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ค าน า 

 

 แผนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ประจ าปี 
2562 ฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการ ภารกิจด้านต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพทั้งด้านการ
บริหารจัดการและการให้บริการ ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าได้เป็นอย่างดี และหาก
หน่วยงานใดมีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคล้า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ยินดีรับ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นต่อไป 
 
         กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
           องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
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หน้า 

 
ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  1 
ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  7 
ส่วนที่  3 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  9 
ส่วนที่  4 สถานะการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ  11 
ส่วนที่  5 แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 13 
ภาคผนวก            29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
เรื่อง ประกาศใช้แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ 2562 

*********************** 
  
  ตามท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล  า ได้ด าเนินงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เพ่อให้การบริหารจัดการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 และเพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  
  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ได้มี
มติในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบร่างแผนงานโครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ปีงบประมาณ 2562 และให้ใช้เป็นแผน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
ตามแนบท้ายประกาศนี้ 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    
   ประกาศ ณ วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 
 
 
       นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 
      (นายรังสรรค์  ศิริพันธ์) 
   ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
 

 
 



ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  

************************* 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้งที่ท าการ 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอไทรงามไปทางทิศตะวันออก 
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร  

1.2 เนื้อที่ต าบล 
       มีพ้ืนที่ทั้งหมด 85.25 กิโลเมตร หรือประมาณ 53,285 ไร่ 
 1.3 ภูมิประเทศ 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
แต่เดิมพ้ืนที่ของต าบลหนองคล้าเป็นป่าไม้เกือบทั้งหมด ต่อมาเม่ือประชากรเพ่ิมมากขึ้นจึงได้มีการแผ้ว
ถางตัดไม้ ซึ่งปัจจุบันไม่มีเหลือไม้พอที่จะสงวนให้ลูกหลานได้ดูกัน โดยต าบลหนองคล้ามีอาณาเขต 
ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลมหาชัย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลไทรงามและต าบลมหาชัย 
  ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลพานทองและต าบลหนองทอง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลพานทอง 
 1.4 จ านวนหมู่บ้าน 
          แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าท้องถิ่น/ท้องท่ี ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 บ้านหนองคล้า นายศุภวัฒน์  คัชพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 088-1545131 
2 บ้านวังโขน นางสิริณี  ค าอ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 087-3100183 
3 บ้านแม่บัว นายอนันต์  มากสาคร ผู้ใหญ่บ้าน 081-7406918 
4 บ้านหัวยาง นายนุกูล  หงส์จีน ผู้ใหญ่บ้าน 085-7269200 
5 บ้านใหม่เจริญพร นางอุทัย  ปิ่นวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 088-8152393 
6 บ้านใหม่ท้ายวัง นางมาลัย  พันธุ์เขตกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 085-8725625 
7 บ้านโปร่งตะคลอง นางก ามะหยี  ปานฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 086-9364624 
8 บ้านวังสามัคคี นายอุดม  สายเสนี ก านัน 089-6395691 



 1.5 ประชากร 
            จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลส านักทะเบียนอ าเภอ     
ไทรงาม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ต าบลหนองคล้ามี
ประชากรที่อาศัยอยู่จริงเป็นจ านวนทั้งสิ้น  5,198  คน จ าแนกเป็นชาย  2,625  คน หญิง  2,573  
คน มีความหนาแน่เฉลี่ย 60 คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,538  
ครัวเรือน โดยแยกเป็นหมูบ้านได้ ดังนี้ 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
     2.1 อาชีพ 
               ประชากรในต าบลหนองคล้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท านา การท า
พืชไร่  การท าสวนผลไม้ การปลูกกล้วยน้ าหว้า การท าไร่นาสวนผสม ส าหรับอาชีพรอง ได้แก่ การเลี้ยง
สัตว์ การประมง การหัตถกรรม การแปรรูปผลผลิต เป็นต้น  

          2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

     2.2.1 ปั๊มน้ ามัน            จ านวน         6      ปั๊ม     
     2.2.2 โรงสี       จ านวน        1     โรง 
     2.2.3 ร้านค้าต่างๆ     จ านวน      44     ร้าน   
     2.2.4 กลุ่มอาชีพ          จ านวน        -     กลุ่ม 
     2.2.5 กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน        -     กลุ่ม    
      2.2.6 ธนาคารหมู่บ้าน   จ านวน        -     แห่ง    

 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 บ้านหนองคล้า 484 512 996 276 
2 บ้านวังโขน 459 438 897 362 
3 บ้านแม่บัว 234 229 463 135 
4 บ้านหัวยาง 266 250 516 136 
5 บ้านใหม่เจริญพร 209 196 405 126 
6 บ้านใหม่ท้ายวัง 225 211 436 123 
7 บ้านโปร่งตะคลอง 309 332 641 166 
8 บ้านวังสามัคคี 439 405 844 214 
 รวม 8 หมู่บ้าน 2,625 2,571 5,198 1,538 



3.สภาพสังคม 

     3.1 การศึกษา 
  3.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง  
                         1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน 
       3.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 
       1.โรงเรียนบ้านหนองคล้า 
       2.โรงเรียนบ้านวังโขน 
                          3.โรงเรียนบ้านแม่บัว 
                          4.โรงเรียนบ้านหัวยาง 
  3.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน    -  แห่ง 
         3.1.4 โรงเรียนอุดมศึกษา     จ านวน   -  แห่ง 
4.สถาบันและองค์การทางศาสนา  
  วัด/ส านักสงฆ์   จ านวน  8   แห่ง 
         4.1 วัดป่าเลไลย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
         4.2 วัดคงคาราม    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2, 8 
 4.3 วัดสว่างอารมณ์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
 4.4 วัดยางเจริญสุข   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
 4.5 วัดบ้านใหม่เจริญพร   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
 4.6 วัดใหม่ท้ายวัง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
 4.7 วัดโปร่งตะคลอง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
 4.8 ส านักสงฆ์เนินพนันศรัทธาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
5.ด้านสาธารณสุข 
 5.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่เจริญพร  
 5.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้วสุวรรณ 
6.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       6.1 ที่พักสายตรวจต าบลหนองคล้า ตั้งอยู่ที่บ้านวังโขน หมู่ที่ 2 
7.การบริการพื้นฐาน 
  7.1 การคมนาคม 
        7.1.1 ถนนโดยมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงชนบท หมายเลข 1280  
(สายมหาชัย – ทุ่งสนุ่น) และ ทางหลวงหมายเลข 115 (สายบ้านวังโขน - อ าเภอไทรงาม)  
         7.1.2 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1280 สายมหาชัย – ทุ่งสนุ่น ระยะทาง 7 
กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข   115 สายบ้านวังโขน - อ าเภอไทรงาม ระยะทาง 7 กิโลเมตร 
 7.2 การโทรคมนาคม 
        โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  4  แห่ง ตั้งอยู่ท่ีหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7 



