รพ.สต.คูขาด 

5.  โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการและภาวะโภชนาการเกินใน
เด็กวัยเรียน 

12,600 รพ.สต.ปอบิด 

6.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง 
DM/HT/STROKE/STEMI/CKD 

13,440 รพ.สต.ปอบิด 

7.  โครงการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพเด็กปฐมวัยมีพฒันาการสมวัย 13,800 รพ.สต.ปอบิด 
8.  โครงการเฝ้าระวังภัยสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ รพ.สต.
ปอบิด 

15,600 รพ.สต.ปอบิด 

9.  โครงการมหัศจรรย ์1000 วันแรกแห่งชีวิต 15,600 รพ.สต.ปอบิด 
10.  โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

41,560 กองสาธารณสุขฯ 

11.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันเดก็จมน้ า โดยทีมเครือข่ายเฝา้ระวัง
ป้องกันเด็กจมน้ า 

18,760 กองสาธารณสุขฯ 

รวมท้ังสิ้น  11  โครงการ 203,840  
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ประเภทท่ี 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
1.  โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2562 20,000 ชมรม อสม. 

รพ.สต.คูขาด 
2.  โครงการคัดกรองความเสี่ยงและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพกลุ่ม
เสี่ยงสูงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

27,200 ชมรม อสม. 
รพ.สต.คูขาด 

3.  โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 9,000 ชมรม อสม. 
รพ.สต.คูขาด 

4.  โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งตบัและมะเร็งท่อน้ าดี ชมรม อสม.
รพ.สต.คูขาด 

16,200 ชมรม อสม. 
รพ.สต.คูขาด 

5.  โครงการเฝ้าระวังมะเรง็เต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งท่อน้ าดีและ
พยาธิใบไม้ในตับ 

17,400 ชมรม อสม. 
รพ.สต.ปอบิด 

6.  โครงการปจัจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามัย 12,500 ชมรม อสม. 
รพ.สต.ปอบิด 

7.  โครงการคุณแม่วัยใสใส่ใจอนาคตป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 18,600 ชมรม อสม. 
รพ.สต.ปอบิด 

8.  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 15,000 ชมรม อสม. 
รพ.สต.ปอบิด 

9.  โครงการฝึกอบรมลอยตัวเอาชีวิตรอดเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหา
เด็กจมน้ า 

10,000 รร.บ้านปอบิด 

10.  โครงการพฒันาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั 

10,000 รร.บ้านปอบิด 

11.  โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ 10,000 รร.บ้านเมอืงคง 
12.  โครงการเยาวชนรวมพลังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10,000 รร.บ้านเมอืงคง 
13.  โครงการอบรมช่วยเหลอืและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 10,000 รร.บ้านหนองหว้า 
14.  โครงการอบรมการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายภายนอก 10,000 รร.บ้านหนองหว้า 
15.  โครงการวัยใสใส่ใจออกก าลงักาย 10,000 รร.บ้านน้อย 

หนองหนาด 
16.  โครงการฟันสวยย้ิมใสใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน 10,000 รร.บ้านน้อย 

หนองหนาด 
17.  โครงการออกก าลงักายร่างกายแข็งแรง 10,000 รร.วัดกูส่ามัคคี 
18.  โครงการสุขภาพฟันดีชีวีมีสุข 10,000 รร.วัดกูส่ามัคคี 
19.  โครงการสง่เสรมิสุขภาพร่างกายต้านภัยยาเสพติด โดยฝึกทักษะ
การเล่นกีฬาฟุตบอล 

10,000 รร.บ้านโคกเสี่ยว 

20.  โครงการก าจัดเหาในวัยเรียน โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 10,000 รร.บ้านโคกเสี่ยว 
21.  โครงการสง่เสรมิคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 

70,000 ชมรมผูสู้งอายุ 
อบต.คูขาด 

รวมท้ังสิ้น  21  โครงการ 325,900  
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ประเภทท่ี 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
1.  โครงการปอ้งกันเด็กจมน้ าของศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านโนนตาแก้ว 19,365 ศพด.บ้านโนนตาแก้ว 
2.  โครงการปอ้งกันเด็กจมน้ าของศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านเมอืงคง 19,340 ศพด.บ้านเมอืงคง 

รวมท้ังสิ้น  2  โครงการ 38,705  
 
ประเภทท่ี 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
1.  โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนกุรรมการ/
คณะท างานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบล 
คูขาด 

62,600 กองทุนฯ 

2.  โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน/อนกุรรมการ/
คณะท างานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบล 
คูขาด 

9,800 กองทุนฯ 

3.  โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑเ์พื่อการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบลคูขาด 

30,000 กองทุนฯ 

รวมท้ังสิ้น  3  โครงการ 102,400  
 
ประเภทท่ี 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ีสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
1.  โครงการแก้ไขปญัหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพบิัติในพื้นที่
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 

17,800 กองทุนฯ 

รวมท้ังสิ้น  1  โครงการ 17,800  
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สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 
 

ท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ หมายเหต ุ
1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่ป่วยโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสงู ปี 2562 
20,000 รพ.สต.คูขาด 

  
2 โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี 2562 19,000 รพ.สต.คูขาด   
3 โครงการสง่เสรมิสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

เด็กวัยเรียนที่มีน้ าหนักเกินในเขตรบัผิดชอบ รพ.สต.คูขาด 
ปี 2562 

12,480 รพ.สต.คูขาด 

  
4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรีจากมะเรง็เต้านมและมะเร็ง

ปากมดลูก ปี 2562 
21,000 รพ.สต.คูขาด 

  
5 โครงการมหัศจรรย ์1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2562 20,000 ชมรม อสม. 

