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บทน า 
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือเรียกช่ือย่อว่ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อปท. ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Pubic policy) ที่มุ่งหวังในการ
ตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชนมีบทบาทร่วมในการจัดการกับ
ปัญหาสุขภาพของชุมชนด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า
การรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสีย่งด้านสุขภาพ  
  
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมากขึ้น  ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยใช้ชื่อ “กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว” 
ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๕๔/B/๐๐๒๖๗  เมื่อวันที่ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ โดยด าการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์กาบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 
  
                              
                                                                               นายวิโรจน์  พิมเสน 
                                                         ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสขุภาพ 
                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
                                                                              พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  
 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การบริการสาธารณสุขได้ทั่วถงึและมากขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ 
และส่งเสริมใหบุ้คลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการสนบัสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพให้ลุล่วง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เข้ามาบรกิารจัดการ
ระบบสุขภาพร่วมกันอย่างแข็งขัน เกิดระบบสุขภาพชุมชนขึ้นในพื้นที ่
 
   

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรอื
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรือ้รังที่อยู่ในพื้นที่สามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.  เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน          หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ด าเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค ให้แกส่มาชิกหรือประชาชนใน



พื้นที่ 3.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ช่ืออื่นที่ด าเนินกิจกรรมเกีย่วกับ
การพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ช่ือ
อื่นที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน  
 4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกนัสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข     กรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
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คณะกรรมกามรกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นต าบลสระแก้ว 
ตามค าสั่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๐๑๓๕๕/๒๕๕๗ 

 
  
สาธารณสุขอ าเภอท่าศาลา ที่ปรึกษา 
ท้องถิ่นอ าเภอท่าศาลา ที่ปรึกษา 
๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ประธานกรรมการ 
๒. นายทนงค์  สายทอง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
๓. ร.ต.เจริญ  ลักษณะจนัทร ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
๔. นายพิสณฑ์  สายทอง ส.อบต.สระแก้ว กรรมการ 
๕. นางเชาวลี  ขาวเขียว ส.อบต.สระแก้ว กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสงวน กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวคู กรรมการ 
๘. นางรัตนาภรณ์  เนียมนุ้ย อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการ 
๙. นางพาณี  นิยมเดชา อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการ 
๑๐. นางจรัสศรี  สุขวัลล ิ ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
๑๑. นายจินดา  แสงมณ ี ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
๑๒. นายมโนธรรม  เกิดมณ ี ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
๑๓. นายวรวุฒิ  ขุนฤทธ์ิสง ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 



๑๔. นางสายพิณ  พรหมบังเกิด ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
๑๕. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว                                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. หัวหน้าส านักปลัด                                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. ผู้อ านวยการกองคลัง                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมกามรกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นต าบลสระแก้ว 

ตามค าสั่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๐๑๓๕๕/๒๕๕๗ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าศาลา ที่ปรึกษา 
สาธารณสุขอ าเภอท่าศาลา ที่ปรึกษา 
๑ .นายวิโรจน์  พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ประธานกรรมการ 
๒. นายทนงค์  สายทอง ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑ รองประธานกรรมการ 
๓. ร.ต.เจริญ  ลักษณะจันทร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒ รองประธานกรรมการ 
๔. นายจ านงค์  สุทิน ส.อบต.สระแก้ว กรรมการ 
๕. นางเชาวลี  ขาวเขียว ส.อบต.สระแก้ว กรรมการ 
๖. นายไมตรี  สุขแจ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านสงวน กรรมการ 
๗. นางอารมย์  สุขน้อย ผอ.รพ.สต.บ้านหัวค ู กรรมการ 
๘. นางปราณี  เดชวิละพันทอง อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการ 



๙. นางพาณี  นิยมเดชา อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการ 
๑๐. นางวิไล  แก้วหีด ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
๑๑. นางอุไรวรรณ  พืชโรจน ์ ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
๑๒. นางรัตนาภรณ์  เนียมนุย้ ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
๑๓. นางจิราภรณ์  ผุดวัฒน ์ ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
๑๔. นางสายพิณ  พรหมบังเกิด ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 
๑๕. นายไชยสทิธิ์  เทพทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวอารีย์  ธีระบัญชร หัวหน้าส านักปลัด                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 
ตามค าสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  

ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 

1. นายนิคม  คงทน               ต าแหน่ง รองนายก อบต.สระแก้ว                       ประธานกรรมการ 
2. นายสามารถ  สุวรรณภักดี   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหัวคู               กรรมการ                                      
3. นายมโนธรรม  เกิดมณี         ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑                                        กรรมการ 
4. นางจุรีรัตน์  ยุติธรรรม          ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒                                        กรรมการ 
๕. นางศุภรดา  ศรีธรรมากลุ       ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑                                      กรรมการ 



6. นายจินดา  แสงมณ ี             ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3                                 กรรมการ 
๗. นางพรทิพย์  วงษ์พิชัย          ต าแหนง่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4                                 กรรมการ 
๘. นายจิรศักด์ิ  ศรีศักดา             ต าแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 5                                            กรรมการ 
๙. นางกิตติพร  รอดสุทธิ ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านสงวน        กรรมการ 
๑๐. นายสมบรูณ์  มาส่ง           ต าแหน่ง ประธาน อสม. หมู่ที่ 8                                   กรรมการ 
11. นางกัญญารัตน์  แสนภกัดี     ต าแหน่ง ประธาน อสม. หมู่ที่ ๑๐                                 กรรมการ 
๑๒. นางมลรักษ์  สุทธิรักษ์             ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมการ/เลขานุการ 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไปดา้นประชากร 
1.1 จ านวนประชากร และจ านวนครัวเรือนของต าบลสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว มีประชากรทั้งสิ้น  8,954 คน แยกเป็นชาย 4,358 คน 
แยกเป็นหญิง 4,596 คน จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 3,102 ครัวเรือน  
 



หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่า้น ชาย (คน) หญงิ (คน) จ านวนครัวเรือน 
1 บ้านชุมโลง 502 536 336 
2 บ้านน้ าตก 444 463 289 
3 บ้านเราะ 540 545 380 
4 บ้านโคกตะเคียน 106 122 142 
5 บ้านสระแก้ว 543 658 504 
6 บ้านนากุน 361 374 261 
7 บ้านศาลาสามหลัง 715 727 452 
8 บ้านอินทนิน 223 221 135 
9 บ้านหัวคู 475 489 301 

10 บ้านกาพระ 165 171 112 
11 บ้านในญาติ 284 290 160 

รวม 4,358 4,596 3,102 
 

                 ข้อมูล : จากส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอท่าศาลา ณ วันที่ 10  ตุลาคม  2561 
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1.2 ประชากรจ าแนกตามกลุ่มเปา้หมาย 
 

             กลุ่มแม่และเด็ก 
 

หมูท่ี ่ หญงิตั้งครรภ ์ หลังหลังคลอด เด็กแรกเกิด – 10 ป ี รวมทั้งสิ้น 
1 3 3 749 755 
2 4 2 692 698 
3 0 9 140 149 



4 0 0 16 16 
5 0 5 130 135 
6 0 5 92 97 
7 0 3 189 192 
8 1 1 286 288 
9 2 6 752 760 

10 0 1 31 32 
11 2 3 420 425 

รวมทั้งสิ้น 12 38 3,497 3,547 
         ข้อมูล : จากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านสงวน และบา้นหัวคู  ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2561 
 
           กลุ่มผู้สูงอายุ ผูพ้กิาร ผูป้่วยเอดส์ 
 

หมูท่ี ่ ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์
1 177 39 2 
2 126 47 4 
3 199 56 1 
4 54 12 0 
5 209 42 1 
6 144 13 1 
7 221 48 4 
8 80 19 0 
9 164 35 0 

10 79 20 0 
11 99 27 2 

รวมทั้งสิ้น 1,552 358 15 
 
                 ข้อมูล :  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2561 

 
๖ 

 
1.3 ข้อมูลทั่วไปของหมูบ่้าน 
         จ านวนหมู่บ้าน  ม ี 11  หมู่บ้าน 
 หมู่ที่  1  บ้านชุมโลง                        หมู่ที่  7  บ้านศาลาสามหลัง 
 หมู่ที่  ๒  บ้านน้ าตก หมู่ที  8  บ้านอินทนิน 
 หมู่ที่  3  บ้านเราะ หมู่ที่  9  บ้านหัวค ู
 หมู่ที่  4  บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่  ๑๐  บ้านกาพระ 
 หมู่ที่  5  บ้านสระแก้ว หมู่ที่  ๑๑  บ้านในญาต ิ



 หมู่ที่  6  บ้านนากุน   
 
2.สภาพเศรษฐกิจ 
 อาชีพ 
 - ท าสวนผลไม้ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 
 - เกษตรกร 
 - รับจ้างทั่วไป 
 
  กลุ่มอาชพี 
 - กลุ่มผึ้งโพรงไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโคกตะเคียน 
 - กลุ่มจักสาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโคกตะเคียน 
 - กลุ่มเครื่องแกงบ้านนากุน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านนากุน 
 - กลุ่มกล้วยกรองทองบ้านศาลาสามหลัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านศาลาสามหลัง 
 - กลุ่มเครื่องแกงบ้านน้ าตก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านน้ าตก 
 
3.สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        จ านวน  ๔  แห่ง                     
๒. โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน  6  แห่ง   
๓. โรงเรียนเอกชน              จ านวน  1  แห่ง 
4. โรงเรียนมัธยมศึกษา        จ านวน  ๑  แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 
 
    ข้อมูลเด็ก 2 – 12 ปี ที่อยู่ในระบบการศึกษาเขตพืน้ที่ต าบลสระแก้ว 

ล าดับ ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก/โรงเรียน 
จ านวนเดก็ 

รวม 
อ.1 อ.2 อ.3 1 2 3 4 5 6 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ 31 22 47 0 0 0 0 0 0 100 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุน 32 19 25 0 0 0 0 0 0 76 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในญาติ 44 24 18 0 0 0 0 0 0 86 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าตก 40 25 55 0 0 0 0 0 0 120 



5 โรงเรียนบ้านเราะ 0 0 0 5 3 4 3 6 6 27 
6 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 0 13 5 20 25 26 20 20 22 151 
7 โรงเรียนวัดนากุน 6 26 0 20 21 11 16 14 25 139 
8 โรงเรียนบ้านหนับเภา 6 14 11 10 8 17 12 16 19 113 
9 โรงเรียนบ้านอินทนิน 13 18 0 18 25 13 20 17 13 137 

10 โรงเรียนวัดน้ าตก 4 7 0 17 25 19 23 23 19 137 
รวมทั้งสิ้น 176 168 161 90 107 90 94 96 104 1,086 

                  ข้อมูล จากองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ณ  10  มิถุนายน  2561 
 
 สถาบันและองค์กรทางการศาสนา 
1. วัดชุมโลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 (บ้านชุมโลง) 
2. วัดน้ าตก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ (บ้านน้ าตก) 
3. วัดเราะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 (บ้านเราะ) 
4. วัดโคกตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ (บ้านโคกตะเคียน) 
5. วัดสระแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 (บ้านสระแก้ว) 
6. วัดนากุน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 (บ้านนากุน)  
7. วัดหัวคู  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 (บ้านหัวคู) 
 

4. สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวคู ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหัวคู รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ ๑, 2, 8, 
9 และหมู่ที่ ๑๑  
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสงวน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านเราะ รบัผิดชอบพ้ืนที่หมู่ที่ 3, 4, 
5, 6, 7 และหมู่ที่ 10 
 
5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ศูนย์ อปพร.    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 (สี่แยกสระแก้ว)  
 