  7.3 การไฟฟ้า 
              ไฟฟ้า จ านวน 8 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
  7.4 แหล่งน้ า 
   1) ฝาย    จ านวน      -   แห่ง 
              2) บ่อน้ าตื้น   จ านวน     - แห่ง 
                3) คลองส่งน้ า  จ านวน  10 แห่ง 
                4) เหมือง  จ านวน     - แห่ง 
                5) แหล่งน้ าชลประทาน   จ านวน     3    แห่ง  
8.ข้อมูลอ่ืน ๆ  
 8.1 ทรพัยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
         8.1.1 ทรัพยากรดิน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  
       8.1.2 ทรัพยากรอ่ืนๆ มี  
 8.2 มวลชนจัดตั้ง (จ านวนสมาชิก) 
        8.2.1 ลูกเสือชาวบ้าน   จ านวน    -    คน 
       8.2.2 อปพร.   จ านวน   99  คน  
       8.2.3 กลุ่มสตรี        จ านวน    -    คน 
       8.2.4 อาสาสมัครเยาวชน   จ านวน    -    คน 
       8.2.5 อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัยและทีม OTOS จ านวน   20 คน 
               8.2.6 อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนต าบล  จ านวน 114  คน 
9.ศักยภาพกองทุน 
    9.1 คณะกรรมการกองทุน จ านวน 18 คน แยกเป็น   
 ข้อ 1 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย 
   (1) สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 
   (2) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทรงาม 
   (3) ท้องถิ่นอ าเภอไทรงาม 
              ให้มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 ข้อ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
(1) นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ นายก อบต.หนองคล้า ประธานกรรมการ 
(2) นายยงยุทธ  มังกรประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
(3) นายสุวิทย์  สัปทน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
(4) นายสมัย  มาดวง สมาชิกสภา อบต.หนองคล้า กรรมการ 
(5) นายทองใบ  อินจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หนองคล้า กรรมการ 



(6) นายสมฤกษ์  สารียัง ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่เจริญพร กรรมการ 
(7) นางแววเนตร  ขุทรานนท์ ผอ.รพ.สต.แก้วสุวรรณ กรรมการ 
(8) นายพยัพ  ทองทิน อาสาสมัครสาธารณสุขฯ กรรมการ 
(9) นางบุญมี  วรนาม อาสาสมัครสาธารณสุขฯ กรรมการ 
(10) นายอุดม  สายเสนี ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
(11) นายศุภวัฒน์  คัชพงษ์ ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
(12) นางสิริณี  ค าอ่ิม ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
(13) นายไสว  โนรี ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
(14) นายนุกูล  หงส์จีน ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
(15) นายบุญเลย  อ่ าพริ้ง ผู้แทนศูนย์ประสานงาน

หลักประกันสุขภาพฯ 
กรรมการ 

(16) นายสัญชัย  ด่านเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคล้า 

กรรมการและ
เลขานุการ 

(17) นางสมลักษณ์  รอดภัย นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(18) น.ส.สุนันทา  หินอ่อน จพง.การเงินและบัญชี  
รักษาราชการแทน  
ผอ.กองคลัง 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 9.2 ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองคล้า 
 1. การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการกองทุน 
         1.1 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกองทุนฯ 
     มีหน้าที่ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบงานบริหารจัดการของกองทุน งานแผน 
งานติดต่อประสานงานกับหน่วยบริการสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข  องค์กรหรือกลุ่ม
ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
  1.2 กองคลัง  เป็นหน่วยงานคลังของกองทุนฯ  
     มีหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่
ได้รับมอบหมาย  
 2. ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานกองทุนฯ 

2.1 นายภาคภูมิ  จ าปีทอง นักพัฒนาชุมชนรักษาราชการ
แทนหัวหน้าส านักปลัดฯ 

เป็นหัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้เบิกเงินกองทุนฯ 

2.2 นางสมลักษณ์  รอดภัย นักจัดการงานทั่วไป เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กองทุนฯ 

2.3 นายประกิต  เกตุด้วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน



กองทุนฯ 
 

  ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้
รกัษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามค าสั่งนี้ มี
หน้าที่ 
  1) รับผิดชอบการด าเนินงานกองทุน งานธุรการ งานเบิกเงินให้แก่ผู้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน และประสานการด าเนินงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2) จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า
และคณะกรรมการกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
  3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 3. การด าเนินงานดา้นการเงนิและบัญชีกองทุนฯ 
3.1 น.ส.สุนันทา  หินอ่อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เป็นหัวหน้าหน่วยงาน 
คลังกองทุนฯ 

3.2 น.ส.เกศรินทร์  น้อยม่วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของ
กองทุนฯ 

3.3 น.ส.ชนม์นิภา  รวยพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย 
 
         ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้รักษา
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  
         มีหน้าที่ 
         1) รับผิดชอบการตรวจฎีกา ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณของกองทุนฯ 
                  2) รับผิดชอบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงิน
หรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า และรับผิดชอบ
จัดท าสรุปผลรายงานการรับจ่าย และเงินคงเหลือประจ าเดือนให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 
 3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
*************** 

เป็นการประเมนิปัจจัยภายในสภาพองค์กร (จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/อุปสรรค ที่ส าคัญต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ตามหลัก  SWOT ANALYSIS 

1.ด้านหน่วยบริการสาธารณสุข/สถานบริการสาธารณสุข/หน่วยงานสาธารณสุข 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 
 

- งานที่รับผิดชอบมาก 
- เจ้าหน้าที่มีน้อย 
- งบประมาณมีน้อย 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- สามารถท างานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
- มีภาคีเครือข่ายที่ช่วยในการท างาน 
 

- เจ้าหน้าที่มีน้อย 
- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพของ
ตนเองเท่าที่ควร 

2. ด้านกลุ่มองค์กรประชาชน และหน่วยงานอ่ืนๆ 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

- - 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- - 

3.ด้านศูนย์เด็กเล็ก/ศนูย์ผู้สูงอายุ/ศูนย์คนพิการ 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

- - 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- - 

4.ด้านบริหารจัดการ 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

- - 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- - 

 



