
 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔   
  

 

 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 
อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 



บทนำ 
 
 
 ๑.๑ ลักษณะของแผนงาน/โครงการระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง        
ตามท่ีไดมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดกำหนดใหมีการดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๔  ใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งใหประมาณการรายรับการสนับสนุนงบประมาณ   
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเทากับปงบประมาณป ๒๕๖๓ ที่ผานมา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางตองจัดทำแผนงาน/โครงการ ใหแลวเสร็จจึงจะดำเนินการ
สนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุนตอไป 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
  ๑.๒.๑ จัดทำแผนดำเนินการเก่ียวกับสาธารณสุขกลุมเปาหมายและหนวยบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
เพ่ือเปนการสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตำบลวังขอนขวาง โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
ตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
  ๑.๒.๒ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑเพ่ือดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับ
การสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคและการฟนฟูสมรรถภาพที่จำเปนตอสุขภาพและการดำรงชีวิตในเขตพื้นที่ตำบล  
วังขอนขวาง 
  ๑.๒.๓ เพ่ือบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางใหมี
ประสิทธิภาพโปรงใส 
 ๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทำแผน 
 คณะกรรมการฯ รวมประชุมรางแผนงาน/โครงการฯ โดยใหครอบคลุมการใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง     
ทุกกลุมเปาหมาย และมีการจัดลำดับโครงการเพ่ือดำเนินการตามความเรงดวน รวมถึงพิจารณางบประมาณตาม    
ความเหมาะสมของโครงการ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 



 

 
เรื่อง           หนา 
 
สวนที่ ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน       ๑ – ๔ 
 
สวนที่ ๒  แผนงาน/โครงการกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่   ๕ – ๓๖  
 
สวนที่ ๓  สรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ   ๓๗   
            กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สวนท่ี ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ ตั้งอยูเลขที่  ๕๘  หมู  ๔   ตำบลวังขอนขวาง  อำเภอโคกสำโรง   จังหวัดลพบุร ี
- เขตติดตอและการคมนาคม 

อยูหางจากจังหวัดลพบุรี มีระยะทางประมาณ ๓๐ กโิลเมตร มีระยะหางจากที่วาการอำเภอโคกสำโรง
ประมาณ  ๖  กิโลเมตร 

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตำบลโคกสำโรง  และตำบลถลุงเหล็ก   
ทิศใต  ติดตอกับ ตำบลหลุมขาว  และตำบลหวยโปง    
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลคลองเกตุ 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตำบลหลุมขาว   

จำนวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง  มีท้ังหมด  ๖  หมู ไดแก   
- หมูที่ ๑ บานดงแกว           
- หมูที่ ๒ บานวังขอนขวาง        
- หมูที่ ๓ บานวังขอนขวาง 
- หมูที่ ๔ บานหวยวัวตาย                   
- หมูที่ ๕ บานวังขอนขวาง               
- หมูที่ ๖ บานวังทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐาน 

๑.  ดานกายภาพ 



 

๒ 
 

แผนที่องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 
อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบรุี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 
 
 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม  ไมมีปาไม  ไมมีภูเขา ไมมีแหลงตนน้ำลำธาร น้ำที่ใชในการอุปโภค

สวนใหญไดมาจากบอบาดาล สำหรับบริโภคจะไดจากน้ำฝนที่เก็บใสภาชนะไว พ้ืนที่สวนใหญใชทำการเกษตรกรรม
ปลูกงาและขาวฟาง 
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศรอนและแหงแรง       

แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ 
เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส    
รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด
“ชวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แตในเขตตำบลวังขอนขวางไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๒๐ องศา    
๑.๔ ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนที่เปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

 
๒. สภาพทางสังคม 
๒.๑ การศึกษา 

สถานศึกษา 
 โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐบาล      ๑       แหง 
  -  โรงเรียนบานวังขอนขวาง  หมูท่ี  ๓ 
 โรงเรียนประถมศกึษาของเอกชน       ๑       แหง 
  - โรงเรียนทศธรรมศึกษา   หมูที่  ๒ 

๒.๒ สาธารณสุข 
              -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล / หมูบาน     ๑   แหง 
              -  อัตราการมีและใชสวมราดน้ำ      รอยละ   ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 
 
 

๓. ประชากร 
๓.๑ ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  ๓,๖๙๔  คน แยกเปนชาย  ๑,๘๑๕ คน  หญิง  ๑,๘๗๙ คน    

 

 ตารางแสดงจำนวนพ้ืนที่เขตการปกครอง/ประชากรตำบลวังขอนขวาง 
 

หมูบาน 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

หมูที่ ๑  ดงแกว ๓๘๙ ๓๙๓ ๗๘๒ 
หมูที่ ๒ วังขอนขวาง ๒๔๘ ๒๔๘ ๔๙๖ 
หมูที่ ๓ วังขอนขวาง ๒๑๓ ๒๓๘ ๔๕๑ 
หมูที่ ๔ หวยวัวตาย ๒๘๒ ๒๖๗ ๕๔๙ 
หมูที่ ๕ วังขอนขวาง ๒๘๐ ๓๑๗ ๕๙๗ 
หมูที่ ๖ วังทอง ๔๐๓ ๔๑๖ ๘๑๙ 

รวม ๑,๘๑๕ ๑,๘๗๙ ๓,๖๙๔ 

 
ขอมูลประชากรพ้ืนท่ีตำบลวังขอนขวาง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 
 

แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

     อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุร ี ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
 

ประเภท ๑ สนับสนุนหนวยบริการ/สถานบริการ/หนวยงานสาธารณสุข 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๑.โครงการ
ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

๑.เพ่ือปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 
๒.เพ่ือใหโรงเรียนและ
วัดทุกแหงในตำบล 
วังขอนขวาง  
ปลอดลูกน้ำยุงลาย 
๓.เพ่ือลดอัตราความ
ชุกของลูกน้ำยุงลาย 
(คา HI และ CI) ใน
ตำบลวังขอนขวางให
นอยกวารอยละ ๑๐ 
๔.เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือในการ
ดำเนินงานทั้งภาครัฐ 
และกลุมองคกรตางๆ 
ในเครือขายตำบล 
วังขอนขวาง  

๑.จัดอบรม 
ทีมเฝาระวัง
สอบสวนโรค
เคลื่อนที่เร็ว
ตำบล
(SRRTตำบล) 
จำนวน ๑๐คน 
๒.หมูที่ ๑-๖ 
จำนวน ๑,๑๐๓ 
หลังคาเรือน 
๓.วัด จำนวน  
๔ วัด โรงเรียน 
จำนวน ๒ แหง 

หมูที่ ๑ -๖ 
ตำบลวัง
ขอนขวาง 

๑.กลุมแมและ  
เด็ก กลุมผูสูงอายุ 
กลุมผูพิการ และ
กลุมผูปวยโรค
เรื้อรัง ไมเจ็บปวย
ดวยโรค
ไขเลือดออก 
๒.โรงเรียน และ
วัดของตำบลวัง
ขอนขวาง ปลอด
ลูกน้ำยุงลาย 
๓.อัตราความชุก
ของลูกน้ำยุงลาย 
(คาHI และCI)  
ในตำบลวังขอน
ขวางนอยกวา 
รอยละ ๑๐ 

๑.จัดอบรม ทีมเฝาระวัง    
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
ตำบล (SRRTตำบล) 
๒.จัดอบรมแกนนำใน
โรงเรียนในการปองกัน 
และควบคุมไขเลือดออก 
๓.ประชาสัมพันธและ
รณรงคการสำรวจและ
ทำลายแหลงเพาะพันธ
ยุงลายในหมูบาน/ชุมชน/
วัด/โรงเรียน 
๔.รวมกำหนดพื้นที่เสียงและ
ปจจัยที่เอ้ือตอการระบาด
ของโรคตามสภาพพื้นที่ 
๕.จัดกิจกรรมบานสะอาด
ปราศจากยุงลาย 
 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

- 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

- คาอาหารในการจัด
อบรมเรื่องการ
ปองกันและควบคุม
ไขเลือดออก ไดแก 
คาอาหารกลางวัน 
๑ มื้อ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ๑ มื้อ 
เปนเงินคนละ ๗๕ 
บาท จำนวน ๑๐๐ 
คน รวมเปนเงิน 
๗,๕๐๐ บาท 
- คาปายไวนิล
โครงการฯ เปนเงิน 
๖๐๐ บาท 
- คาน้ำมันผสมน้ำยา
พนหมอกควัน
ปองกันโรค  

รพ.สต. 
 