6. หน่วยงานอื่น ๆ  
 - ศูนย์พัฒนาศกัยภาพและอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช  



8 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

1. โครงการการใช้
สมุนไพรในชุมชนลด
สารเคมีปราบศัตรูพืช
ตกค้างในเกษตรกร  

1. เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
ต าบลสระแก้วให้บรรลุตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมก าหนดทิศทาง
ในโยบายในการจัดบริการและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
2. เพื่อประชุมวางแผนการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
และระบบสุขภาพของต าบล
สระแก้ว โดยเฉพาะประเด็น
ด าเนินงานความปลอดภัยจากการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร และการ
ลดอุบัติเหตุจราจร พิจารณา
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานพัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตประจ าปี 
รวมถึงงบประมาณการด าเนินงาน 

กลุ่มเสี่ยง 
จ านวน 450 
คน 

1. ทราบถึงสถานการณ์
การใช้เคมีปราบศัตรูพืช
และสามารถหาแนวทาง
ปูองกันได้อย่างถูกวิธี 
2. กลุ่มเปูาหมายมีความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
สารเคมีปราบศัตรูพืชและ
กลับมาบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 
3. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจา
การใช้สารเคม ี
 

1 กุมภาพันธ์ 
256๒ ถึง 
มิถุนายน 
2562 

68,125 รพ.สต. 
บ้านหัวคู 

 



9 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

 3. เพื่อติดตามและประเมินผล
ความก้าวหน้าของแนวทางปฏิบัติ
และกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้าน
สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนภายในต าบล
สระแก้ว ทุกไตรมาส รายงาน
ความก้าวหน้า 
4. เพื่อจัดกระบวนการถอด
บทเรียนการจัดการเชิงระบบเพื่อ
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี
ผลลัพธ์พึงประสงค ์
5. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้
และตระหนักถงึอันตรายจาก
สารเคมีปราบศัตรูพืชตกค้างใน
ร่างกาย 
6. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายได้รับการ
ตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืช
ตกค้างในร่างก่าย 

      

 



10 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

 
 
 
 
 
 
 

7. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายได้รับการ
ตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืช
ตกค้างในร่างกาย 
8. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายน า
สมุนไพรในชุมชนมาใช้ลดสารเคมี
ปราบศัตรูพืชตกค้างในเลือด 
 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

2. โครงการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวยั 

1. เพื่อให้ผู้ปกครอง หญิงต้ังครรภ์ 
และ อสม. มีความรู้ ความเข้าใจถึง
การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง หญิงต้ังครรภ์ 
และ อสม. กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้เด็กทีมีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับประเมินและกระตุ้นโดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
4. เพื่อเสริมขวัญและก าลังใจแก่
ครอบครัวทีได้ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 
5. เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 
6. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายได้รับการ
ตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืช
ตกค้างในร่างกาย 

1. ผู้ปกครอง 
หญิงตั้งครรภ์ 
และ อสม. 
จ านวน 70 คน 
2. ครอบครัว
ต้นแบบ จ านวน 
50 คน 
 

อสม. และผู้ปกครองมี
ความรู้และทักษะในการ
กระตุ้นพัฒนาการบุตร
หลานให้มีพัฒนาการสมวัย
เกิดเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการเลี้ยงดูบุตร เด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นและ
ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และ
พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป 

กุมภาพันธ์ 2562 
ถึง  สิงหาคม 
256๒ 

28,400 รพ.สต. 
บ้านหัวคู 

 



12 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

 7. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายน า
สมุนไพรในชุมชนมาใช้ลดสารเคมี
ปราบศัตรูพืชตกค้างในเลือด 

      

3. โครงการอบรมฟื้นฟููความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

1. เพื่อส่งเสริมให้ อสม. มีโอกาส
เรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทางด้านวิชาการสาธารณสุขให้  
อสม. สามารถน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ อสม. ที่ได้รับ
การพัฒนาการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น คัดกรองผู้ปุวย และ
สามารถด าเนินงานสุขภาพชุมชน
ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) ได้อย่าง
เข้มแข็ง 
 

อสม. 
จ านวน 69 คน  

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน มีโอกาส
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง ทั้งในด้านการ
บริหารวิชาการ และการ
ปฏิบัติเพ่ือยกระดับการ
บริการประชาชนและมี
หน้าที่ในการสร้างสุขภาพ
และบริการของชุมชน
ตนเอง เพื่อให้ประชาชน
พึงตนเองได้อย่างมี
รูปธรรม รวมถึง
อาสาสมัครสาธารณสุข 
สามารถน าประสบการณ์ 
ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษา
ต่อเนื่องด้วนตนเอง 

กุมภาพันธ์ 256๒ 
ถึง สิงหาคม 
2561๒ 

22,560 รพ.สต. 
บ้านหัวคู 

 



๑3 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

4. โครงการรณรงค์คัดกรอง
ค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 
ต าบลสระแก้ว 

1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวัณ
โรคต าบลสระแก้ว ได้รับการคัด
กรองผู้ติดเช้ือวัณโรคโดยการ
เอกซเรย์ปอด 
2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวัณ
โรคต าบลสระแก้ว ที่ได้รับการคัด
กรองผู้ติดเช้ือวัณโรคโดยการ
เอกซเรย์ปอดและพบความผดิปกติ 
ได้รับการตรวจเสมหะทุกราย 
3. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้
ความเข้าใจในการคัดกรองผู้ติดเช้ือ
วัณโรคสามารถนัดกลุ่มเปูาหมาย
มารับบริการได ้

1. ผู้ปุวยเรื้อรัง
และผู้สูงอายุ 
จ านวน 250 คน 

1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวัณ
โรคต าบลสระแก้ว ได้รับ
การคัดกรองผู้ติดเชื้อวัณ
โรคโดยการเอกซเรย์ปอด 
2. ผู้ได้รับการคัดกรองวัณ
โรคโดยการเอกซเรย์ปอด
และพบความผิดปกติ 
ได้รับการตรวจเสมหะทุก
ราย 
3. อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน มีความรู้
ความเข้าใจในการคัดกรอง
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 