5.ด้านโรคระบาด/ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

- สามารถควบคุมป้องกันโรคได้รวดเร็วเพราะมีภาคี
เครือข่ายในการท างาน  

- เจ้าหน้าที่น้อย 
- งบประมาณมีไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- มีภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 
 

- ประชาชนไม่ค่อยเห็นความส าคัญและตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองเท่าที่ควร พอเจ็บป่วยแล้วถึงจะ
มารับบริการ 
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วิสัยทัศน์/พันธกจิ/วัตถุประสงค์ของกองทุน 

เทศบาล / องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
************* 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง การสร้างภาพอนาคตหรือการมองอนาคตซึ่งจะเป็นเป้าหมาย 

ในการเดินไปสู่อนาคตโดยวิธีการน าเอาระบบการวางแผนมาใช้ หรือหมายถึงสิ่งที่อยากเห็นในอนาคต
และเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิม วิสัยทัศน์จะเกิดจากการรู้จักคิดโดยใช้ปัญญา และมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นจริง 

“ มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงอย่างมั่นใจและกองทุนมีศักยภาพ ”   
(The public health system to ensure access to potential investors.) 

พันธกิจ (Mision)  
พันธกิจ (Mission) หมายถึง หน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีต้องการบรรลุ  

 1.สนับสนุนให้เกิดบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ  
 2.สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3.สนับสนุนให้บริการองค์กรประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 
 4.คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ 
 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสาขาเขตพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง วิธีการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่จะ

ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีด้วยกัน 7 ด้าน ดังนี้   
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการเรียนรู้ของคณะกรรมการ และประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดบริการสุขภาพให้ทั่วถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการสนับสนุนกิจกรรมหรือจัดบริการด้านสุขภาพภาคประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบบริหารการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

 



ตราสัญลักษณ์ (Symbol) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนทีต่ าบลหนองคล้า 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗
วรรคหนึ่งให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติดังต่อไปนี้ (๑) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข  (๒) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
กระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือ
หน่วยงานอ่ืน (๓) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
ศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
และดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือคนพิการในชุมชน      
(๔) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม
ข้อ ๗ วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพ่ิมตาม ข้อ ๗
วรรคสองอาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือ
จัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็นและครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้
เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (๕) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์ได้กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตาม (๑) (๓) และ (๕) มีความ
จ าเป็นต้องจดัหาครุภัณฑ์เพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา
สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็นเว้นแต่กรณี (๒) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ต่อโครงการและครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานองค์กร หรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับ
การสนับสนุน 

 



ส่วนที่  4 

สถานะการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาล/องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

**************** 

1.ประมาณการรับ – จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
รายการ จ านวน 

1. ยอดยกมาปีที่แล้ว 839.13 
2. รายการรับ  
2.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ไดร้ับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 199,395.00 
2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 93,330.00 
2.3 เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 
2.4 เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อื่นๆ 0 
2.5 เงินรับคืนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 0 
รวมรายรับ 293,564.13 
กันเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน
รายรับของกองทุนฯ 

44,034.61 

เงินคงเหลือทั้งหมด 249,529.52 
 
2.รายรับ 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รับจริง 2560 รับจริง 2561 ประมาณการ 
รายรับ 2562 

1. ค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจาก สปสช. 197,820.00 200,160.00 199,395.00 

2. เงินอุดหนุนจาก อปท.สมทบ 92,000.00 93,100.00 93,330.00 

3. เงินสมทบจากชุมชน/บุคคล/องค์กรอื่นๆ - - - 

4. ดอกเบี้ยธนาคาร - - - 

5. เงินคืนจากการด าเนินโครงการ - 113,600 - 

6. อ่ืนๆ  31,632.89 38,744.61 839.13 

รวม 321,452.89 445,604.61 293,564.13 

 

 



3.รายจ่าย  

รายการ 

ปีงบประมาณ  

2560 2561 ประมาณ 
การรายจ่าย 

2562 
1. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม หมวด 1 109,950 123,330 42,230 

2. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม หมวด 2 143,490 215,700 177,250 

3. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม หมวด 3 19,700 62,700 30,000 
4. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม หมวด 4 6,700 12,950 44,034 
5. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม หมวด 5 - - - 
รวม 279,840 414,680 293,514 

 

 

 

 

 

 

กนัเงิน 15% 



ส่วนที่ 5 
แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

************************ 
1. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่   

 ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเรจ็ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีด าเนิน งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการรณรงค์ตรวจ

ม ะ เ ร็ ง ป า ก ม ด ลู ก 
ประจ าปี 2562 

1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งปาก
มดลูก ในระยะแรกซึ่งสามารถรักษา
หายได้    
2.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ ประชาชน
ตระหนักและเห็นความส าคัญการ
ตรวจ มะเร็งปากมดลูก                             

1.มะเร็งปากมดลูก 
จ านวน 100 คน (ร้อย
ละ 20 ของ สตรีกลุ่ม
อายุ 30-60 ปี ที่อยู่
จริงจากการส ารวจ ใน
เขตรับผิดชอบ ของ 
รพ.สต.บา้นใหม่เจริญ
พร ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด
ประมาณ 600 คน) 

1.ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานเพื่อปรึกษาวางแผนแนวทาง
ในการปฏิบัติ งานและค้นหา
กลุ่มเป้าหมาย 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณ    
3. ประชุมชี้แจงโครงการแก่    
เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ
รับทราบโครงการ           
4.ด าเนินการตามโครงการ    
4.1 ส ารวจรายช่ือหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ ในเขตรับผิดชอบตามกลุ่ม
อายุเป้าหมาย  
4.2 รณรงค์ตรวจหาความเสี่ยง
ของการเป็นมะเร็งปากมดลูก         
4.3 เชิญชวนให้สตรี 
กลุ่มเป้าหมายตรวจมะเร็ง 
ปากมดลูก ทั้งในส านักงานและ
ในหมู่บ้าน       

18,400.- สตรีกลุ่มเป้าหมาย ในเขต 
โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบลบ้านใหม่เจริญพรได้รับ
ความรู้และได้รับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก เมื่อเจ็บป่วยได้รับการ
รักษาในระยะแรกซึ่งสามารถรักษา
หายได้และลดการตายด้วยโรคมะเรง็
ปากมดลูก 

รพ.สต. 
บ้านใหม่เจริญพร 



 ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเรจ็ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีด าเนิน งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
 
