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กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่
 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

ต าบลหนองหญ้าขาว  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 



บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลาย

รูปแบบ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการบริการการบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ  ได้ร่วม

กระบวนการเรียนรู้และเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้นในอนาคต โดยทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๔ ด้าน  คือ 

 ๑) การมีส่วนร่วมในด้านนโยบาย/บริหาร 

 ๒) การมีส่วนร่วมในด้านการเงินและงบประมาณ 

 ๓) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น 

 ๔) การมีส่วนร่วมในการตรวจสุขภาพมาตรฐานบริการ 

 ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓ (๓) มาตรา๑๘(๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘

(๔) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับพื้นที่นั้น จะท าให้มีระบบสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอ านาจของประเทศ โดยหลักการส าคัญของการมีหลักประกัน

สุขภาพนั้น เป็นเรื่องของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ

บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนเป็นความจ าเป็นทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็น สมาชิกใน

สังคม การเข้าใช้บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอและไม่ใช่การซื้อขายแบบธุรกิจ แต่เป็นการที่ประชาชนมารับบริการอันพึงมีพึงได้จากผู้

ให้บริการและเรื่องของการเฉลี่ยทุกข์กันของสมาชิกในสังคม 

 จากหลักการส าคัญของการมีหลักประกันสุขภาพและความจ าเป็นของการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่ วนของ

การเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัด

นครราชสีมา จึงได้ลงนามความร่วมมือกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ด าเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว เพ่ือให้ประชาชนในต าบลได้รับทราบสิทธิและกระบวนการเรียนรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ



ที่ดี กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว มีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เข้ามามี

บทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามา

ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

วัตถุประสงค์จึงต้องมีระบบการจัดข้อมูล การจัดท าแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณ

ให้แก่หน่วยบริการประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยน าแผนสุขภาพชุมชน  และแผนที่ยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาให้

เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑.เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็นเจ้าของการควบคุมก ากับและร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดั บที่

สมเหตุสมผล 

 ๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่และมีกลไกในการคุ้มกรองสิทธิที่เป็นจริง 

 ๓.เพือ่สนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและให้บริการได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง 

 ๔.เพื่อให้สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ๕.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ๖.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถานที่

บริการอ่ืนๆ หรือสถานบริการทางเลือกต่างๆ 

 ๗.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ใน

ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์ 

 ๘.เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการของท้องถิ่น 

 ๙.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 



๓.ขั้นตอนการจัดท าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผนงาน 

   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว เป็นคณะท างานที่รับผิดชอบในการจัดท า

แผนงาน มีหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ และแนวทางในการจัดท าแผนงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อจัดท าโครงการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

   ๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว จัดประชุมร่วมระหว่างคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่จะน ามาใช้เป็น กรอบการจัดท า

แผนงาน รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได ้

   ๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว จัดประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาว่ามี

โครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพ 

 ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

   ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผนงาน คณะกรรมการาบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

หญ้าขาว ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนงาน ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้ องวิเคราะห์

ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็นซึ่งข้อมูลที่จัดท า ได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจการคมนาคม การสาธารณูปโภค สุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อ

สามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT(การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในเขต

พื้นที ่

   ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว จะสรุปผลการ

พัฒนาที่ผ่านมาน าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ประชาชน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพื่อน ามาคัดเลือกจัดท าแผนงาน รวมทั้ ง

จัดล าดับความส าคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน การจัดล าดับความส าคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลง



กัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อน าคะแนนมาจัดล าดับความส าคัญเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลหนอง

หญ้าขาว 

 ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

   หลังจากได้แนวทางแผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการหลังจากทราบภารกิจแนวทางการพัฒนาที่

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวที่ดีจะต้องท า 

 ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมโครงการ 

   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสุขภาพของต าบล มา

จัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นรายละเอียดของกิจกรรมที่

จะด าเนินการเพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป 

 ขั้นตอนที่ ๖ การจดัท าร่างแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดท าร่างแผนด าเนินงาน โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน เพื่อเสนอร่าง

แผนด าเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงแผนงานให้สมบูรณ์ต่อไป เมื่อด าเนินตามขั้นตอนต่างๆ เส ร็จสิ้นแล้วให้น าร่างแผน

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและการประกาศใช้แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว พิจารณาอนุมัติ ประกาศใช้  และรายงาน

แผนด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 

 

 

 

 



ข้อมูลพื้นฐาน 

กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

๑.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 

 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่

ประกอบด้วย 

 (๑) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล     เป็นประธานกรรมการ 

 (๒) ผู้ทรงคุณวฒุิในพื้นที่ จ านวน ๒ คน     เป็นรองประธานกรรมการ 

 (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมายจ านวน ๒ คน   เป็นกรรมการ 