มีนาคม 2562 
ถึง สิงหาคม 
2562 

37,250 รพ.สต. 
บ้านสงวน 
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แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

5. โครงการเด็กประถมวัย ใส่
ใจสุขภาพฟันด ี

1. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก และรับการ
รักษาที่เหมาะสม 
2. เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีความรู้ 
และตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากและได้ฝึกทักษะการแปรง
ฟันที่ถูกวิธี 
3. เพื่อลดการเกดฟันผุ และการ
สูญเสียฟันแท้ในเด็กประถมศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก และ 
ทันตกรรมปูองกันแก่เด็กนักเรียน
ให้สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่าง
แท้จริง 
5. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอุปกรณ์
ดูแลการท าความสะอาดช่องปากที่
โรงเรียน 

1. เด็กนักเรียน
จ านวน 626 คน 

1. เด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาได้รับความรู้
ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก การปูองกันและ
สาเหตุของการเกิดโรคใน
ช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
2. ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเปูาหมาย ได้รับ
บริการทางทันตกรรม  
อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน 
3. เด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษามทีักษะการ
แปรงฟันที่ถูกวิธี และมี
สุขภาพช่องปากที่ดี 
4. ลดการเกิดฟันผุ และ
สูญเสียฟันแท้ในเด็ก

มกราคม 2562 
ถึง กันยายน 
2562 

28,120 รพ.สต. 
บ้านสงวน 

 



 นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
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แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 
กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

6. โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
ต าบลสระแก้ว 

1. เพื่อให้เกิดกลุ่มออกก าลังกายใน
ชุมชน และแตล่ะกลุ่มมีการท า
กิจกรรมต่อเน่ือง 
2. เพื่อให้คนในชุมชนทุกกลุม่วัย 
ออกก าลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 
3 วัน 
3. เพื่อให้มีพลงัความสุขในการ
ออกก าลังกาย 
 

1. เด็กนักเรียน
จ านวน 626 คน 

1. เกิดกลุ่มออกก าลังกาย
ในชุมชน และแต่ละกลุ่มมี
การท ากิจกรรมต่อเน่ือง 
2. คนในชุมชนทุกกลุ่มวัย 
อย่างน้อยละชุมชนละ 30 
คน ออกก าลังกายอย่าง
น้อยอาทิตย์ละ 3 วัน 
3. คนในชุมชนมีความสุข
ในการออกก าลังกาย 
 
 

มีนาคม 2562 
ถึง สิงหาคม 
2562 

29,400 รพ.สต. 
บ้านสงวน 

 

 
 
 
 
 



 
 

16 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

7. โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ  
ต าบลสระแก้ว 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่ม 
และมีการท ากจิกรรมต่อเน่ือง 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ 
และได้ท ากิจกรรมพัฒนา
สุขภาพจิตอย่างน้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
3. เพื่อให้เกิดแกนน าผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพจิตในชุมชนอย่างน้อย
ชุมชนละ 5 คน 
 

ผู้สูงอายุ จ านวน 
60 คน 

1.ผู้สูงอายุได้มีการ
รวมกลุ่ม และมีการท า
กิจกรรมต่อเน่ือง 
2.ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ 
และได้ท ากิจกรรมพัฒนา
สุขภาพจิตอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย 
3.เกิดแกนน าผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพจิตในชุมชนอย่าง
น้อยชุมชนละ 5 คน 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2562 
ถึง สิงหาคม 
2562 

13,600 รพ.สต.บ้าน
สงวน 

 



 
 
 

17 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

1. โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกาย (เต้นแอโรบิค) 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มี
สุขภาพที่แข็งแรง 
2. เพื่อปูองกันการเกิดโรคต่าง เช่น 
หวัด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมัน
ส่วนเกิน ฯลฯ 
3. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะ
ร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาขนได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกาย 
5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึง

ประชาขนทั่วไป 
จ านวน 50 คน 

1. ประชาชนมีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มี
สุขภาพที่แข็งแรง 
2. เพื่อปูองกันโรคต่าง 
เช่น หวัด โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน 
ฯลฯ 
3. สามารถการสร้างเสริม
สุขภาวะร่างกายของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 
4. ประชาขนได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกาย 
5. ประชาชนมีสุขภาพ

ตุลาคม 2561  
ถึง กันยายน 
2562 

14,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
บ้านในญาติ 
หมู่ที่ 11 

 



ปรารถนา ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอัน
ไม่พึงปรารถนา 
 

18 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

๒. โครงการปูองกันและลด
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

1. เพื่อจัดท าข้อมูลจุดเสี่ยงของ
เส้นทางจราจรทุกเส้นทางในชุมชน 
2.เพื่อให้จุดเสี่ยงทุกจุดมีปูายเตือน
ให้คนใช้ถนนเกิดความระมัดระวัง 
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนเรื่องความปลอดภัยใน
การขับขี่และลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ประชาชนใน
พื้นที่ จ านวน  
50 คน 

1. มีข้อมูลจุดเสี่ยงเส้นทาง
จราจรในหมู่บา้นทุก
เส้นทาง 
2. มีปูายเตือนติดที่จุด
เสี่ยงทุกจุดทุกเส้นทาง
จราจรในหมู่บา้น 
3. เกิดความตระหนัก ไม่
ประมาท ขับขีร่ถและใช้
ถนนด้วยความปลอดภัย 
และเป็นการสร้างทีม
ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ
ในชุมชนให้มีความ
หลากหลาย มคีวาม

กุมภาพันธ์ 2562 
ถึง สิงหาคม 
2562 

12,000 อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
หมู่ที่ 7 

 