รพ.สต.คูขาด   
6 โครงการคัดกรองความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสงู 
27,200 ชมรม อสม. 

รพ.สต.คูขาด   
7 โครงการสง่เสรมิการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 9,000 ชมรม อสม. 

รพ.สต.คูขาด   
8 โครงการรณรงค์คัดกรองมะเรง็ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ชมรม 

อสม.รพ.สต.คูขาด 
16,200 ชมรม อสม. 

รพ.สต.คูขาด   
9 โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการและภาวะโภชนาการ

เกินในเด็กวัยเรียน 
12,600 รพ.สต.ปอบิด 

  
10 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ผูป้่วยและ

กลุ่มเสี่ยง DM/HT/STROKE/STEMI/CKD 
13,440 รพ.สต.ปอบิด 

  
11 โครงการสง่เสรมิสุขภาพสุขภาพเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

สมวัย 
13,800 รพ.สต.ปอบิด 

  
12 โครงการเฝ้าระวังภัยสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

รพ.สต.ปอบิด 
15,600 รพ.สต.ปอบิด 

  
13 โครงการมหัศจรรย ์1000 วันแรกแห่งชีวิต 15,600 รพ.สต.ปอบิด   
14 โครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม มะเรง็ปากมดลกู มะเร็งทอ่

น้ าดีและพยาธิใบไม้ในตับ 
17,400 ชมรม อสม. 

รพ.สต.ปอบิด   
15 โครงการปจัจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา

มัย 
12,500 ชมรม อสม. 

รพ.สต.ปอบิด   
16 โครงการคุณแม่วัยใสใส่ใจอนาคตป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน

วัยอันควร 
18,600 ชมรม อสม. 

รพ.สต.ปอบิด   
17 โครงการสง่เสรมิสุขภาพจิตในชุมชน 15,000 ชมรม อสม. 

รพ.สต.ปอบิด   
18 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
41,560 กองสาธารณสุขฯ 
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ท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ หมายเหต ุ
19 โครงการเฝ้าระวังป้องกันเดก็จมน้ า โดยทีมเครือข่ายเฝ้า

ระวังป้องกันเด็กจมน้ า 
18,760 กองสาธารณสุขฯ 

  
20 โครงการป้องกันเด็กจมน้ าของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

บ้านโนนตาแก้ว 
19,365 ศพด.บ้านโนนตา

แก้ว   
21 โครงการป้องกนัเดก็จมน้ าของศูนย์พฒันาเด็กเลก็บา้นเมืองคง 19,340 ศพด.บ้านเมอืงคง   
22 โครงการฝกึอบรมลอยตัวเอาชีวิตรอดเพื่อปอ้งกันและแก้ไข

ปัญหาเด็กจมน้ า 
10,000 รร.บ้านปอบิด 

  
23 โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
10,000 รร.บ้านปอบิด 

  
24 โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ 10,000 รร.บ้านเมอืงคง   
25 โครงการเยาวชนรวมพลังป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 
10,000 รร.บ้านเมอืงคง 

  
26 โครงการอบรมช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 10,000 รร.บ้านหนองหว้า   
27 โครงการอบรมการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายภายนอก 10,000 รร.บ้านหนองหว้า   
28 โครงการวัยใสใส่ใจออกก าลงักาย 10,000 รร.บ้านน้อย 

หนองหนาด   
29 โครงการฟันสวยย้ิมใสใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน 10,000 รร.บ้านน้อย 

หนองหนาด   
30 โครงการออกก าลงักายร่างกายแข็งแรง 10,000 รร.วัดกูส่ามัคคี   
31 โครงการสุขภาพฟันดีชีวีมีสุข 10,000 รร.วัดกูส่ามัคคี   
32 โครงการสง่เสรมิสุขภาพร่างกายต้านภัยยาเสพติด โดยฝึก

ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล 
10,000 รร.บ้านโคกเสี่ยว 

  
33 โครงการก าจัดเหาในวัยเรียน โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 10,000 รร.บ้านโคกเสี่ยว   
34 โครงการสง่เสรมิคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทัง้ทางด้านร่างกาย

และจิตใจ 
70,000 ชมรมผูสู้งอายุ 

อบต.คูขาด   
35 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/

อนุกรรมการ/คณะท างานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบรหิารส่วนต าบลคูขาด 

62,600 กองทุนฯ 

  
36 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน/

อนุกรรมการ/คณะท างานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบรหิารส่วนต าบลคูขาด 

9,800 กองทุนฯ 

  
37 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพือ่การด าเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบลคูขาด 
30,000 กองทุนฯ 
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ที่ ช่ือแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ หมายเหต ุ
38 โครงการแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน

พื้นที่สนบัสนุนและส่งเสริมกจิกรรมในการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 

17,800 กองทุนฯ 

   รวมท้ังสิ้น  38  โครงการ 688,645 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 