 (๔) หัวหน้าหนว่ยบริการปฐมภูมิในพื้นที ่       เป็นกรรมการ 

 (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นที่ ที่คัดเลอืกกันเอง จ านวน ๒ คน  เป็นกรรมการ 

 (๖) ผู้แทนหมูบ่้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน ๕ คน  เป็นกรรมการ 

 (๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสขุภาพประชาชน 

หรือหน่วยรับเรื่องร้องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ จ าวน ๑ คน(ถ้ามี)    เป็นกรรมการ 

(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เป็นเลขานุการ 

(๙) รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๑๐)ผู้อ านวยการกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.พื้นที่รับผิดชอบ 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา จ านวน  ๑๕  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 



หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่(ไร่) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านหนองไผ่ ๑๐,๔๘๐ ๔๑๑ ๓๙๖ ๓๘๖ ๗๘๐ 

๒ บ้านโนนกราด ๗,๐๐๐ ๓๑๔ ๔๔๖ ๔๘๓ ๙๒๙ 

๓ บ้านหนองหญ้าขาว ๒,๙๘๒ ๔๓๔ ๔๒๒ ๔๕๖ ๘๗๘ 

๔ บ้านวะยาว ๖,๑๕๐ ๒๓๑ ๔๑๑ ๓๙๐ ๘๐๑ 

๕ บ้านล าบ้านใหม ่ ๙,๒๒๕ ๒๔๐ ๓๙๒ ๓๔๙ ๗๔๑ 

๖ บ้านมอดินแดง ๘,๕๐๐ ๒๔๑ ๓๑๘ ๒๗๖ ๕๙๔ 

๗ บ้านโศกรวก ๔,๗๐๕ ๑๖๓ ๒๑๑ ๒๓๑ ๔๔๒ 

๘ บ้านดงล าใย ๕,๔๐๐ ๑๐๖ ๑๒๘ ๑๓๔ ๒๖๒ 

๙ บ้านซับชุมพล ๖,๒๑๐ ๒๕๑ ๓๗๗ ๓๖๕ ๗๔๒ 

๑๐ บ้านหนองห่าน ๑๐,๑๓๘ ๔๔๗ ๔๘๘ ๔๔๑ ๙๒๙ 

๑๑ บ้านหนองไผ่พัฒนา ๖,๙๙๕ ๒๑๕ ๓๒๘ ๓๒๕ ๖๕๓ 

๑๒ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ๔,๘๗๗ ๑๔๓ ๒๒๖ ๒๑๘ ๔๔๔ 

๑๓ บ้านคลองดินด า ๔,๓๒๐ ๑๑๕ ๑๗๒ ๑๗๔ ๓๔๖ 

๑๔ บ้านคลองยางพัฒนา ๓,๖๔๓ ๒๓๔ ๓๗๗ ๓๙๘ ๗๗๕ 

๑๕ บ้านโนนสระสามัคคี ๓,๒๐๐ ๒๐๕ ๓๗๒ ๓๔๖ ๗๑๘ 

รวม ๙๓,๘๒๕ ๓,๗๕๐ ๕,๐๖๔ ๔,๙๗๐ ๑๐,๐๓๔ 



๓.ด้านเศรษฐกิจ 

 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 อาชีพ 

  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท ามันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น 

 การท่องเที่ยว 

  มีแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ เช่น ถ้ าเขาจันทร์งาม และการใช้พื้นที่บนเขาสะเดาเป็นสนามบินพารามอเตอร์ และมรีีสอร์ท จ านวน ๓  แห่ง 

๔.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนา 

 นับถือศาสนา พุทธ ๙๐% 

 ประเพณีและงานประจ าป ี

 งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง งานไหว้ศาลตาปู่ประจ าหมู่บ้าน 

๕.การบริการพื้นฐาน 

 (๑) การคมนาคม 

การคมนาคมในพื้นที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนอหนองหญ้าขาว ใช้การคมนาคมทางบก โดยมทีางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๓๒  เป็น

ถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและอ าเภอใกล้เคียง  

 (๒) การไฟฟ้า 

 ราษฎรในต าบลมีไฟฟ้าใช ้  จ านวน  ๑๕ หมู่บ้าน 

 ข้อมูลอื่นๆ 

 (๑) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

 - น้ า มแีหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรเพียงพอ จ านวน ๑๕ แห่ง 

 - ภูเขา  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ดอน 



 (๒) กลุ่มมวลชนจัดตั้ง 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน   ๑๕   กลุ่ม 

 - กลุ่มพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน  จ านวน   ๑๕   กลุ่ม 