เข้มแข็ง สามารถ
ขับเคลื่อนงานอ่ืน ๆ ใน
ชุมชนได้ 
 

19 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

3. โครงการปูองกันและลด
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

1. เพื่อจัดท าข้อมูลจุดเสี่ยงของ
เส้นทางจราจรทุกเส้นทางในชุมชน 
2.เพื่อให้จุดเสี่ยงทุกจุดมีปูายเตือน
ให้คนใช้ถนนเกิดความระมัดระวัง 
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนเรื่องความปลอดภัยใน
การขับขี่และลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ประชาชนใน
พื้นที่ จ านวน 50 
คน 

1. มีข้อมูลจุดเสี่ยงเส้นทาง
จราจรในหมู่บา้นทุก
เส้นทาง 
2. มีปูายเตือนติดที่จุด
เสี่ยงทุกจุดทุกเส้นทาง
จราจรในหมู่บา้น 
3. เกิดความตระหนัก ไม่
ประมาท ขับขีร่ถและใช้
ถนนด้วยความปลอดภัย 
และเป็นการสร้างทีม
ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ
ในชุมชนให้มีความ
หลากหลาย มคีวาม

กุมภาพันธ์ 2562 
ถึง สิงหาคม 
2562 

12,000 อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
หมู่ที่ 5 

 



เข้มแข็ง สามารถ
ขับเคลื่อนงานอ่ืน ๆ ใน
ชุมชนได้ 
 
 

20 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

4. โครงการปูองกันและลด
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

1. เพื่อจัดท าข้อมูลจุดเสี่ยงของ
เส้นทางจราจรทุกเส้นทางในชุมชน 
2.เพื่อให้จุดเสี่ยงทุกจุดมีปูายเตือน
ให้คนใช้ถนนเกิดความระมัดระวัง 
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนเรื่องความปลอดภัยใน
การขับขี่และลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ประชาชนใน
พื้นที่ จ านวน 50 
คน 

1. มีข้อมูลจุดเสี่ยงเส้นทาง
จราจรในหมู่บา้นทุก
เส้นทาง 
2. มีปูายเตือนติดที่จุด
เสี่ยงทุกจุดทุกเส้นทาง
จราจรในหมู่บา้น 
3. เกิดความตระหนัก ไม่
ประมาท ขับขีร่ถและใช้
ถนนด้วยความปลอดภัย 
และเป็นการสร้างทีม
ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ
ในชุมชนให้มีความ

กุมภาพันธ์ 2562 
ถึง สิงหาคม 
2562 

10,500 อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
หมู่ที่ 10 

 



หลากหลาย มคีวาม
เข้มแข็ง สามารถ
ขับเคลื่อนงานอ่ืน ๆ ใน
ชุมชนได้ 
 
 

21 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

5. โครงการปูองกันและลด
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

1. เพื่อจัดท าข้อมูลจุดเสี่ยงของ
เส้นทางจราจรทุกเส้นทางในชุมชน 
2.เพื่อให้จุดเสี่ยงทุกจุดมีปูายเตือน
ให้คนใช้ถนนเกิดความระมัดระวัง 
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนเรื่องความปลอดภัยใน
การขับขี่และลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ประชาชนใน
พื้นที่ จ านวน  
50 คน 

1. มีข้อมูลจุดเสี่ยงเส้นทาง
จราจรในหมู่บา้นทุก
เส้นทาง 
2. มีปูายเตือนติดที่จุด
เสี่ยงทุกจุดทุกเส้นทาง
จราจรในหมู่บา้น 
3. เกิดความตระหนัก ไม่
ประมาท ขับขีร่ถและใช้
ถนนด้วยความปลอดภัย 
และเป็นการสร้างทีม
ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ

กุมภาพันธ์ 2562 
ถึง สิงหาคม 
2562 

10,500 อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
หมู่ที่ 4 

 



ในชุมชนให้มีความ
หลากหลาย มคีวาม
เข้มแข็ง สามารถ
ขับเคลื่อนงานอ่ืน ๆ ใน
ชุมชนได้ 
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แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 
กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

6. โครงการปูองกันและลด
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

1. เพื่อจัดท าข้อมูลจุดเสี่ยงของ
เส้นทางจราจรทุกเส้นทางในชุมชน 
2.เพื่อให้จุดเสี่ยงทุกจุดมีปูายเตือน
ให้คนใช้ถนนเกิดความระมัดระวัง 
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนเรื่องความปลอดภัยใน
การขับขี่และลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ประชาชนใน
พื้นที่ จ านวน 50 
คน 

1. มีข้อมูลจุดเสี่ยงเส้นทาง
จราจรในหมู่บา้นทุก
เส้นทาง 
2. มีปูายเตือนติดที่จุด
เสี่ยงทุกจุดทุกเส้นทาง
จราจรในหมู่บา้น 
3. เกิดความตระหนัก ไม่
ประมาท ขับขีร่ถและใช้
ถนนด้วยความปลอดภัย 
และเป็นการสร้างทีม
ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ

กุมภาพันธ์ 2562 
ถึง สิงหาคม 
2562 

12,000 อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
หมู่ที่ 3 

 



ในชุมชนให้มีความ
หลากหลาย มคีวาม
เข้มแข็ง สามารถ
ขับเคลื่อนงานอ่ืน ๆ ใน
ชุมชนได้ 

23 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

7. โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 
ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค 

1. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะ
ร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน
และชุมชนใกลเ้คียง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกาย 
3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่ถึง
ปรารถนา 

ประชาชนใน
พื้นที่ จ านวน 50 
คน 

1.สามารถสนองตอบ
นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข 
2.สามารถสร้างเสริมสุข
ภาวะร่างกายของ
ประชาชนในพื้นที่เขตบ้าน
อินทนินและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง 
3.ประชาชนได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

มกราคม 2562 
ถึง สิงหาคม 
2562 

12,000 ชมรมแอโรบิค
บ้านอินทนิน 
หมู่ที่ 8 
ต าบลสระแก้ว 

 



4. ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอัน
ไม่ถึงปรารถนา 

 
24 

แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

8. โครงการปั่นจักรยานเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มี
สุขภาพที่แข็งแรง 
2. เพื่อปูองกันการเกิดโรคต่าง ๆ 
เช่น หวัด โรคเบาหวาน โรคความ
ดัน โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน ฯลน 
3. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะ
ร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน 
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกาย 
5.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 50 คน 

1. อสม. และ กสค. มี
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
โรคภัยไข้เจ็บและการดูแล
สุขภาพที่ใหม่ ๆ และทัน
ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
2. คนในชุมชนสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว และคนชุมชนได้
ในระดับหน่ึง 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชน และลดภาวะเสี่ยง

มีนาคม 2562 
ถึง กันยายน 
2562 

11,250 ชมรมรถถีบ
สระแก้ว  

 



ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึง
ปราถนา 

ต่อการเกิดโรคได ้
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แผนงาน/โครงการ ประจ าแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

9. โครงการนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 

1. เพื่อฝึกทักษะการนวดแผนไทย
ในลักษณะการนวดเพื่อสุขภาพได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยขยายสู่
ครอบครัวและชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่
กลุ่มเปูาหมายและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและบุคคลใกล้ชุดก้านการ
เจ็บปุายเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการ
ส่งเสริมเพื่อปูองกันการเกิดโรค 

ผู้สูงอาย ุ
จ านวน 50 คน 

1. สามารถนวดแผนไทย
ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย สามารถขยายผล
สู่ครอบครัวและชุมชน 
2. สามารถดูแลตนเองและ
บุคคลใกล้ชิดในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

ตุลาคม 2561 ถึง 
กันยายน 2562 

3,700 ชมรมผู้สูงอายุ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านสงวน 

 



เช่น โรคเหน็บชา 
 
 

 
 

26 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

10. โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอ
โรบิค) 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มี
สุขภาพแข็งแรง 
2. เพื่อปูองกันการเกิดโรคต่าง ๆ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 
โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน 
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ประชาชนทั่วไป 
ของหมู่ที่ 7 
ต าบลสระแก้ว 

1.ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
2.ปูองกันเกิดโรคต่าง ๆ 
เช่น หวัด โรคเบาหวาน 
โรคความดัน โรคหัวใจ 
ไขมันส่วนเกิน 
3. ประชาชนได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมการออก
ก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  
 

มีนาคม 256๒ 
ถึง กันยายน 
2562 
 

14,000 อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
หมู่ที่  7 ต าบล
สระแก้ว  

 



 
 
 
 
 

27 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

11. โครงการเฝูาระวังสาร
ปนเป้ือนในอาหาร 

1. เพื่อเป็นการเฝูาระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย
ของอาหารที่บริโภค 
2. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
ของอาหารภายในเขตพ้ืนที่
เปูาหมาย ลดความเสี่ยงในการเกิด
อันตรายและโรคภัยไข้เจ็บที่มี
สาเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภค
อาหารที่ไม่ปลอดภัยของประชาชน 
3. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพของ อสม.และผู้บริโภคให้
ตระหนักและเฝูาระวังตนเองจาก

1. อสม. จ านวน 
20 คน 
2. ประชาชน
ทั่วไป จ านวน 
60 คน 

1. ทราบถึงสถานการณ์
การสารปนเปื้อนในอาหาร
ที่บริโภคในชุมชนและ
สามารถหาแนวทาง
ปูองกันได้อย่างถูกวิธี 
2. กลุ่มเปูาหมายมีความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
สารปนเป้ือนในอาหารที่
บริโภคและกลับมาบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 
 

22 กุมภาพันธ์ 
2562 ถึง 31 
มิถุนายน 256๒ 

23,440 อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 11 

 



การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 
4. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและ
ความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค 

 
 

 
28 

 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

12. โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอ
โรบิค) 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มี
สุขภาพแข็งแรง 
2. เพื่อปูองกันการเกิดโรคต่าง ๆ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 
โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน 
3. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะ
ร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของ

ประชาชนทั่วไป 
ของหมู่ที่ 7 และ
หมู่บ้านใกล้เคยีง 

1. ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
2. ปูองกันเกิดโรคต่าง ๆ 
เช่น หวัด โรคเบาหวาน 
โรคความดัน โรคหัวใจ 
ไขมันส่วนเกิน 
3. สามารถสรา้งเสริมสุข
ภาวะร่างกายของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

มกราคม 2562 
ถึง กันยายน 
2562 
 

14,000 ชมรมแอโรบิค
บ้านสระแก้ว 
หมู่ที่ 7 ต าบล
สระแก้ว  

 



การออกก าลังกาย 
5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึง
ปรารถนา 

4. ประชาชนได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกาย 
5. ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอัน
ไม่พึงปรารถนา 

29 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

13. โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
(เต้นแอโรบิค) 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มี
สุขภาพแข็งแรง 
2. เพื่อปูองกันการเกิดโรคต่าง ๆ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 
โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน 
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ประชาชนทั่วไป 
ของหมู่ที่ 6 
ต าบลสระแก้ว 

1. ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
2. ปูองกันเกิดโรคต่าง ๆ 
เช่น หวัด โรคเบาหวาน 
โรคความดัน โรคหัวใจ 
ไขมันส่วนเกิน 
3. ประชาชนได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมการออก
ก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  

มีนาคม 256๒ 
ถึง กันยายน  
256๒ 
 

14,000 ชมรมแอโรบิค
บ้านนากุน 
หมู่ที่ 6 ต าบล
สระแก้ว  

 



 
 
 
 

 
 

30 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

14. โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายผู้สูงอายุ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออก
ก าลังกายเพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมการ
ออกก าลังกายหลายรูปแบบรว่มกัน 
3. เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ปูองกัน
การเกิดโรค 