 

 
 
 
 



 

๖ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 ในการปองกันโรค
ไขเลือดออก 
๕.เพ่ือลดจำนวนผูปวย
ดวยโรคไขเลือดออก
ตำบลวังขอนขวาง 

  ๔.องคกรทองถิ่น
ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหการ
สนับสนนุและการ
มีสวนรวมในการ
ปองกันและ
ควบคุม 
โรคติดตอเพ่ิม
มากขึ้น 
๕.อัตราปวยดวย
โรคไขเลือดออก
ของตำบลวังขอน
ขวางลดลง 

๖.รวมรณรงคกำจัดลูกน้ำ 
ยุงลายกับแกนนำชุมชน 
อสม. และกลุมนักเรียน 
เยาวชนกลุมสรางสุขภาพ 
ใสทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย 
และทำลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงทุก ๓ เดือน 
๗.พนหมอกควันปองกัน.โรค
ไขเลือดออกลวงหนาตัด
วงจรการระบาดของโรค 
จำนวน ๔ ครั้ง ใน โรงเรียน 
วัด ซึ่งเปนแหลงท่ีมี
ประชาชนมาอยูรวมกัน 
(ชวงกอนโรงเรียนเปดและ
ปด) และพนหมอกควันทั้ง
ตำบลวังขอนขวาง ๑ ครั้ง 

 เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท- คาน้ำยาพน
หมอกควันกำจัดยุง 
เปนเงิน ๒๕,๒๐๐ 
บาท 
- คาจางเหมาคนพน
หมอกควันเพ่ือ
ปองกันโรคลวงหนา
ในบาน 
วัด โรงเรียน เปนเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น ๖๓,๓๐๐ 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒.โครงการ
อบรม
สุขาภิบาล
อาหาร 

๑.เพ่ือใหกลุมเปาหมาย 
มีความรู ความเขาใจ
และทักษะดาน
สุขอนามัย เปนไปตาม
หลักสูตรอบรมของ
กรมอนามัย 
๒.เพ่ือใหกลุมเปาหมาย
ในสถานประกอบกา
รานอาหาร ตลาดนัด 
และแผงลอย สามารถ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล 
อาหาร เลือกใชภาชนะ
ถูกหลักอนามัยเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
จัดการน้ำเสีย จัดการ
ขยะมูลฝอยตามหลัก
สุขาภิบาล และจัดการ
น้ำมันทอดซ้ำได 
ถูกหลักวิชาการ 

๑.ผูประกอบ 
การรานอาหาร 
ตลาดนัด และ
รานชำ  
จำนวน ๘๐ คน 

รพ.สต. 
วังขอนขวาง 

๑.รานจำหนาย
อาหารในชุมชน 
จำหนายอาหารท่ี
สะอาด  
ปลอดจากสาร
ปนเปอน และ 
ถูกหลักสุขาภิบาล
อาหาร 
๒.กลุมเปาหมาย
ในสถาน
ประกอบการ
รานอาหาร ตลาด
นัด และแผงลอย 
สามารถปฏิบัติตน
ไดถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล
อาหาร เลือกใช
ภาชนะถูกหลัก
อนามัยเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม  

๑.ออกตรวจรานจำหนาย
อาหารตามแบบตรวจ
รานอาหารตามขอกำหนด 
สุขาภิบาลอาหาร ๑๕ ขอ  
และเก็บตัวอยางอาหารเพ่ือ
ตรวจหาสารปนเปอน ๖ 
ชนิด พรอมท้ังใหคำแนะนำ
ในการเตรียม ปรุง ประกอบ
อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
สะอาด ปลอดภัย  
เปนประจำทุกเดือน 
๒.ดำเนินการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหาร  
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ สำหรับผู
ประกอบกิจการและสำหรับ
ผูสัมผัสอาหารใหแก
กลุมเปาหมาย ไดแกราน
ขายอาหาร รานชำ และ
รานอาหารในตลาดนัด 

ตุลาคม 
๒๕๖๓  

-  
กันยายน 
๒๕๖๔ 

- คาอาหารในการจัด
อบรมไดแก 
คาอาหารกลางวัน  
๑ มื้อ คาอาหารและ 
เครื่องดื่ม ๑ มื้อ เปน
เงินคนละ ๗๕ บาท 
จำนวน ๘๐ คน  
รวมเปนเงิน  
๖,๐๐๐ บาท 
- คาวิทยากร  
๓x๖๐๐ รวมเปน 
๑,๘๐๐ บาท 
- คาวัสดุเอกสารเปน
เงิน ๑,๐๐๐ บาท 
- คาปายอาหาร
สะอาดรสชาติ 
(Clean Food Good 
Taste) ๕,๐๐๐ บาท 
 

รพ.สต. 

 

 



 

๘ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พืน้ท่ี

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 ๓.เพ่ือเสริมสรางความ
มั่นใจใหกับผูบริโภค 
และลดความเสี่ยงของ
ผูบริโภค อันเนื่องจาก
การบริโภคอาหาร 
และน้ำที่ไมสะอาด 
๔.เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรานอาหาร 
ตลาดนัด และแผงลอย 
ใหผานเกณฑมาตรฐาน
สุขาภิบาล 

  จัดการน้ำเสีย 
จัดการขยะ 
มูลฝอยตามหลัก
สุขาภิบาล และ
จัดการน้ำมันทอด 
ซ้ำไดถูกหลัก
วิชาการ 
๓.ผูบริโภคได
บริโภคอาหาร
และน้ำที่สะอาด 
ลดความเสี่ยงตอ
การเกิดโรค 
๔.รานอาหารและ
แผงลอย ในพ้ืนที่
รับผิดชอบผาน
เกณฑมาตรฐาน
สุขาภิบาล 

๓.ดำเนินการแจง
รายละเอียดการจัดอบรม 
แกกรมอนามัย และออก
หลักฐานการรับรองผูผาน
การอบรม ใหแกผูประกอบ 
กิจการ และผูสัมผัสอาหาร 
(หลักฐานรับรองมีอายุ ๓ ป) 

 - คาปายไวนิล
โครงการฯ เปนเงิน 
๖๐๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๑๔,๔๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๓.โครงการ
สงเสริม
สุขภาพ
อนามัย 
แมและเด็ก 

๑.เพ่ือใหหญิงตั้งครรภ
มีความรูและตระหนัก
ถึงความสำคัญของการ
ฝากครรภและสามารถ
ดูแลตนเองในระยะ
ตั้งครรภได 
๒.เพ่ือแกนนำอนามัย
แมและเด็กมีความรู
และสามารถใหการ
แนะนำแกหญิง
ตั้งครรภและหญิงหลัง
คลอดใหมีพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพของแม
และเด็กที่ถูกตอง
เหมาะสม 
๓.เพ่ือใหเด็กแรกเกิด – 
๖ ป มีพัฒนาการและ
ภาวะโภชนาการ 
ที่สมวัย 

๑.กลุมหญิง
ตั้งครรภ 
จำนวน ๒๐ คน 
๒.ผูดูแลเด็ก 
จำนวน ๖๐ คน 

ตำบล 
วังขอนขวาง 

๑.หญิงตั้งครรภ 
มีความรูและ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การฝากครรภ
และสามารถดูแล
ตนเองในระยะ
ตั้งครรภได 
๒.แกนนำอนามัย
แมและเด็กมี
ความรูและ
สามารถใหการ
แนะนำแกหญิงวัย
เจริญพันธ,หญิง
ตั้งครรภและหญิง
หลังคลอดใหมี
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพของ
แมและเด็กได
ถูกตองเหมาะสม 

๑.อบรมใหความรู/จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูแกแกนนำ
อนามัยแมและเด็ก , 
หญิงตั้งครรภ, ผูดูแลเด็ก  
๒.เยี่ยมบานหญิงตั้งครรภ 
มารดาและทารกหลังคลอด 
เชิงรุกใหความรูในการดูแล
ตนเองของหญิงตั้งครรภ
,หลังคลอด โดยเจาหนาที่
สาธารณสุข แกนนำแมและ
เด็กและผูมีสวนรวมอื่นๆ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

- 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

- คาอาหารกลางวัน 
๑ มื้อ จำนวน ๘๐ 
คน คนละ ๕๐ บาท 
เปนเงิน ๔,๐๐๐บาท 
- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ๑ มื้อ 
จำนวน ๘๐ คน คน 
ละ ๒๕ บาท เปนเงิน 
๒,๐๐๐ บาท 
- คาวัสดุใชในการจัด
อบรม เปนเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
- คาปายไวนิล
โครงการ เปนเงิน 
๖๐๐ บาท  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๗,๖๐๐  บาท 

รพ.สต. 
 