 

   4.4 จัดให้ความรู้เรื่องมะเร็งปาก 
มดลูกในสถานบริการในช่วง                                                                
รณรงค์               
4.5 ส่งต่อสตรีที่ตรวจพบสิ่ ง
ผิดปกติ ไปยังโรงพยาบาล เพื่อ
รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และรับ
การรักษาตามมาตรฐาน 
4.6 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 
โรคมะเร็งปากมดลูก ในพื้นที่
รับผิดชอบ                   
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

   

2 โครงการตรวจ      
คัดกรองมะเร็ง    
ปากมดลูก ปี  2562 

1.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 
30-60 ป)ีได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี  PAP 
SMEAR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนกั 
และเห็นความส าคัญในการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก                            
3.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ความรู้เรื่องโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง                               

สตรีกลุ่มเป้าหมาย          
อายุ 30-60 ป ี
จ านวน 65 คน 

1.ประชุมเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข
ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อปรึกษา
แนวทาง และวางแผนการ
ด าเนินงาน                                      
2.จัดท าโครงการเสนอ
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองคล้าเพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงาน                         

9,300 1.สตรีกลุ่มเป้าหมาย อาย3ุ0-60 ปี 
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกตามเกณฑ์และเมื่อเจ็บป่วย
ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 
 
 

รพ.สต. 
แก้วสุวรรณ 

 

   
 
 

     



 ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเรจ็ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีด าเนิน งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
  4.เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ 30 – 

60 ปมีคีวามรู้และสามารถตรวจ 
เต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้องอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 และเห็น
ความส าคญัในการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 

 3.ประชุมช้ีแจงโครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ  
อาสาสมัครสาธารณสุข.เรื่องการ
ด าเนินการตามโครงการ 

   

2 โครงการตรวจคดั
กรองมะเร็งปาก
มดลูก ปี  2562 

1.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 
30-60 ป)ีได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี  PAP 
SMEAR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตะหนกั 
และเห็นความส าคัญในการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก                            
3.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ความรู้เรื่องโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง                              
4.เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ 30 – 
60 ปมีคีวามรู้และสามารถตรวจ 
เต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้องอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 และเห็น
ความส าคญัในการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 

 

 

สตรีกลุ่มเป้าหมาย          
อายุ 30-60 ป ี
จ านวน 65 คน 

1.ประชุมเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข
ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อปรึกษา
แนวทาง และวางแผนการ
ด าเนินงาน                                      
2.จัดท าโครงการเสนอ
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
คล้า  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงาน                        
3.ประชุมช้ีแจงโครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ  
อาสาสมัครสาธารณสุข เรื่องการ
ด าเนินการตามโครงการ 

 

9,300 1.สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 
ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกตามเกณฑ์และเมื่อเจ็บป่วย
ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 

รพ.สต.     
แก้วสุวรรณ 



 ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเรจ็ เป้าหมาย กจิกรรม/วิธีด าเนิน งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
3 โครงการตรวจคดั

กรองโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงเชิง
รุก   

1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
(อายุ 35 ปี ขึ้นไป) ได้รับการส ารวจ
และขึ้นทะเบยีน   
2.เพื่อให้ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการตรวจคัดกรอง 
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.เพื่อให้ผู้ทีไ่ด้รับการตรวจคัดกรอง
แล้วพบภาวะเสี่ยงได้รับการส่งต่อ
เพื่อพบแพทย์ วินิจฉัยโรคและได้รบั
การรักษาตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
4.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงได้รับการรักษา
ดูแลตดิตามอย่างต่อเนื่องลด
ภาวะแทรกซ้อนลง 

ประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

 

1.ประชุมเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข
ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อปรึกษา
แนวทาง และวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.จัดท าโครงการเสนอ
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
คล้า เพื่อ 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
3.ประชุมช้ีแจงโครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอาสาสมัคร
สาธารณสุขผู้น าหมู่บา้นแล
ประชาชนเรื่องด าเนินการตาม 
โครงการ 
4.ด าเนินงานตามโครงการ  

7,650.- 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ  
35 ปี ขึ้นไปไดร้ับการตรวจคดักรอง
วัดความดันโลหติและตรวจหาระดบั
น้ าตาลในเลือดเมื่อไดร้ับการ
วินิจฉัยโรคแล้วโดยแพทย์ได้รับการ
รักษาตามมาตรฐาน 
2.ผู้ป่วยไดร้ับความรู้เรื่องโรคและข้อ
ปฏิบัติตัวที่ถูกต้องลด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค  และลด
อัตราการป่วยด้วยโรคลงไม่เกิน
เกณฑ ์

 

4 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็กวัย
เรียนประถมศึกษาช้ัน
ที่ 5-6  ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้ว
สุวรรณ ปี 2562 

1.เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีความรู้ด้าน
การบริโภคอาหาร การท ากิจกรรม
ทางกายและการนอนหลับท่ีเพียงพอ 
2.เพื่อลดปัญหาภาวะอ้วนและเพิม่
ความสูงให้แก่เด็กวยัเรยีน 

เด็กวัยเรียน
ประถมศึกษา 
ช้ันท่ี 5-6   

จ านวน 16 คน 

1.ร่างโครงการเสนอกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
2.ขออนุมัติโครงการจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
3.ประชุมร่วมกับคณะครูงาน
อนามัยโรงเรียน เจ้าหน้า
สาธารณสุข ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า  

6,080 เด็กวัยเรียนมภีาวะโภชนาการสูงดี
สมส่วนและลดปญัหาเด็กอ้วนในเด็ก
วัยเรียน 
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    หมู่บ้าน 

4.จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียน ช้ัน ป.5-ป.6 ในหัวข้อ
ต่อไปนี้  
4.1 โภชนาการที่เหมาะสม
ส าหรับเด็กวัยเรียน 
4.2 กิจกรรมทางกาย นวตักรรม
ออกก าลังกายจิงโจ้ยืดตัว 
นวัตกรรมออกก าลังกายจิงโจ้ 
FUN For FIT นวัตกรรมออก
ก าลังกายเก้าอี้ขยี้พุง 
4.3 การนอนพักผ่อนที่เพียงพอ 
4.3.1 ตดิตามผล 12 สัปดาห์
ดังนี ้
การออกก าลังกาย วันละ 60 
นาที อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ 
ช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง อาทิตย์
ละ 1 ครั้ง สรุป/ประเมินผลโดย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 
 

   

 

 

 



2. หมวดสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพื้นที่   
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 1 โครงการห่วงใยผู้พิการ  

สายสมัพันธ์ครอบครัว 
1.เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพทุกคน 
2.เพื่อให้ผู้พิการได้รับการเยี่ยมบ้าน 
การดูแลสุขภาพ ค าแนะน าด้านการ
รักษาพยาบาลอยา่งถูกต้อง
เหมาะสมจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ
และอาสาสมคัรสาธารณสุข 
3.เพื่อค้นหาผู้พิการและขึ้นทะเบยีน
เป็นผู้พิการ 

ผู้พิการแตล่ะประเภท  ใน
พื้นที่ เขต รพ.สต.บ้านใหม่
เจริญพร  (ได้รับการตดิตาม 
ดูแล)และมีการเยี่ยมบ้านผู้
พิการ ในรายที่ต้องการ การ
ดูแลเร่งด่วน 

 

1. จัดท าโครงการเสนอ คก.กองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
2. ประชุมช้ีแจงโครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  อาสาสมัคร
สาธารณสุข เรื่องการด าเนินการ 
ตามโครงการ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
3.1  ส ารวจรายผู้พิการแยกเป็นราย
ด้าน ในพ้ืนท่ีเพื่อวางแผนในการขึ้น
ทะเบียน เป็นรายหมู่บ้าน โดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 
3.2 ประสานงานกับผู้น าชุมชนและ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  ส ารวจผู ้
พิการรายใหม่ใหค้วามรู้ในเรื่องการ 
พบแพทย์เพื่อรับรองความพิการและ
การขึ้นทะเบียนผู้พิการขึ้นทะเบียน
ด้านรักษาพยาบาล (จัดท าบตัร
รักษาพยาบาล  ประเภทผู้พิการ) 
3.3 ประสานงานกับ 
นักกายภาพบ าบัดจากโรงพยาบาล 

 

21,000 1.ผู้พิการได้รับการ
ติดตามดูแลสุขภาพจาก
อาสาสมัครสาธารณสุข/
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
และมีการเยีย่มบ้านใน
รายที่ต้องการการดูแล
เร่งด่วน  
2.ผู้พิการได้รับการดูแล
ฟื้นฟูสมรรถภาพจาก
ผู้ดูแลหรือาสาสมัคร
สาธารณสุขอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
3.ผู้พิการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
4.ผู้พิการได้รับการดูแล
ไม่ถูกทอดทิ้งมีชีวิตอยู่
อย่างมีความสุข 
5.ผู้พิการได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพไม่เกดิภาวะ
พิการเพิ่มขึ้น 
6.ครอบครัวและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพผู้พิการ  

 

ชมรม อสม. 
รพ.สต.บา้นใหม่

เจริญพร 
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    จากโรงพยาบาลไทรงาม ในการ

เยี่ยมหรือขอค าปรึกษาในการดูแลผู้
พิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพใน
รายที่พบปัญหา                                   
3.4 เยี่ยมบ้านผู้พิการให้การดูแล
รักษาพยาบาล  การฟื้นฟู
สมรรถภาพในรายที่พบปัญหาโดย 

ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

   

  2 โครงการพัฒนา
คุณภาพงานควบคมุ
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  
ปี 2562 

1.เพื่อลดความชุกชุมของยุงลาย
พาหะน าโรคไข้เลือดออก โดยลด
จ านวนลูกน้ ายุงลาย ดังน้ี 
1.1 หมู่บ้านมีจ านวนหลังคาเรือนที่
พบลูกน้ ายุงลายได้ไม่เกินร้อยละ 10 
(ค่า HI) 
1.2 โรงเรียน ,ศูนย์เด็กเล็ก  
มีจ านวนภาชนะที่พบลูกน้ ายุงลายใน
โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กเท่ากับ 0 
(ค่าCI)  
2.ประชาชนมีอัตราป่วยและเสียชีวิต
จากโรคไข้เลือดออก  ดังนี้  
2.1 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนไม่เกิน 50 รายต่อ
แสนประชากร (เป้ าหมายระดับ
อ าเภอและจังหวัด ) 
2.2 อัตราการเสยีชีวิตด้วยโรค 

1.ทุกหลังคาเรือนที่มี
ประชาชนอาศัย ในเขต
รับผิดชอบจ านวน 6 
หมู่บ้าน 
2.โรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.
บ้านใหม่เจรญิพรจ านวน 4 
แห่ง 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้าน
ใหม่เจรญิพรจ านวน 1 แห่ง 

 

1.จัดท าโครงการเสนอ 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองคล้า เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุน 
2.ประชุมช้ีแจงโครงการร่วมกับ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ธ า ร ณ สุ ข  ใ ห้ กั บ 
อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 6 
หมู่บ้าน ประสานงานกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคล้าเรื่อง
วัสดุควบคุมโรค เช่น ทรายก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย , น้ ายาเคมี และ น้ ามัน
เชื้อเพลิง 
3.ด าเนินงานตามโครงการโดยยึด
ยุทธศาสตร์การป้องกันโรคล่วงหน้า
ส า นั ก ง า นส า ธ า ร ณสุ ข จั งห วั ด
ก าแพงเพชร 

40,800 1.อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของ
ค่ามัธยฐาน จากอัตรา
ป่วยย้อนหลัง 5 ป ี        
2.หมู่บ้าน มีจ านวน
หลังคาเรือนที่พบลูกน้ า
ยุงลายไม่เกินร้อยละ 10 
(HI <10)                        
3.หน่วยงานภาครัฐ และ
วัด ต้องไม่มภีาชนะท่ีพบ
ลูกน้ ายุงลาย (CI = 0)     
4.ประชาชนมีพฤติกรรม
การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และการ
ควบคุมท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย     

ชมรม อสม. 
รพ.สต.บา้นใหม่

เจริญพร 
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  ไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละ 0.15 

ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
3. เพือ่ให้หน่วยงานของภาครัฐ  
ผู้น าชุมชน ประชาชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) และนักเรียน มสี่วนร่วมใน
การด าเนินงานการป้องกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการ
ส ารวจและก าจดัลูกน้ ายุงลายทุก
สัปดาห์(ทุกวันศุกร์)  การควบคุม 
และท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 
ภายในหนว่ยงาน ชุมชน และบ้าน
ของตนเอง อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
4. เพื่อกระตุ้น และปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนเกิดความตระหนัก และ
เห็นความส าคัญของการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรค 
ไข้เลือดออก มีพฤติกรรมการ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ยุงลาย ที่ 
ถูกต้อง 

   ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 
80 จากการสุม่ 

 

  3 โครงการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังรุ่งอรณุ
(เบาหวาน) ต าบล 

1.1 เพื่อเปิดให้บริการตรวจรักษา
ผู้ป่วยเบาหวาน ขยายเวลาการ
ให้บริการโดยท างานนอกเวลา  

กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 40 คน 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
กับเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้อง 
2. จัดท าโครงการและเสนอเพื่อขอ
อนุมัต ิ

12,000 1.ลดความแออัดแผนก
ผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลไทรงาม 

ชมรม อสม. 
รพ.สต.บา้นใหม่

เจริญพร 
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 หนองคล้าปี 2562 ราชการ วันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของ

เดือนในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา     
05.30 น.ถึง 16.30 น. 
1.2 เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ปว่ย
โรคเรื้อรังได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ 
1.3 เพื่อปรับเปลี่ยนวันนัดผู้ป่วย
และกระจายจ านวนผู้ป่วยให้
เหมาะสมในแต่ครั้ง   

 

กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 40 คน 3.ประสานทีมปฏิบัติงานกับทีม
แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ไทรงาม 
4. ด าเนินกิจกรรม โดย 
- ให้บริการตรวจรักษาโรคเบาหวาน
ในวันพุธ  สัปดาห์ที่4 ของเดือน   
- ให้บริการเจาะเลือดนอกเวลา
ราชการได้ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น.ในวันพุธ  สัปดาห์ที่
4ของเดือน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลไทร
งาม 
- ให้ผู้ป่วยไดร้ับประทานอาหารมือ้
เช้าท่ีเตรียมไว้ให้หลังเจาะเลือดเสร็จ 
ไม่ต้องอดอาหารนานโดยขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัพ้ืนท่ีต าบล
หนองคล้า  เป็นค่าอาหารมื้อเช้าและ
เครื่องดื่มส าหรบัผู้ป่วย 
- หลังรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง การ
ปฏิบัติตัว และภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างรอรับยา 
5. สรปุผลการด าเนินโครงการตาม
กิจกรรมและรายงานผู้บังคับบญัชา
ทุกสิ้นเดือน 
 

 2. ผู้ป่วยไดร้ับการบริการ
ที่สะดวกรวดเร็ว ท่ัวถึง
และต่อเนื่อง 
3.ป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
4.ไม่มีผูป้่วยเกิดภาวะ
น้ าตาลในเลือดต่ า จากกา
รอดอาหารเพื่อเจาะเลือด
ตรวจวัดระดับน้ าตาล 
5.เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจ ประทับใจในการ
ให้บริการตรวจรักษา   
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 4 โครงการพัฒนา

คุณภาพการด าเนินงาน
ควบคุมและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกใน
ชุมชน  ปี 2562 

1.เพื่อลดความชุกชุมของยุงลาย
พาหะน าเชื้อโรคไข้เลือดออก        
2.ประชาชนมีอัตราป่วยและเสียชวีิต
จากโรคไข้เลือดออกลดลง 

2 หมู่บ้าน 1.จัดท าโครงการเสนอ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคล้า  เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณสนับสนุน 
2.ประชุมช้ีแจงโครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  
จ านวน  2  หมู่บ้าน ประสานงาน
กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
คล้า  เรื่องวัสดุควบคุมโรค  เช่น    
2.ประชุมช้ีแจงโครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุข   ชุมชน  
จ านวน  2  หมู่บ้าน   ประสานงาน
กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
คล้า  เรื่องวัสดุควบคุมโรค  เช่น   ,
น้ ายาเคมี ,น้ ามันเชื้อเพลิง .
ค่าแรงงานพ่นสารเคม ี
3.แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้วสุวรรณ 4.
ด าเนินงานตามโครงการโดยยึด
ยุทธศาสตร์การป้องกันโรคล่วงหนา้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชร 

12,750 1.อัตราป่วย และอตัรา
ตายด้วยโรคไข้เลือดออก
ในเขตรับผดิชอบ       
รพ.สต. แก้วสุวรรณ 
ลดลง                             
2.ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต. แก้ว
สุวรรณ มีความตะหนัก
และด าเนินการรณรงค์
ก าจัดลูกน้ ายุงลายอย่าง
ต่อเนื่อง 

ชมรม อสม. 
รพ.สต.บา้นแก้ว

สุวรรณ 
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    4.1 ประชาสมัพันธ์และกระตุ้นให้

ประชาชนมีการก าจดัลูกน้ ายุงลาย 
ในหมู่บ้าน /โรงเรียนทุก 7 วัน  โดย
ผ่านทางผู้น าหมู่บ้าน,               
หอกระจายข่าว, นักเรียน                   
4.2 จัดสัปดาห์รณรงค์ส ารวจและ
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ทุก
หมู่บ้าน จ านวน  3  รอบ คือ       
รอบที่ 1                               
ระหว่างวันท่ี 17-27  มีนาคม  
2562 รอบที่ 2 ระหว่างวันท่ี 12-
16 พฤษภาคม 2562 กันท้ังใน
ชุมชนและโรงเรียน จ านวน 2 รอบ    
รอบที่ 1 ระหว่างวันท่ี 12-16   
พฤษภาคม 2562                       
รอบที่ 2 ระหว่างวันท่ี 21-25   
กรกฎาคม 2562 

   

  5 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวยัผูสู้งอาย ุ

1 เพื่อเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิก
ชมรมผูสู้งอายุ ผูสู้งอาย ุและผู้ดูแล  
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบตัิ
ตนให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

 

ผู้สูงอายุ จ านวน 70 คน 1.โครงการเสนอคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคล้าเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

11,900 1.ผูสู้งอายุท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม และสมัครเข้า
ชมรมผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

ชมรมผูสู้งอายุ  
รพ.สต.แก้วสุวรรณ 
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  2 เพื่อตรวจคดักรองและประเมิน

สุขภาพผูสู้งอายรุ้อยละ 90 

 

 อุดหนุน 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับ
ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไปทราบ 
3.จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
ชมรมผูสู้งอาย,ุ ผู้สูงอาย,ุ ผู้น าชุมชน
และผูดู้แลจ านวน 70   คน 
4. สรปุ ประเมินผลโครงการฯ 
รายงานคณะกรรมการบริหาร
กองทุน                                                                                        