ผู้สูงอาย ุ
จ านวน 50 คน 

1. ผู้สูงอายุออกก าลังกาย
เพิ่มมากขึ้น 
2. ผู้สูงอายุมีกจิกรรมการ
ออกก าลังกายหลาย
รูปแบบร่วมกัน 
3. ผู้สูงอายุสุขภาพ
แข็งแรง ปูองกันการเกิด
โรค 
 
 
 

ตุลาคม 2561 ถึง  
30 กันยายน 
2562 

15,360 ชมรมผู้สูงอายุ
รพ.สต. 
บ้านสงวน 

 



 
 
 
 
 
 

31 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

15. โครงการการใช้สมุนไพร
ในชุมชนลดสารเคมีปราบ
ศัตรูพืชตกค้างในเกษตร 

1. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้
และตระหนักถงึอันตรายจาก
สารเคมีปราบศัตรูพืชตกค้างใน
ร่างกาย 
2. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายได้รับการ
ตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืช
ตกค้างในร่างกาย 
3. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการ
ตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืช
ตกค้างในร่างกายแล้วมีความ

กลุ่มวัยท างาน
จ านวน 150 คน 

1. ทราบถึงสถานการณ์
การใช้สารเคมปีราบ
ศัตรูพืชและสามารถหา
แนวทางปูองกันได้อย่างถูก
วิธี 
2. กลุ่มเปูาหมายมีความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
สารเคมีปราบศัตรูพืชและ
กลับมาบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

22 กุมภาพันธ์
2562 ถึง 30 
มิถุนายน 256๒ 

24,575 อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 2 

 



ผิดปกติได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายน า
สมุนไพรในชุมชนมาใช้ลดสารเคมี
ปราบศัตรูพืชตกค้างในเลือด 
 

3. ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้สารเคมี 
 
 

 
 

32 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

16. โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอ
โรบิค) 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มี
สุขภาพแข็งแรง 
2. เพื่อปูองกันการเกิดโรคต่าง ๆ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 
โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน 
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ประชาชนทั่วไป 
ของหมู่ที่ 3, 4,5 
และ 10 ต าบล
สระแก้ว 

1. ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
2. ปูองกันเกิดโรคต่าง ๆ 
เช่น หวัด โรคเบาหวาน 
โรคความดัน โรคหัวใจ 
ไขมันส่วนเกิน 
3. ประชาชนได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมการออก
ก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้

1 มกราคม 
2561 ถงึ 30 
กันยายน 2561 
(195 วัน) 

14,000 ชมรมแอโรบิค
บ้านสระแก้ว 
หมู่ที่ 5 ต าบล
สระแก้ว  

 



เป็นประโยชน์  
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

17. โครงการตรวจหาสารเคมี
ปราบศัตรูพืชตกค้างในเกษตร 

1. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้
และตระหนักถงึอันตรายจาก
สารเคมีปราบศัตรูพืชตกค้างใน
ร่างกาย 
2. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายได้รับการ
ตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืช
ตกค้างในร่างกาย 
3. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการ
ตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืช
ตกค้างในร่างกายแล้วมีความ

กลุ่มวัยท างาน
จ านวน 180 คน 

1. ทราบถึงสถานการณ์
การใช้สารเคมปีราบ
ศัตรูพืชและสามารถหา
แนวทางปูองกันได้อย่างถูก
วิธี 
2. กลุ่มเปูาหมายมีความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
สารเคมีปราบศัตรูพืชและ
กลับมาบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

22 กุมภาพันธ ์
2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2562 

20,635 อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 1 

 



ผิดปกติได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 
 

 
 
 

 
 

34 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

1. โครงการการประเมินและ
แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ
ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน 

1. เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน 
2. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 
(อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม) 
ได้รับการดูแลแก้ไข 
 

เด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 
จ านวน 115 คน 
 

เด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียนมีภาวะโภชนาการ
ปกต ิ

กุมภาพันธ์ 2562 
ถึง กันยายน 
2562 

25,177 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านน้ าตก 

 



2. โครงการประเมินและแก้ไข
ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก
เล็กและเด็กก่อนวัย 
 
 

๑. เพือ่ประเมินและเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน  
๒. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 
(อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม) 
ได้รับการดูแลแก้ไข  

เด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 
จ านวน  60  คน 

เด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี 

กุมภาพันธ์ 256๒ 
ถึง กันยายน 
2562 

15,160 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านในญาต ิ
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แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 
กิจกรรมประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

3. โครงการการประเมินและ
แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ
ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน 

1. เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน 
2. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัย

เด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 
จ านวน 115 คน 
 

เด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียนมีภาวะโภชนาการ
ปกต ิ

กุมภาพันธ์ 2562 
ถึง กันยายน 
2562 

15,160  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนากุน 

 



เรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 
(อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม) 
ได้รับการดูแลแก้ไข 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

36 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

4. การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ในเด็กเล็ก 

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใหส้มบูรณ์
แข็งแรง 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน

เด็กอนุบาล 3 
จ านวน 28 คน 

1. เด็กมีพัฒนาการ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้
สมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสม
ตามวัย 

18 เมษายน 
256๒ ถึง ๒๗  
เมษายน 256๒ 

33,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเราะ 

 



อารมณ์และจติใจ 
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สมองและสติปญัญา 
๔. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคมการร่วมกิจกรรมกับผู้อืน่ได้
เหมาะสมตามวัย 
๕. เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เมื่อประสบเหตุทางน้ า 
 

2. เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจติใจเหมาะสม
ตามวัย 
3. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สมองและสติปญัญา
เหมาะสมตามวัย 
๔. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมการร่วมกิจกรรมกับ
ผู้อื่นได้เหมาะสมตามวัย 
๕. เด็กสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เมื่อประสบเหตุ
ทางน้ า 
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แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 4 สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ



1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
กองทุน/คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 
2. เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่
จ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารกองทุน   
3. เพื่อควบคุมและก ากับดูแลการ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการจัดท าบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติก าหนด 
 

1.คณะกรรมการ
กองทุน จ านวน 
16 
2.คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
จ านวน 

1. แผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรมทีผ่่านการ
อนุมัติเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

 

1 ตุลาคม 2561 
ถึง 30 กันยายน 
2562 

20,000 คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

 

 
 

38 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
กิจกรรมประเภทที่ 4 สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ผลที่คาดว่าได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

 
 
 

4. เพื่อก ากับดูแลใหห้น่วยงาน 
หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน 
โครงการที่คณะกรรมการกองทุน
อนุมัติ และตามหลักเกณฑท์ี่
คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพ
ก าหนด 
5. เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ
การจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ   

 2. การรับเงิน  การ
จ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการจัดท าบัญชีเงิน
หรือทรัพย์สินในกองทุน
หลักประกันสขุภาพ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด 

 

  กองทุนฯ  

2. การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสขุภาพ  
อบต.สระแก้ว 
 
 

เพื่อให้การจัดการกองทุน
หลักประกันสขุภาพ อบต.สระแก้ว 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
สระแก้ว 

การบริหารกองทุน
หลักประกันสขุภาพเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

1 ตุลาคม 2561 
ถึง 30 กันยายน 
2562 

26,420 คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
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สรุปแผนงาน/โครงการแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจาป ี2561 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ 
ประเภท/งบประมาณ 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
1 โครงการความปลอดภัยจาการใช้สารเคมีทางการเกษตรภายใต้

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลสระแก้ว (รพ.สต.บ้านหัวคู) 
 

82,910     

2 โครงการดูแลใส่ใจสตรี มีสขุภาพดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็งปาก
มดลูกและเต้านม (รพ.สต.บ้านหัวคู) 
 

49,875     

3 โครงการส่งเสริมการมีและการใช้สมุนไพรในครัวเรือนและชุมชน 
(รพ.สต.บ้านสงวน) 
 

29,640     

4 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT (รพ.
สต.บ้านสงวน) 
 

27,000     

5 
 

โครงการเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงอายุแบบเพื่อนช่วยเพื่อน “น้ าใจ
ดูแลกันยามไมใ้กล้ฝั่ง” (อสม. หมู่ที ่๑) 
 

 20,000    

 
 

36 
สรุปแผนงาน/โครงการแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจาป ี2561 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 



ล าดับที ่ โครงการ 
ประเภท/งบประมาณ 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
6 โครงการธรรมะร้อยดวงใจผู้สูงอายุ (คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านชุมโลง หมู่ที่ ๑) 
 

 9,000    

7 โครงการเฝูาระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (อสม. หมู่ที่ 2) 
 

 25,000    

8 โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว (อสม. หมู่ที่ 3) 
 

 4,350    

9 โครงการตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืชตกค้างในเกษตร 
 (อสม. หมู่ที่ 3) 
 

 12,200    

10 โครงการตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืชตกค้างในเกษตร  
(อสม. หมู่ที่ 4) 
 

 11,760    

11 โครงการตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืชตกค้างในเกษตร  
(อสม. หมู่ที่ 6) 

 13,840    

12 โครงการตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืชตกค้างในเกษตร  
(อสม. หมู่ที่ 7) 
 

 13,840    

37 
 

สรุปแผนงาน/โครงการแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจาป ี2561 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 



 

ล าดับที ่ โครงการ 
ประเภท/งบประมาณ 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
13 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) (อส

ม. หมู่ที่ 7) 
 

 11,000    

14 โครงการตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืชตกค้างในเกษตร  
(อสม. หมู่ที่ 8) 
 

 17,775    

15 โครงการเฝูาระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (อสม. หมูท่ี่ 9) 
 

 25,000    

16 โครงการตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืชตกค้างในเกษตร 
(อสม. หมู่ที่ 10 ) 
 

 12,200    

17 โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว (อสม. หมู่ที ่10)  
 

 4,350    

18 โครงการตรวจหาสารเคมีปราบศัตรูพืชตกค้างในเกษตร  
(อสม. หมู่ที่ 11) 
 

 17,775    

 
38 

สรุปแผนงาน/โครงการแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจาป ี2561 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 



ล าดับที ่ โครงการ 
ประเภท/งบประมาณ 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  

(เต้นแอโรบิค) (ชมรมแอโรบิคบ้านสระแก้ว) 
 

 11,000    

20 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย (ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้าน
สงวน) 
 

 24,150    

21 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
 (เต้นแอโรบิค) (ชมรมแอโรบิคบ้านนากุน) 
 

 11,000    

22 โครงการเฝูาระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
(ศพด.บ้านเราะ) 
 

  12,240   

23 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
 (โยคะปฐมวัย) (ศพด.บ้านเราะ) 
 

  10,000   

24 โครงการเฝูาระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
(ศพด.บ้านนากุน) 
 

  17,725   

 
39 

 
สรุปแผนงาน/โครงการแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจาป ี2561 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 



 

ล าดับที ่ โครงการ 
ประเภท/งบประมาณ 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
25 โครงการเฝูาระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

(ศพด.บ้านในญาติ) 
 

  18,890   

26 โครงการเฝูาระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
(ศพด.บ้านน้ าตก) 
 

  20,220   

27 เบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุน/คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล 
 

   20,000  

รวมทั้งสิ้น 362,840 402,446 79,075 90,000  
รวมงบประมาณทัง้สิ้น 934,361 
 
 
 
 
 
 

40 
 

สรุปประมาณการงบประมาณในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 



ประจ าปี 2561 
 
 

ประเภท จ านวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 4 189,425 
2. สนับสนุนกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 17 244,240 
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 5 79,075 
4. สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 1 46,420 
5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 0 0 

รวมทั้งสิ้น 27 559,160 
 
 
 
 
 