 
 
 
 

 



 

๑๐ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๔.โครงการ
ปองกัน
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
และการ
ตั้งครรภกอน
วัยอันควร 

๑.เพ่ือใหนักเรียน 
ไดรับความรูท่ีถูกตอง
เก่ียวกับเพศศึกษา 
และการปองกัน 
การตั้งครรภกอน 
วัยอันควร 
๒.เพ่ือใหนักเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
เพศในวัยรุน  

๑. นักเรียน
ประถมศึกษา 
ปที่ ๕-๖ 
โรงเรียนบาน 
วังขอนขวาง 
และโรงเรียน 
ทศธรรมศึกษา 
จำนวน ๘๐ คน 

อาคารอเนก 
ประสงค
ตำบล 
วังขอนขวาง 

๑.วัยรุนมีทักษะ
และภูมิคุมกัน 
ในการจัดการ 
กับสถานการณ 
ที่เก่ียวของกับ
เรื่องเพศ 
๒.เสริมสราง
ความภาคภูมิใจ
ตนเองของวัยรุน 
และมีทักษะใน
การปฏิเสธตอ
พฤติกรรมที่เสี่ยง
ตอการดำรงชีวิต 
และพฤติกรรม
เสี่ยงในเรื่องเพศ 
 

๑.อบรมความรูเชิง
ปฏิบัติการ/จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
เพศศึกษาปญหาการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร 
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
ตามวัย และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
๒.จัดทำคลินิกเพ่ือนใจวัยรุน 
คลินิกใหคำปรึกษาแก
นักเรียนและเยาวชนใน
สถานบริการ/โรงเรียน 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

- 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

- คาอาหารกลางวัน 
๑ มื้อ จำนวน ๘๐ 
คน คนละ ๕๐ บาท 
เปนเงิน ๔,๐๐๐บาท 
- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ๑ มื้อ 
จำนวน ๘๐ คน คน
ละ ๒๕ บาท เปนเงิน 
๒,๐๐๐ บาท  
- คาวัสดุใชในการ
อบรมเปนเงิน 
๒,๐๐๐ บาท  
- คาปายไวนิล 
 เปนเงิน ๖๐๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๘,๖๐๐ บาท 

รพ.สต. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

๑๑ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๕.โครงการ
ปองกัน
โรคมะเร็งปาก
มดลูกและ
มะเร็งเตานม 

๑.เพ่ือใหหญิงอายุ  
๓๐-๖๐ ปไดรับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก 
๒.เพ่ือใหหญิงอายุ  
๓๐-๗๐ ปตรวจเตานม
ดวยตนเอง  
๓.เพ่ือใหผูท่ีตรวจพบ
ความผิดปกติไดรับการ
สงตอเพ่ือวินิจฉัย 
และรับการรักษาที่
เหมาะสม 
 

๑.สตรีอายุ  
๓๐-๖๐ ป 
จำนวน  
๔๑๗ คน 
๑.สตรีอายุ  
๓๐-๖๐ ป 
จำนวน  
๖๐๒ คน 

รพ.สต. 
วังขอนขวาง 

๑.สตรี
กลุมเปาหมาย 
มีความรูเรื่องการ
ดูแลสุขภาพตอน
เองเก่ียวกับ
โรคมะเร็งเตานม,
มะเร็งปากมดลูก 
๒.ผูปวย
โรคมะเร็งเตานม 
และมะเร็งปาก
มดลูกระยะ
เริ่มตนได 
รับการรักษา 

๑.อบรมใหความรูเรื่อง
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
การตรวจเตานมดวยตนเอง
และมีกิจกรรมตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกและเตานม 
๒.ประสานสงผลตรวจ 
ทางหองปฏิบัติการกับ
เครือขายบริการสุขภาพ
อำเภอโคกสำโรง 
๓.แจงผลการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกแกผูมารับบริการ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

- 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

- คาอาหารกลางวัน 
๑ มื้อจำนวน ๑๐๐ 
บาท คน คนละ ๕๐ 
บาทเปน๕,๐๐๐บาท  
- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ๑ มื้อ 
จำนวน ๑๐๐ บาท 
คน คนละ ๒๕ บาท 
เปน ๒,๕๐๐ บาท  
- คาวัสดุทาง
การแพทย เปนเงิน 
๕,๔๗๐ บาท 
- คาอานสไลด PAP 
smear จำนวน ๑๐๐ 
สไลด สไลดละ ๕๐
บาท เปนเงนิ 
๕,๐๐๐ บาท 
- คาปายไวนิล เปน
เงิน ๖๐๐ บาท 
 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๑๘,๕๗๐ บาท 

รพ.สต. 
 

 



 

๑๒ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๖.โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
กลุมเสี่ยงและ
กลุมปวย
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิต
สูง,โรคไต
,โรคหัวใจ 

๑.เพ่ือใหประชากร
กลุมเสี่ยงและกลุมปวย
ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
๒.เพ่ือใหประชากร
กลุมปวยไดรับการคัด 
กรองภาวะแทรกซอน 

๑.ประชาชนอายุ 
๑๕ ป ขึ้นไป 
จำนวน ๑,๕๖๐ 
คน ไดรับการคัด
กรองเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงไมนอย
กวารอยละ ๙๐  
๒.กลุมเสี่ยงสูง
เบาหวานและ
ความดันโลหิต
สูง จำนวน ๙๐ 
คน ไดรับการ
อบรมความรู
เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
๓.กลุมปวย
เบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูง 

ตำบล 
วังขอนขวาง 

๑.อัตราปวยจาก
กลุมเสี่ยงลดลง 
๒ภาวะแทรกซอน
จากกลุมปวย
ลดลง 

๑.จัดอบรมฟนฟูความรูและ
ทบทวนทักษะการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง,โรคหลอด
เลือดสมองและหัวใจ  
และฝกปฏิบัติแกอาสาสมัคร
สาธารณสุข 
๒.เจาหนาที่สาธารณสุข 
ตรวจยืนยันโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง โดย
การตรวจวัดความดันโลหิต
และเจาะเลือดตรวจหาคา
ระดับน้ำตาลในเลือด 
๓.กลุมปวยที่พบ CKD 
ระดับ๓ ไดรับความรูเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๔.กลุมปวยทีพ่บ CVD RISK 
เสี่ยงสูงไดรับความรูเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

- 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

- คากลางวัน ๑ มื้อ 
พรอมอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม ๒ มื้อ  
ในการอบรมฟนฟู
ความรูและทบทวน
ทักษะตรวจคัดกรอง
และฝกปฏิบัติแก 
อสม. จำนวน ๖๘ 
คนx๑๐๐บาท เปน
เงิน ๖,๙๐๐บาท 
- คากลางวัน ๑ มื้อ 
พรอมอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม ๑ มื้อ 
ในการอบรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุมเสี่ยง
สูงเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
จำนวน ๙๐ คน  
คนละ ๗๕ บาท เปน
เงิน ๖,๗๕๐ บาท 

รพ.สต. 
 