 2.ผูสู้งอายุในชมรม
ผู้สูงอายุมสีุขภาพจติดไีด้
ตรวจสุขภาพ และท า
กิจกรรมร่วมกัน  

 

 

  6 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณา
การ (Home Visit & 
Home Health Care) 
ปี 2562 (ต่อเนื่อง ) 

1.เพื่อให้ผู้ป่วย/กลุม่เป้าหมายไดร้บั
การดูแลต่อเนื่อง                             
2.เพื่อเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข กลุ่ม
แกนน า ,อสม. ได้ออกปฏิบัติงาน
สร้างสุขภาพและเวชปฏิบัติ
ครอบครัวที่บ้านแบบบรูณาการ ท้ัง
การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค
และการฟื้นฟูสภาพในเขตพื้นท่ี    
3.เพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและญาติ    
4.เพื่อเน้นการส่งเสริมสุขภาพการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองผู้ป่วยและญาติ               
5. เพื่อเน้นการส่งเสริมสุขภาพการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการดูแล 

กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 1.จัดท าโครงการเสนอ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองคล้าเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณอุดหนุน 
2.ประสานงานทีมเยี่ยมบา้นชุมชน
และทีมหมอครอบครัวในการวาง
แผนการให้บริการ                          
3.ออกเยี่ยมบ้าน โดยทมีเยี่ยมบ้าน
ชุมชน และหมอครอบครัว          
4.สรุปผลการด าเนินงาน  

17,800 1.ผูดู้แลผู้ป่วยในชุมชนมี
ความรู้และมีก าลังใจใน
การดูแลสุขภาพผู้ป่วย2. 
ทีมหมอครอบครัวชุมชน
มีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ชมรม อสม.     
รพ.สต.แก้วสุวรรณ 
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7 โครงการสุขภาพดี  

อยู่ท่ีตัวเรา 
1.เพื่อให้นักเรยีนที่มีน้ าหนัก
มาตรฐานตามเกณฑ์  ต่ ากว่าเกณฑ์ 
เกินเกณฑ์ ทุกคน ได้ออกก าลังกาย
เพื่อให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
2.เพื่อให้นักเรยีนทุกคนมีสุขภาพฟัน
ที่แข็งแรง 
3.เพื่อให้นักเรยีนหญิงสามารถท ายา
ก าจัดเหาไดโ้ดยวสัดุธรรมชาติ ก าจัด
เหาตนเองได้อย่างปลอดภัยจาก
สารเคมี  
4.เพื่อให้นักเรยีนสามรถน าขยะมา
เพิ่มมูลค่าได้ และยังเป็นการลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
 

นักเรียนในโรงเรียนบ้าน
หนองคล้า จ านวน 64 คน 

1.ประชุมคณะครู นักเรียน จัดท า
โครงการ 
2.ขออนุมัติโครงการจากส าพนักงาน
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
3.ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ 
3.1กิจกรรมออกก าลังกาย ลดพุง 
ลดโรค 
3.2กิจกรรมแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน 
3.3กิจกรรมก าจัดเหา 
3.4 กิจกรรมขยะแปลงร่าง 
4.ประเมินผล 
5.สรุปรายงานโครงการ 

16,000 1.นักเรยีนที่มีน้ าหนัก
มาตรฐานตามเกณฑ์ ต่ า
กว่าเกณฑ์ เกินเกณฑ์ ทุก
คน ได้ออกก าลังกาย
เพื่อให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
2.นักเรยีนทุกคนมี
สุขภาพฟันท่ีแข็งแรง 
3.นักเรยีนหญิงสามารถ
ท ายาก าจัดเหาได้โดย
วัสดุธรรมชาติ ก าจดัเหา
ตนเองได้อย่างปลอดภยั 
4.นักเรยีนสามารถน า
ขยะมาเพิ่มมูลคา่ได้ และ
ยังเป็นการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียน 
บ้านหนองคล้า 

8 โครงการอบรมการ
รักษาสุขภาพอนามัย
และป้องกันโรคใน
โรงเรียน 

1.เพื่อแนะน าส่งเสริมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยทั้ง
ทางร่างกายและจติใจของนักเรียน 
2.เพื่อให้นักเรยีนมสีุขภาพชีวิตที่ดมีี
ค่านิยมในการดูแลรักษาสุขภาพและ
มีสุขนิสยัที่ดีสามารถน าไปขยายผล 

1.นักเรยีนบ้านวังโขน     
ช้ันอนุบาล1-2 จ านวน 25 
คน 
2.นักเรยีนโรงเรียนบ้านวัง
โขนช้ันประถมศึกษาปีท่ี   
1-6 จ านวน 61 คน 

1.ประชุมเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขและ
คณะครูผูร้ับผดิชอบ เพ่ือปรึกษา
แนวทางและวางแผนการด าเนินงาน 
2.จัดท าโครงการเสนอ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคล้า 

16,000 1.นักเรยีนและบุคคลากร
ในสถานศึกษา เกิดองค์
ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
และการดูแลเอาใจใส่
สุขภาพในด้านตา่งๆมาก
ยิ่งข้ึน 

โรงเรียน 
บ้านวังโขน 

  9 โครงการใส่ใจสุขภาพ 
ห่างไกลยาเสพติด 

.เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักดูแลสุขภาพและ
รู้จักป้องกันตนเองจากเชื้อโรคต่างๆ 
2.เพื่อนักเรยีนห่างไกลยาเสพตดิ 

1.นักเรยีนโรงเรียนบ้าน   
แม่บัว ผู้ปกครอง  
ผู้น าชุมชน จ านวน 45 คน 

1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงกับวิธีดแูล
สุขภาพและยาเสพตดิให้โทษ 
2.ติดป้ายให้ความรู้ตามสถานท่ี 

12,000 1.นักเรยีนมีความรู้ใน
การป้องกันตนเองจาก
เชื้อโรคและรู้จักดูแล 

โรงเรียน 
บ้านแม่บัว 



ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเรจ็ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีด าเนิน งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
    ต่างๆ 

3.เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ ์
 สุขภาพของตนเองอย่าง

ถูกวิธี 
2.นักเรยีนรู้จักโทษของ
ยาเสพตดิ 

 

10 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
นักเรียน 
 
 

1.เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
นักเรียนตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ 
และสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ของ
นักเรียน และมีบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้
3.เพื่อให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น
แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
4.เพื่อให้นักเรยีนมสีุขภาพร่างการ
แข็งแรง และสรา้งความสามัคคีเปน็
หมู่คณะ 