 
 
 
 



 

๑๓ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

  ไดรับการคนหา 
ภาวะแทรกซอน
ตาไตและเทา
จำนวน๑๒๐คน 
๔.กลุมปวยที่
พบ CKD ระดับ 
๓ ไดรับความรู
ในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
จำนวน ๓๐ คน 
๕.กลุมปวยที่
พบ CVD RISH 
เสี่ยงสูงไดรับ
ความรูในการ
ปรับพฤติกรรม 
จำนวน ๓๐ คน 

    - คากลางวัน ๑ มื้อ 
พรอมอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม ๑ มื้อ 
ในการอบรม 
ใหความรูกลุมปวย
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงเรื่อง
ภาวะแทรกซอน 
และคนหา
ภาวะแทรกซอน 
ทางตา,ไตและเทา 
จำนวน  ๑๒๐ บาท 
คนละ ๗๕ บาท 
- คากลางวัน ๑ มื้อ 
พรอมอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม ๑ มื้อ  
ในการอบรมให
ความรูกลุมปวย
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงที่พบ 
CKD ระดับ ๓  

 

 
 
 

  



 

๑๔ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

       จำนวน ๓๐ คน  
คนละ ๗๕ บาท เปน 
เงิน ๒,๒๕๐ บาท 
- คากลางวัน ๑ มื้อ 
พรอมอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม ๑ มื้อ  
ในการอบรมให
ความรูกลุมปวย
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงที่พบ 
CVD RISK จำนวน 
๓๐ คน คนละ ๗๕ 
บาท เปนเงนิ 
๒,๒๕๐บาท 
- คาวัสดุใชในการ
อบรม เปนเงิน 
๑,๓๕๐ บาท 
- คาปายไวนิล 
เปนเงิน ๖๐๐ บาท
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๒๙,๑๐๐ บาท 

 

 
 
 
 



 

๑๕ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๗.โครงการ
ดูแลผูสูงอายุ
และผูพิการ 
ในชุมชน 

๑.เพ่ือใหผูสูงอายุ  
ผูพิการ/ผูดูแลผูพิการ 
ไดรับการตรวจสุขภาพ
,ไดรับความรูเรื่องโรค
ไมติดตอเรื้อรังและมี
การปฏิบัติตัวที่
เหมาะสม 
๒.เพ่ือตรวจคัดกรอง
ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตร
ประจำวันของผูสูงอายุ 
(ADL) 

๑.ผูพิการที่
ชวยเหลือตัวเอง
ได/ผูดูแลผูพิการ 
จำนวน ๘๐ คน 
๒.ผูสูงอายุ 
จำนวน ๑๒๐คน 

ตำบล 
วังขอนขวาง 

๑.ผูพิการและ
ผูสูงอายุ ไดรับ
การตรวจประเมิน
สภาวะสุขภาพทั้ง
ดานรางกาย 
และจิตใจ 
๒.ผูสูงอายุและ 
ผูพิการในชุมชน 
ไดรับการดูแลเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพ
และฟนฟูรางกาย
ไดอยางถูกตอง 

๑.อบรมใหความรู/จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการ
ดูแลสุขภาพรางกายและ
จิตใจในกลุมผูสูงอายุ  
พรอมทั้งตรวจสุขภาพ 
ใหแกผูสูงอาย ุไดแก ตรวจ
คัดกรองตอกระจก ตรวจคัด
กรองภาวะซึมเศราผูที่ปวย
ดวยโรคเรื้อรัง ๕ โรค,
ประเมินขอเขาเสื่อม,ตรวจ
ประเมินภาวะสมองเสื่อม
,ประเมินADL  
๒.อบรมใหความรู/จัดเวที
แลกเปลี่ยนแกผูพิการที่
ชวยเหลอืตัวเองได/ญาติ
ผูทำหนาที่ดูแล/ผูนำในการ
ฟนฟูสมรรถภาพ ทำ
กายภาพบำบัด การดูแล
เรื่องอาหาร สุขอนามัยสวน
บุคคลเพ่ือใหเกิดทักษะใน
การดูแลผูพิการ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

- 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

- คาอาหารกลางวัน 
๑ มื้อ อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ๑ มื้อ  
จำนวน ๑๒๐ คน  
คนละ ๗๕ บาท เปน
เงิน ๙,๐๐๐ บาท 
- คาอาหารกลางวัน 
๑ มื้อ อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ๑ มื้อ  
จำนวน ๘๐ คน คน
ละ ๗๕ บาท เปนเงิน 
๖,๐๐๐ บาท  
- คาวัสดุใชในการจัด
อบรม เปนเงิน
๑,๐๐๐ บาท  
- คาปายไวนิล เปน
เงิน ๖๐๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๑๖,๖๐๐ บาท 

รพ.สต. 
 

 
 
 
 



 

๑๖ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วตัถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๘.โครงการ
อบรมผูนำ
นักเรียนดาน
ทันตสุขภาพ 

๑.เพ่ือลดอัตราการเกิด
โรคในชองปากของเด็ก
นักเรียน 
๒.เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดูแล 
ทันตสุขภาพแกนนำ
นักเรียน 
๓.เพ่ือใหกลุมผูนำ
นักเรียนสามารถแปรง
ฟนไดอยางถูกวิธีและ
สามารถตรวจความ
สะอาดชองปากได 

ตัวแทนแกนนำ
นักเรียนชั้น  
ป.๔-ป.๖ ชั้นละ     
๕ คน ทั้ง ๒ 
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
จำนวนทั้งหมด 
๓๐ คน 

ศาลาอเนก 
ประสงค 
หนาวัด 
วังขอนขวาง 

๑.แกนนำ
นักเรียนไดนำ
ความรูที่ไดรับ
หลังจากการ
อบรมไปเผยแพร
ใหกับเพ่ือนใน 
ชั้นเรียน 
๒.นักเรียนในชั้น
เรียนไดรับความรู
ความเขาใจในการ
ดูแลสุขภาพ 
ชองปาก 
๓.นักเรียนในชั้น
เรียนมีสุขภาพ
ชองปากที่ดีข้ึน 
ไมเกิดโรคใน 
ชองปาก 
 

๑.กิจกรรมตรวจสุขภาพชอง
ปากนักเรียนแกนำที่เขารวม
อบรม 
๒.กิจกรรมจัดอบรมใหความ
รูทันตสุขภาพ 
๓.กิจกรรมสาธิตการฝก
ปฏิบัติการแปรงฟนที่ถูกวิธ ี
๔.กิจกรรมสาธิตการตรวจ
ความสะอาดในชองปากหลัง
การแปรงฟน 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

- 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

- คาจางเหมา
ทำอาหารเลี้ยง 
แกนนำนักเรียนท่ี 
เขารวมอบรม ไดแก 
คาอาหารกลางวัน  
๑ มื้อ อาหารวางและ
น้ำดื่ม ๒ มื้อ จำนวน 
๓๐ คน คนละ ๗๕ 
บาท เปนเงนิ 
๒,๒๕๐ บาท 
- คาแปรงสีฟน
จำนวน ๓๐ อัน แกว
น้ำ ๓๐ ใบ พรอมยา
สีฟน ๑ หลอดใหญ 
เปนเงิน ๑,๐๐๐บาท 
- คาวัสดุสียอมคราบ
จุลินทรีย จำนวน  
๒ ขวด ขวดละ ๗๕๐ 
เปนเงิน ๑,๕๐๐บาท 
- ฟลูออไรดวานิช 
จำนวน ๑ แพ็ค  

รพ.สต. 
 

 
 
 
 



 

๑๗ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

       แพ็คละ ๑,๕๐๐ บาท 
เปนเงิน ๑,๕๐๐บาท 
- คาวัสดุอุปกรณ
จัดทำสื่ออบรมแกน
นำนักเรียน เปนเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
- คาวทิยาการอบรม 
ชม.ละ ๖๐๐ บาท 
เปนเวลา ๔ ชม. เปน
เงิน ๒,๔๐๐ บาท 
- คาปายไวนิล
โครงการ เปนเงิน 
๖๐๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๑๐,๒๕๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๙.โครงการ
สรางเสริม
สุขภาพ  
การปองกัน
โรค และ
เผยแพร 
ขอมูลบริการ
ขาวสาร แก
ประชาชน 
หมูที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 
และจัดกิจกรรม
เผยแพรขอมูลขาวสาร  
ใหความรูดานสุขภาพ
แกชุมชน 
๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมูบาน หรือ อสม. 
เชิงรุกเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณสุข 
๓.เพ่ือเฝาระวัง คนหา 
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพของประชาชน
ในชุมชน 

๑.ประชาชนที่มี
ชวงอายุ ๑๕ ป
ขึ้นไป ซึ่งอาศัย
อยูในชุมชน
จำนวน ๓๑๕คน  
๒.นักเรียน
โรงเรียนบาน 
วังขอนขวาง 
จำนวน ๑๔๐คน 