นักเรียนโรงเรียนบา้นหัวยาง  
จ านวน  43  คน 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ตามฐานการ
เรียนรูต้่างๆ 
ฐานท่ี 1 การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
ฐานท่ี 2  การดูแลรักษาสุขภาพใน
ช่องปาก 
ฐานท่ี 3 รู้ทันโรคป้องกันภยัใกล้ตวั 
ฐานท่ี 4 ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดี
(ก าจัดเหาด้วยสมุนไพร) 
ฐานท่ี 5 สมุนไพรไทย 
ฐานท่ี 6 การท าน้ ายาล้างจาน 
กิจกรรมที่ 2 จัดมมุอนามัยใน
ห้องเรียน 
กิจกรรมที่ 3 จัดห้องพยาบาลพรอ้ม
เวชภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 4 การจัดกจิกรรมกีฬา
เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรยีน 
 

17,000 1.ส่งเสรมิการเรียนรู้ด้าน 
สุขภาพนักเรียนตามฐาน
การเรยีนรู้ต่างๆ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
2.นักเรยีนได้เรยีนรู้ดา้น 
สุขภาพ พร้อมท้ังมีห้อง
อนามัยทุกห้องเรียน 
3.มีบริการดา้นสุขภาพ
เบื้องต้นแก่นักเรียนและ
บุคคลากรในโรงเรยีน 
4.นักเรยีนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และมี
ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 

โรงเรียน 
บ้านหัวยาง 

 
 
 
 
 



 
3. หมวดสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของ 

ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
 

 ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเรจ็ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีด าเนิน งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
 1 โครงการศูนย์สามวัย  

สานสายสายใย 
ครอบครัว 

1.ส่งเสรมิให้ครอบครัวได้ปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน 
2.ส่งเสรมิให้บุคคลในครอบครัวน า
วิธีการที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันเพื่อน ามาสู่
ครอบครัวอบอุ่น 
 
 

 

1.ส่งเสรมิให้ครอบครัว
ได้ปฏิบตัิกิจกรรม
ร่วมกัน 
2.ส่งเสรมิให้บุคคลใน
ครอบครัวน าวิธีการทีไ่ด้
เรียนรูไ้ปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน
เพื่อน ามาสู่ครอบครัว
อบอุ่น 

1.เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรบัการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น 
ต าบลหนองคล้า 
2.จัดประชุมครูเพื่อช้ีแจงโครงการและ
เตรียมด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3.ติดต่อประสานวิทยากรด้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15,000 สมาชิกภายใน
ครอบครัวได้ปฏิบตัิ
กิจกรรมร่วมกัน และ
สามารถน าวิธีการที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้ใน
การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันเพื่อ
น ามาสู่ครอบครัว
อบอุ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังโขน 

 2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
วังโขน 

1. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบ
อาหาร และผู้ปกครองมีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพและ
สุขอนามัยของเด็กปฐมวยัที่ดี            
2. เพื่อลดอตัราการป่วย จาก
โรคตดิต่อจากการติดเชื้อ จากคนสู่คน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จักวิธีการออก
ก า ลังกายอย่างง่าย ๆ โดยการเลน่
ฟุตบอล และกีฬาตามความเหมาะสม
และส่งเสรมิพัฒนาการแห่งวัยของเด็ก 
4. เพื่อส่งเสริมและจดุประกายใหเ้ด็ก
มีความรักในการดูแลสุขภาพโดยการ

ผู้ปกครอง, นักเรยีน 
และผูสู้งอายุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น     
วังโขน จ านวน 40  
ครอบครัว 

 

1.อบรมให้ความรู้ครูผูดู้แลเด็ก         
ผู้ประกอบอาหาร และผู้ปกครอง 
จ านวน 42  คน                         
2.กิจกรรมตรวจและคัดกรองด้าน
สุขภาพแก่เด็กปฐมวัยอย่างเข้ม        
3.กิจกรรม “เด็กปฐมวัยเล่นกีฬา พา
เพลิน” พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และ
กล้ามเนื้อมดัใหญต่ามพัฒนาการเด็ก 

 

15,000 1. ครผูู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง และ       
ผู้ประกอบอาหาร     
มีความเข้าใจหลัก
โภชนาการของเด็ก
ปฐมวัย และ
สุขอนามัยที่ด ี
2.ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยเด็ก 
3.เด็กปฐมวัยรูจ้ัก
วิธีการออกก าลังกาย

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังโขน 
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จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยสุขภาพดี อย่างง่าย ๆ โดยการ

เล่นฟุตบอล และกีฬา
ตามความเหมาะสม 
และส่งเสรมิ 
พัฒนาการแห่งวัยของ
เด็ก 
4.เด็กปฐมวัยในศูนย์ฯ
ได้รับการตรวจสุขภาพ
อนามัยทุกคน 
 

 

4.หมวดสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
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1 การบริหารจัดการ

กองทุนและพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ  

เพื่อการบริหารจัดการกองทุน และพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ 

 

 1) จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกองทุน ฯ            
2) จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม       
3) วัสดสุ านักงานเกี่ยวกับกองทุนฯ          
4) อื่นๆ  

 

44,034.-
(กันเงินไว้

ประเภทที่ 4 
15%) 

บรรลตุามวตัถุประสงค์
ของโครงการ 

 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต. 
หนองคล้า 

5.   หมวดกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
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- - - - - - - - 

        



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
(ข้อมูลจาก รพ.สต.และ อปท.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ชมรม อสม.ต าบลหนองคล้า มี อสม.รวมทั้งสิ้น 115 คน  
     
หมูที่/
ชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวน (คน) 

ชื่อประธาน อสม. เบอร์โทร 

1 บ้านหนองคล้า  16 นางบุญมี  วรนาม 084-5754106 
2 บ้านวังโขน  18 นายบุญเลย  อ่ าพริ้ง 080-3473131 
3 บ้านแม่บัว  15 นายเสวย  สังข์เที่ยง 086-2142749 
4 บ้านหัวยาง  18 นายพิทักษ์  สีกล่อม 094-6364431 
5 บ้านใหม่เจริญพร 11 นางอุทัย  ปิ่นวงษ์ 088-8252393 
6 บ้านใหม่ท้ายวัง 10 นายสุชาติ  สาระคาม 084-8846890 
7 บ้านโปร่งตะคลอง 9 นายบูชา  ขวัญตา 087-7318755 
8 บ้านวังสามัคคี 18 นางพยอม เทียมปาน 084-8142068 

 