- หมูที่ ๑   
บานดงแกว 
- โรงเรียน
บานวังขอน
ขวาง 

๑.อสม. ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 
เปนแกนนำใน
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทาง
สุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนไดเปน
อยางดี 
๒.ประชาชนมี
จิตสำนึกและ
ตระหนักถึงการมี
สวนรวมในการ
เฝาระวัง ปองกัน
การแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา
หรือโควิด-๑๙ 
๓.ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ 
ที่ดีข้ึน 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน หรือ อสม. 
จำนวน ๑๖ คน รวบรวม
รายชื่อ ประวัติของอสม.
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
ความดันโลหิตสูง ผูปวย
เบาหวาน ขาวสารที่เปน
ประโยชนไวท่ีศูนย ลงพ้ืนที่
คัดกรองความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ชั่งน้ำหนัก วัด
สวนสูง วัดรอบเอว ให
คำแนะนำประชาชนใน
ชุมชน ๑ วัน/สัปดาห    
หรืออยางนอย ๔ วัน/เดือน  
คัดกรองวัดอุณหภูมินักเรียน
ทุกคน ทุกวัน ตามวันและ
เวลาที่กำหนด คัดกรองวัด
อุณหภูมิประชาชนทุกคนท่ี
เขารวมกิจกรรมงาน
ประเพณีของชุมชน 

กุมภาพันธ 
– 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

- คาจัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิตสูง
ดิจิตอลแบบตั้งโตะ 
จำนวน ๓ เครื่อง 
เครื่องละ๑,๔๐๐บาท  
เปนเงิน ๔,๒๐๐บาท 
- คาจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ำหนักดิจิตอล 
จำนวน ๑ เครื่อง 
เครื่องละ ๘๐๐ บาท 
เปนเงิน ๘๐๐ บาท 
- คาจัดซื้อเครื่อง
เทอรโมสแกน 
วัดอุณหภูมิ จำนวน 
๑ เครื่อง เครื่องละ 
๑,๗๕๐ บาท เปน
เงิน ๑,๗๕๐ บาท 
- บอรดขอมูล
ขาวสารประจำศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน  

อสม. 
หมูที่ ๑ 

 
 
 



 

๑๙ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

    

๔.ประชาชนใน
ชุมชนไดรับขอมูล
ขาวสารท่ีรวดเร็ว
และทันสมัย 

  จำนวน ๑ บอรด 
บอรดละ ๗๕๐ บาท 
เปนเงิน ๗๕๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๗,๕๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๑๐.โครงการ
สรางเสริม
สุขภาพ  
การปองกัน
โรค และ
เผยแพร 
ขอมูลบริการ
ขาวสาร แก
ประชาชน 
หมูที่ ๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 
และจัดกิจกรรม
เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ใหความรูดานสุขภาพ
แกชุมชน 
๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมูบาน หรือ อสม. 
เชิงรุกเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณสุข 
๓.เพ่ือเฝาระวัง คนหา 
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพของประชาชน
ในชุมชน 

๑.ประชาชนที่มี
ชวงอายุ ๑๕ ป
ขึ้นไป ซึ่งอาศัย
อยูในชุมชน
จำนวน ๓๓๑คน  
๒.นักเรียน
โรงเรียนบาน 
วังขอนขวาง 
จำนวน ๑๔๐คน 

- หมูที่ ๒    
- โรงเรียน
บานวังขอน
ขวาง 

๑.อสม. ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 
เปนแกนนำใน
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทาง
สุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนไดเปน
อยางดี 
๒.ประชาชนมี
จิตสำนึกและ
ตระหนักถึงการมี
สวนรวมในการ
เฝาระวัง ปองกัน
การแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา
หรือโควิด-๑๙ 
๓.ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ 
ที่ดีข้ึน 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน หรือ อสม. 
จำนวน ๑๑ คนรวบรวม
รายชื่อ ประวัติของอสม.
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
ความดันโลหิตสูง ผูปวย
เบาหวาน ขาวสารที่เปน
ประโยชนไวท่ีศูนย ลงพ้ืนที่
คัดกรองความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ชั่งน้ำหนัก วัด
สวนสูง วัดรอบเอว ให
คำแนะนำประชาชนใน
ชุมชน ๑ วัน/สัปดาห    
หรืออยางนอย ๔ วัน/เดือน  
คัดกรองวัดอุณหภูมินักเรียน
ทุกคน ทุกวัน ตามวันและ
เวลาที่กำหนด คัดกรองวัด
อุณหภูมิประชาชนทุกคนท่ี
เขารวมกิจกรรมงาน
ประเพณีของชุมชน 

กุมภาพันธ 
– 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

- คาจัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิตสูง
ดิจิตอลแบบตั้งโตะ 
จำนวน ๓ เครื่อง 
เครื่องละ๑,๔๐๐บาท 
เปนเงิน ๔,๒๐๐บาท 
- คาจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ำหนักดิจิตอล 
จำนวน ๑ เครื่อง 
เครื่องละ ๘๐๐ บาท 
เปนเงิน ๘๐๐ บาท 
-คาจัดซื้อเครื่องเทอร
โมสแกนวัดอุณหภูมิ 
จำนวน ๑ เครื่อง 
เครื่องละ ๑,๗๕๐ 
บาท เปนเงนิ 
๑,๗๕๐ บาท 
- บอรดขอมูล
ขาวสารประจำศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน  

อสม. 
หมูที่ ๒ 

 
 
 
 



 

๒๑ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

    ๔.ประชาชนใน
ชุมชนไดรับขอมูล
ขาวสารท่ีรวดเร็ว
และทันสมัย 

  จำนวน ๑ บอรด 
บอรดละ ๗๕๐ บาท 
เปนเงิน ๗๕๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๗,๕๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๒ 

 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๑๑.โครงการ
สรางเสริม
สุขภาพ  
การปองกัน
โรค และ
เผยแพร 
ขอมูลบริการ
ขาวสาร แก
ประชาชน 
หมูที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 
และจัดกิจกรรม
เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ใหความรูดานสุขภาพ
แกชุมชน 
๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมูบาน หรือ อสม. 
เชิงรุกเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณสุข 
๓.เพ่ือเฝาระวัง คนหา 
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพของประชาชน
ในชุมชน 

๑.ประชาชนที่มี
ชวงอายุ ๑๕ ป
ขึ้นไป ซึ่งอาศัย
อยูในชุมชน
จำนวน ๓๐๒คน  
๒.นักเรียน
โรงเรียนบาน 
วังขอนขวาง 
จำนวน ๑๔๐คน 

- หมูที่ ๓    
- โรงเรียน
บานวังขอน
ขวาง 

๑.อสม. ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 
เปนแกนนำใน
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทาง
สุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนไดเปน
อยางดี 
๒.ประชาชนมี
จิตสำนึกและ
ตระหนักถึงการมี
สวนรวมในการ
เฝาระวัง ปองกัน
การแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา
หรือโควิด-๑๙ 
๓.ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ 
ที่ดีข้ึน 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน หรือ อสม. 
จำนวน ๑๑ คนรวบรวม
รายชื่อ ประวัติของอสม.
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
ความดันโลหิตสูง ผูปวย
เบาหวาน ขาวสารที่เปน
ประโยชนไวท่ีศูนย ลงพ้ืนที่
คัดกรองความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ชั่งน้ำหนัก วัด
สวนสูง วัดรอบเอว ให
คำแนะนำประชาชนใน
ชุมชน ๑ วัน/สัปดาห    
หรืออยางนอย ๔ วัน/เดือน  
คัดกรองวัดอุณหภูมินักเรียน
ทุกคน ทุกวัน ตามวันและ
เวลาที่กำหนด คัดกรองวัด
อุณหภูมิประชาชนทุกคนท่ี
เขารวมกิจกรรมงาน
ประเพณีของชุมชน 
 

กุมภาพันธ 
– 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

- คาจัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิตสูง
ดิจิตอลแบบตั้งโตะ 
จำนวน ๓ เครื่อง 
เครื่องละ๑,๔๐๐บาท 
เปนเงิน ๔,๒๐๐บาท 

- คาจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ำหนักดิจิตอล 
จำนวน ๑ เครื่อง 
เครื่องละ ๘๐๐ บาท 
เปนเงิน ๘๐๐ บาท 
- คาจัดซื้อเครื่อง
เทอรโมสแกนวัด
อุณหภูมิ จำนวน ๑ 
เครื่อง เครื่องละ 
๑,๗๕๐ บาท  
เปนเงิน ๑,๗๕๐บาท 
- บอรดขอมูล
ขาวสารประจำศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

อสม. 
หมูที่ ๓ 

 
 
 



 

 
๒๓ 

 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

    ๔.ประชาชนใน
ชุมชนไดรับขอมูล
ขาวสารท่ีรวดเร็ว
และทันสมัย 

  จำนวน ๑ บอรด 
บอรดละ ๗๕๐ บาท 
เปนเงิน ๗๕๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๗,๕๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๑๒.โครงการ
สรางเสริม
สุขภาพ  
การปองกัน
โรค และ
เผยแพร 
ขอมูลบริการ
ขาวสาร แก
ประชาชน 
หมูที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 
และจัดกิจกรรม
เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ใหความรูดานสุขภาพ
แกชุมชน 
๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมูบาน หรือ อสม. 
เชิงรุกเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณสุข 
๓.เพ่ือเฝาระวัง คนหา 
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพของประชาชน
ในชุมชน 

๑.ประชาชนที่มี
ชวงอายุ ๑๕ ป
ขึ้นไป ซึ่งอาศัย
อยูในชุมชน
จำนวน ๓๔๓คน  
๒.นักเรียน
โรงเรียนบาน 
วังขอนขวาง 
จำนวน ๑๔๐คน 

- หมูที่ ๔    
- โรงเรียน
บานวังขอน
ขวาง 

๑.อสม. ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 
เปนแกนนำใน
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทาง
สุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนไดเปน
อยางดี 
๒.ประชาชน 
มีจิตสำนึกและ
ตระหนักถึงการมี
สวนรวมในการ
เฝาระวัง ปองกัน
การแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา
หรือโควิด-๑๙ 
๓.ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ 
ที่ดขีึ้น 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน หรือ อสม. 
จำนวน ๑๑ คนรวบรวม
รายชื่อ ประวัติของอสม.
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
ความดันโลหิตสูง ผูปวย
เบาหวาน ขาวสารที่เปน
ประโยชนไวท่ีศูนย ลงพ้ืนที่
คัดกรองความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ชั่งน้ำหนัก วัด
สวนสูง วัดรอบเอว ให
คำแนะนำประชาชนใน
ชุมชน ๑ วัน/สัปดาห    
หรืออยางนอย ๔ วัน/เดือน  
คัดกรองวัดอุณหภูมินักเรียน
ทุกคน ทุกวัน ตามวันและ
เวลาที่กำหนด คัดกรองวัด
อุณหภูมิประชาชนทุกคนท่ี
เขารวมกิจกรรมงาน
ประเพณีของชุมชน 
 

กุมภาพันธ 
– 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

- คาจัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิตสูง
ดิจิตอลแบบตั้งโตะ 
จำนวน ๓ เครื่อง 
เครื่องละ๑,๔๐๐บาท 
เปนเงิน๔,๒๐๐ บาท 
- คาจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ำหนักดิจิตอล 
จำนวน ๑ เครื่อง 
เครื่องละ ๘๐๐ บาท 
เปนเงิน ๘๐๐ บาท 
-คาจัดซื้อเครื่องเทอร
โมสแกนวัดอุณหภูมิ 
จำนวน ๑ เครื่อง 
เครื่องละ ๑,๗๕๐ 
บาท เปนเงนิ 
๑,๗๕๐ บาท 
- บอรดขอมูล
ขาวสารประจำศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

อสม. 
หมูที่ ๔ 

 
 
 
 



 

 
๒๕ 

 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

    

๔.ประชาชนใน
ชุมชนไดรับขอมูล
ขาวสารท่ีรวดเร็ว
และทันสมัย 

  จำนวน ๑ บอรด 
บอรดละ ๗๕๐ บาท 
เปนเงิน ๗๕๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๗,๕๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๑๓.โครงการ
สรางเสริม
สุขภาพ  
การปองกัน
โรค และ
เผยแพร 
ขอมูลบริการ
ขาวสาร แก
ประชาชน 
หมูที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 
และจัดกิจกรรม
เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ใหความรูดานสุขภาพ
แกชุมชน 
๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมูบาน หรือ อสม. 
เชิงรุกเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณสุข 
๓.เพ่ือเฝาระวัง คนหา 
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพของประชาชน
ในชุมชน 

๑.ประชาชนที่มี
ชวงอายุ ๑๕ ป
ขึ้นไป ซึ่งอาศัย
อยูในชุมชน
จำนวน ๓๘๘คน  
๒.นักเรียน
โรงเรียนบานวัง
ขอนขวาง 
จำนวน ๑๔๐คน 

- หมูที่ ๕    
- โรงเรียน
บานวังขอน
ขวาง 

๑.อสม. ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 
เปนแกนนำใน
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทาง
สุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนไดเปน
อยางดี 
๒.ประชาชนมี
จิตสำนึกและ
ตระหนักถึงการมี
สวนรวมในการ
เฝาระวัง ปองกัน
การแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา
หรือโควิด-๑๙ 
๓.ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพที่
ดีขึ้น 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน หรือ อสม. 
จำนวน ๑๑ คนรวบรวม
รายชื่อ ประวัติของอสม.
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
ความดันโลหิตสูง ผูปวย
เบาหวาน ขาวสารที่เปน
ประโยชนไวท่ีศูนย ลงพ้ืนที่
คัดกรองความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ชั่งน้ำหนัก วัด
สวนสูง วัดรอบเอว ให
คำแนะนำประชาชนใน
ชุมชน ๑ วัน/สัปดาห    
หรืออยางนอย ๔ วัน/เดือน  
คัดกรองวัดอุณหภูมินักเรียน
ทุกคน ทุกวัน ตามวันและ
เวลาที่กำหนด คัดกรองวัด
อุณหภูมิประชาชนทุกคนท่ี
เขารวมกิจกรรมงาน
ประเพณีของชุมชน 
 

กุมภาพันธ 
– 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

- คาจัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิตสูง
ดิจิตอลแบบตั้งโตะ 
จำนวน ๓ เครื่อง 
เครื่องละ๑,๔๐๐บาท 
เปนเงิน ๔,๒๐๐บาท 
- คาจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ำหนักดิจิตอล 
จำนวน ๑ เครื่อง 
เครื่องละ ๘๐๐ บาท 
เปนเงิน ๘๐๐ บาท 
- คาจัดซื้อเครื่อง
เทอรโมสแกนวัด
อุณหภูมิ จำนวน  
๑ เครื่อง เครื่องละ 
๑,๗๕๐ บาท เปน
เงิน ๑,๗๕๐ บาท 
- บอรดขอมูล
ขาวสารประจำศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน  

อสม. 
หมูที่ ๕ 

 
 
 
 



 

 
๒๗ 

 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

    ๔.ประชาชนใน
ชุมชนไดรับขอมูล
ขาวสารท่ีรวดเร็ว
และทันสมัย 

  จำนวน ๑ บอรด 
บอรดละ ๗๕๐ บาท 
 เปนเงิน ๗๕๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๗,๕๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๘ 

 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๑๔.โครงการ
สรางเสริม
สุขภาพ  
การปองกัน
โรค และ
เผยแพร 
ขอมูลบริการ
ขาวสาร แก
ประชาชน 
หมูที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 
และจัดกิจกรรม
เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ใหความรูดานสุขภาพ
แกชุมชน 
๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมูบาน หรือ อสม. 
เชิงรุกเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณสุข 
๓.เพ่ือเฝาระวัง คนหา 
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพของประชาชน
ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชาชนที่มี
ชวงอายุ ๑๕ ป
ขึ้นไป ซึ่งอาศัย
อยูในชุมชน
จำนวน ๓๕๐คน  
๒.นักเรียน
โรงเรียนบาน 
วังขอนขวาง 
จำนวน ๑๔๐คน 

- หมูที่ ๖    
- โรงเรียน
บานวังขอน
ขวาง 

๑.อสม. ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 
เปนแกนนำใน
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทาง
สุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
ไดเปนอยางดี 
๒.ประชาชนมี
จิตสำนึกและ
ตระหนักถึงการมี
สวนรวมในการ
เฝาระวัง ปองกัน
การแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา
หรือโควิด-๑๙ 
๓.ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ 
ที่ดีข้ึน 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน หรือ อสม. 
จำนวน ๑๑ คนรวบรวม
รายชื่อ ประวัติของอสม.
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
ความดันโลหิตสูง ผูปวย
เบาหวาน ขาวสารที่เปน
ประโยชนไวท่ีศูนย ลงพ้ืนที่
คัดกรองความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ชั่งน้ำหนัก วัด
สวนสูง วัดรอบเอว ให
คำแนะนำประชาชนใน
ชุมชน ๑ วัน/สัปดาห    
หรืออยางนอย ๔ วัน/เดือน  
คัดกรองวัดอุณหภูมินักเรียน
ทุกคน ทุกวัน ตามวันและ
เวลาที่กำหนด คัดกรองวัด
อุณหภูมิประชาชนทุกคนท่ี
เขารวมกิจกรรมงาน
ประเพณีของชุมชน 
 

กุมภาพันธ 
– 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

- คาจัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิตสูง
ดิจิตอลแบบตั้งโตะ 
จำนวน ๓ เครื่อง 
เครื่องละ๑,๔๐๐บาท 
เปนเงิน ๔,๒๐๐บาท 
- คาจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ำหนักดิจิตอล 
จำนวน ๑ เครื่อง 
เครื่องละ ๘๐๐ บาท 
เปนเงิน ๘๐๐ บาท 
- คาจัดซื้อเครื่อง
เทอรโมสแกนวัด
อุณหภูมิ จำนวน  
๑ เครื่อง เครื่องละ 
๑,๗๕๐ บาท เปน
เงิน ๑,๗๕๐ บาท 
- บอรดขอมูล
ขาวสารประจำศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน  

อสม. 
หมูที่ ๖ 

 
 
 



 

๒๙ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

    ๔.ประชาชนใน
ชุมชนไดรับขอมูล
ขาวสารท่ีรวดเร็ว
และทันสมัย 

  จำนวน ๑ บอรด 
บอรดละ ๗๕๐ บาท 
 เปนเงิน ๗๕๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๗,๕๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐ 
 

ประเภทที่ ๒ สนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน/หนวยงานอื่น 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๑๕.โครงการ
เสริมสรางภาคี
เครือขาย
ความรวมมือ 
ของคณะ 
ทำงานเด็กใน
ชุมชนเพ่ือ
พัฒนาและ
สงเสริม
ศักยภาพเด็ก
ใหเกิด
กระบวนการ
ความรูและ
ความสามารถ
ดูแลตนเองได
ในพ้ืนที่ตำบล
วังขอนขวาง 
 
 
 

๑.เพ่ือสรางการมีสวน
รวมพัฒนาศักยภาพ
ของคณะทำงานดาน
เด็กในชุมชนในการ
ดำเนินกิจกรรมดาน
เด็กของตำบลวังขอน
ขวาง ใหมีทักษะและ
การวางแผนในการที่
จะระดมทรัพยากรจาก
ภาคีเครือขายในพื้นที่
เพ่ือเปนการพัฒนา
ระบบคุมครองเด็กได 
ซึ่งเปนไปตาม
ยุทธศาสตรชาต ิ
๒.เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูแชรประสบ 
การณรวมกันและสราง
สัมพันธภาพระหวาง
เด็กในชุมชนในการทำ
กิจกรรมรวมกัน 

๑.เด็กและ
เยาวชนที่อยู 
ในสภาพ
ยากลำบาก 
และเด็กที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง
ชวงอายุ ๑๒ ถึง
๑๘ ปในตำบล
วังขอนขวาง 
จำนวน ๖๐ คน 
๒.คณะทำงาน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กโดย
ชุมชน 
 จำนวน ๑๐ คน 

ตำบลวัง
ขอนขวาง
หมูที่ ๑ –
หมูที่ ๖ 

๑.เกิดการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะทำงานเด็ก
รวมถึงเกิดแกนนำ
เยาวชนในกลุม
เปราะบางเพ่ือ
ปองกันและแกไข
ปญหาเอดสใน
ชุมชนได 
๒.เกิดการพัฒนา
องคความรูแนว
ทางการประสาน
รวมกันและเผย
แพรผลงานการ
ทำงานดานเอดส 
๓.เกิดการพัฒนา
ความรูโรคการ
ติดตอทาง
เพศสัมพันธให
เยาวชนในชุมชน 

๑.การประชุมวางแผนใน
การทำงานกอนจะดำเนิน
กิจกรรมและองคการภาค
สวนที่เก่ียวของในการ
ขับเคลื่อนงานดานเด็กใน
ชุมชน เพ่ือเสริมสรางความ
เขาใจรวมกันและสรางทิศ
ทางการทำงานใหเปนไป
ตามรูปแบบเดียวกัน 
๒.การรวมกลุมประชุม
คณะทำงานดานเด็กใน
ชุมชนทุกๆ ๓ เดือน  
๓.กิจกรรมพบกลุมเด็กให
เด็กไดแชรประสบการณ
ปญหาที่พบระหวางกลุมเพ่ือ
รวมถึงการนำเสนอรูปแบบ 
กิจกรรม 

๑ มกราคม
๒๕๖๔ 

– 
๓๐ 

กันยายน
๒๕๖๔ 

หมวดกิจกรรมท่ี ๑ 
ประชุมวางแผน 
- คาอาหารมื้อเชา-
มื้อกลางวัน ๑๐ คน 
x ๑๐๐บาท x ๒ ครั้ง  
เปน ๒,๐๐๐ บาท 
- คาอาหารวาง
คาอาหารม้ือเชา-มื้อ
กลางวัน ๑๐ คน x 
๕๐ บาท x ๒ ครั้ง 
เปนเงิน ๑,๐๐๐บาท 
หมวดกิจกรรมท่ี ๒  
จัดกิจกรรมและให
ขอมูลกับกลุมเด็ก 
- คาเหมารถรับจาง
รับเด็ก ๓๐ คน 
 x ๒ ครั้ง เปนเงนิ 
๖,๐๐๐ บาท 
- คาอาหารมื้อเชา-
มื้อกลางวัน  

องคกร
ภาค

ประชาชน 
 

 
 
 
 



 

 
๓๑ 

 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 ซึ่งเปนการเปดเวที
พ้ืนที่สรางสรรคใหแก
เด็กในการทำกิจกรรม
ซึ่งเปนไปตาม
มาตรการในการ
คุมครองสวัสดิการเด็ก
ภาค ๒ 
๓.เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนมีความรูความ
เขาใจในเรื่องของ 
การปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและ
โรคเอดส 

  ไดเรียนรูและการ
ปองกันโรคตอตอ
ทางเพศสัมพันธ
ดวยตนเองใน
ชุมชนได 

  ๓๐ คน x ๑๐๐ บาท 
x ๒ ครั้ง เปนเงิน 
๖,๐๐๐ บาท 
- คาอาหารวาง
คาอาหารม้ือเชา- 
มื้อกลางวัน 
 ๓๐ คน x ๕๐ บาท 
x ๒ ครั้ง เปนเงิน 
๓,๐๐๐ บาท 
- คาวิทยากร ๒ คน 
x ๖ ชม. x ๒ ครั้ง 
เปนเงิน ๑,๒๐๐บาท 
- คาวัสดุอุปกรณ 
เปนเงิน ๖๐๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๒๑,๘๐๐ บาท 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 
๓๒ 

 
 
ประเภทที่ ๓ สนับสนุนศูนยเด็กเล็ก/ผูสูงอายุ/คนพิการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๑๖.โครงการ
สงเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

๑.เพ่ือเปนการสงเสริม
พัฒนาการใหสมวัยแก
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริการสวน
ตำบลวังขอนขวาง 
๒.เพ่ือใหเด็กนักเรียน
และผูปกครองมี 
ความรูความเขาใจใน
เรื่องพัฒนาการของ
บุตรหลานอยาง
ถูกตอง 

๑.เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการ
บริหารสวน
ตำบลวังขอน
ขวาง เด็กอายุ 
๓-๕ ป  
ปการศกึษา
๒๕๖๔   
จำนวน ๒๑ คน 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 
วังขอนขวาง 

๑.ผูปกครองและ
ผูดูแลเด็กมี
ความรูในการ
สงเสริม
พัฒนาการให
สมวัยแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
๒.เด็กนักเรียน
และผูปกครอง 
มีความรูความ
เขาใจในเรื่อง
พัฒนาการอยาง
ถูกตอง 

จัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยดวย
การจัดกิจกรรมตามฐานการ
เรียนรู แยกออกเปนฐาน
กิจกรรม 
ฐานที่ ๑ ฐานสรางสรรคงาน
ผาเพื่อทำนิทาน BIG BOOK 
ฐานที่ ๒ ฐานกิจกรรม
ความรูคูความรัก 
ฐานที่ ๓ ฐานสรางสรรคของ
เลนจากฝมือเรา 
 

มิถุนายน 
- 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

- คาตอบแทน
วิทยากร  
จำนวน ๒ ชั่วโมงๆละ 
๖๐๐ บาท/คน 
จำนวน ๓ คน 
จำนวน ๓,๖๐๐ บาท 
- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม จำนวน ๒ 
มื้อๆละ ๒๑ คนๆละ
๒๕ บาท จำนวน 
๑,๐๕๐ บาท 
- คาอาหารกลางวัน 
จำนวน ๑ มื้อๆละ 
๒๑ คนๆละ ๕๐ 
บาท จำนวน  
๑,๐๕๐ บาท 
- คาปายโครงการ 
ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ 
เมตร จำนวน 
 ๕๐๐ บาท 

ศพด. 

 
 



 

๓๓ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

       

- คาวัสดุอุปกรณที่ใช 
ในการอบรมจำนวน 
๘,๘๐๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น
๑๕,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๔ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๑๗.โครงการ
กิน กอด เลน 
เลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญาทั้ง
๔ ดานในเด็กปฐมวัย 
๒.เพ่ือสราง
สัมพันธภาพที่ดี
ระหวางเด็กกับ
ผูปกครอง ศูนยพัฒนา
เด็กและชุมชน 

๑.เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการ
บริหารสวน
ตำบลวังขอน
ขวาง เด็กอายุ 
๒-๔ ป ป
การศกึษา 
๒๕๖๔  จำนวน 
๔๑ คน 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 
วังขอนขวาง 

๑.เด็กมีพัฒนา 
การดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ 
สังคมสติปญญา 
เหมาะสมตามวัย 
๒.เกิดสัมพันธภาพ

ที่ดีระหวางเด็กกับ
ผูปกครองศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
และชุมชน 

จัดอบรมใหความรูและสาธิต 
๑.กิจกรรมบรรยาย 
ใหความรู ในหัวขอกิจกรรม 
กิน กอด เลน เลา 
๒.กิจกรรมสาธิตและ 
ฝกปฏิบัต ิ
๓.กิจกรรมสาธิตการทำของ
เลนเพ่ือลูก 
๔.กิจกรรมสาธิตการเลา
นิทานประกอบอุปกรณ 

มิถุนายน 
- 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

- คาอาหารกลางวัน 
เด็กอนุบาล ๒-๔ขวบ 
จำนวน ๑ มื้อๆละ 
๔๑ คนๆละ๕๐ บาท 
จำนวน ๒,๐๕๐ บาท 
- คาจัดซื้อสือ่พัฒนา
ทักษะและวัสดุ
อุปกรณ จำนวน 
๔,๒๐๐ บาท 
- คาตอบแทน
วิทยากรจำนวน ๒ 
คนๆละ ๑.๕ ชั่วโมงๆ
ละ ๖๐๐ บาท
จำนวน ๑,๘๐๐ บาท 
- คาปาย
ประชาสัมพันธ ขนาด 
๑.๒ x ๒.๔ เมตร 
จำนวน  
๕๐๐ บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๘,๕๕๐ บาท 

ศพด. 

 
 
 
 



 

๓๕ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๑๘.โครงการ
สงเสริม
สุขภาพชอง
ปากเด็ก
ปฐมวัย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือแกปญหาเด็ก
เล็ก (๒-๓ป)  
ที่มีปญหาฟนผ ุ
๒.เพ่ือใหเด็กเล็กและ
เด็กกอนวัยเรียนไดรับ
การสงเสริมสุขภาพ 
ในชองปาก 
๓.เพ่ือใหผูปกครอง  
มีความรูความเขาใจใน
การดูแลสุขภาพชอง
ปากอยางถูกวิธี 

๑.เด็กนักเรียน 
พอแมหรือ
ผูปกครอง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหาร
สวนตำบลวัง
ขอนนขวาง ชั้น
เด็กเล็ก จำนวน 
๔๐ คน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 
วังขอนขวาง 
ชั้นเด็กเล็ก 

๑.เด็กนักเรียน
ไดรับการดูแล
สุขภาพชองปาก
และฟนอยาง 
ถูกวิธ ี
๒.เด็กและ 
ผูปกครอง
ตระหนักถึง 
ความสำคัญของ
สุขภาพชองปาก
และฟน 
๓.เด็กและ
ผูปกครองมีสวน
รวมสงเสริมใน
การดูแลสุขภาพ
ชองปากและฟน 
 

๑.จัดกิจกรรมอบรมให
ความรู แกพอแม หรือ
ผูปกครอง และเด็กนักเรยีน
ที่เรียนอยูในศนูยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวน
ตำบลวังขอนขวาง  
ชั้นเด็กเล็ก 
 

มิถุนายน 
- 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

- คาตอบแทน
วิทยากร จำนวน 
๓ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ 
บาท จำนวน ๑ คน 
จำนวน ๑,๘๐๐ บาท 
- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม จำนวน  
๑ มื้อๆละ ๔๐ คนๆ
ละ ๒๕ บาท จำนวน 
๑,๐๐๐ บาท 
- คาอาหารกลางวัน 
จำนวน ๑ มื้อๆละ 
๔๐ คนๆละ ๕๐บาท 
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
- คาปาย ขนาด ๒x๒ 
เมตร จำนวน๘๐๐
บาท 
- คาวัสดุอุปกรณ 
จำนวน๑๐,๔๐๐บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๑๖,๐๐๐ บาท 

ศพด. 

 



 

๓๖ 
 

ประเภทที่ ๔ สนับสนุนการบริหารจัดการ/พัฒนากองทุน 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๑๙.โครงการ
บริหารจัดการ
กองทุน 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การจัดการบริหาร
กองทุน 

คณะกรรมการ - การบริหารจัดการ
กองทุนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

คาใชจายในการจัดการ
บริหารกองทุน อาทิ เชน 
คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

- 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

๑๒,๐๐๐ บาท คกก. 

 
ประเภทที่ ๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัต ิ

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๐.โครงการ
กรณเีกิดโรค
ระบาดหรือภัย
พิบัติในพ้ืนที่ 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
กรณเีกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

ประชาชนท้ัง
ตำบล 

ตำบล 
วังขอนขวาง 

ประชาชนใน
ตำบลวังขอน
ขวางไดรับการ
ชวยเหลือในกรณี
เกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ 

กิจกรรมการใหความ
ชวยเหลือสำหรับผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

- 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

๕,๐๐๐ บาท คกก. 

 
 

 

 

 
 
 



 

๓๗ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุร ี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามกิจกรรม 

 

หมวดรายจาย งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

ประเภทที่ ๑ สนับสนุนหนวยบริการ/สถานบริการ/หนวยงานสาธารณสุข ๒๑๓,๔๒๐ ๑๔ 

ประเภทที่ ๒ สนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน/หนวยงานอื่น ๒๑,๘๐๐ ๑ 

ประเภทที่ ๓ สนับสนุนศนูยเด็กเล็ก/ผูสูงอายุ/คนพิการ ๓๙,๕๕๐ ๓ 

ประเภทที่ ๔ สนับสนุนการบริหารจัดการ/พัฒนากองทุน ๑๒,๐๐๐ ๑ 

ประเภทที่ ๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ ๕,๐๐๐ ๑ 

รวม ๒๙๑,๗๗๐ ๒๐ 
 

เรียน  
คณะกรรมการกองทุนฯ 
 -เพ่ือโปรดทราบ 
 
      (ลงชื่อ)..............................................................เลขานุการ 
              (นางวิยะดา อิ่มจันทึก) 
 

เห็นชอบ   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี ๓ /๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

      (ลงชื่อ)........................................................... 
                (อนนัต  คำสัตย)   
       ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที ่
            นายกองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 
               ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ 



 

           