 - กลุ่มอาชีพระดับหมู่บ้าน   จ านวน   ๑๑   กลุ่ม 

 - ชมรมผู้สูงอาย ุ    จ านวน   ๑   กลุ่ม 

 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน  ๑ กลุ่ม 

 - กองทุนหมู่บา้น    จ านวน  ๑๕ กลุ่ม 

๖.จุดเดน่ของพื้นที่(ทีเ่อื้อต่อการพัฒนาต าบล) 

 - สภาพพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ดอนเหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผลและท า

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่ราบและที่ราบลุ่มใช้ในการท าไร่และท านา ส่วนสภาพที่เป็นภูเขาบางส่วนยังคงเป็นป่าที่ควรอนุรักษ์ไว ้

 การศึกษา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  มสีถานที่ศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จ านวน  ๘  แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  ๖  แห่ง 

/โรงเรียนมัธยมศึกษา  ๑  แห่ง และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน ๑ แห่ง 

 ข้อมูลศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว (หมู่ที่๑) ๑๑๔ 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียนประถมศึกษา  

ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน 



โรงเรียนหนองไผ่ (หมู่ที่ ๑) ๗๒ 

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี (หมู่ที่ ๒) ๑๔๙ 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว(หมู่ที่๓) ๑๙๘ 

โรงเรียนบ้านโนนสง่า (หมู่ที่ ๘) ๒๐๒ 

โรงเรียนบ้านซับชุมพล (หมู่ที ่๙) ๑๑๓ 

โรงเรียนบ้านหนองห่าน(หมู่ที่ ๑๐) ๑๔๗ 

 

 ข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน 

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว (หมู่ที่๑) ๒๗๓ 

 

๗.ด้านสาธารณสุข 

 พื้นที่ต าบลหนองหญ้าขาว มีหน่วยบริการสาธารณสุขจ านวน  ๑  แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไผ่ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ มีหมู่บ้าน

ให้บริการและรับผิดชอบ จ านวน  ๑๕  หมูบ่้าน 

 ข้อมูลกลุม่เป้าหมายที่ส าคญั   ๔   กลุ่ม 

 ๑.  ผู้สูงอายุ   จ านวน  ๑,๓๙๐  คน 

 ๒.  ผู้พิการ   จ านวน     ๒๓๐  คน 

 ๓.  ผู้ป่วยเอดส์   จ านวน         -  คน 

 ๔.  เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน      ๖๓๖  คน 

 

 



 

 

 

 

แผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

 

 
 

 

 

 

 

 



แผนงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ประเภทกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ โครงการคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร ๓๑,๗๑๕      ชมรมสร้างสุขภาพ 

๒ โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ๓๕,๑๙๐      รพ.สต.หนองไผ่ 

๓ โครงการอบรมแกนน าสาธารณสขุในโรงเรียน(อสร.) ๒๗,๐๙๐      รพ.สต.หนองไผ่ 

๔ โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุและการจมน้ าในวัยเรียน ๓๔,๗๔๐      ชมรมสร้างสุขภาพ 

๕ โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากและส่งเสริม IQ EQ ในศูนย์

เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

๒๔,๓๙๐      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หนองหญ้าขาว 

๖ โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ๒๔,๑๕๐      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หนองหญ้าขาว 

๗ โครงการส่งเสริมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้สูงอาย ุ ๓๓,๓๙๐      ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ 

๘ โครงการหนูน้อยฟันสวย ๑๐,๐๗๔      ร.ร.บ้านซับชุมพล 

๙ โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ าแก่นักเรียนในสถานศึกษา ๒๐,๓๓๔      ร.ร.บ้านซับชุมพล 

๑๐ โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ าแก่นักเรียนในสถานศึกษา ๑๘,๕๐๔      ร.ร.โนนกราดสามัคคี 



๑๑ โครงการวัยใส ใส่ใจตั้งครรภ์ไม่พร้อม  ๓๗,๗๐๐      ร.ร.สีคิ้วหนองหญ้า

ขาว 

๑๒ โครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด คิดดีท าดี บุหรี่ไม่สูบ 

สุราไม่ดื่ม 

๓๗,๗๐๐      ร.ร.สีคิ้วหนองหญ้า

ขาว 

๑๓ โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินในต าบลหนองหญ้า

ขาว 

๑๐๐,๐๐๐      ชมรมสร้างสุขภาพ 

๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน ๔๐,๐๐๐      กองทุน 

๑๕ โครงการบริหารจัดการกองทุน ๒๕,๐๐๐      กองทุน 

รวมทั้งสิ้น  ๑๖  โครงการ  งบประมาณ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ประเภทที่ ๑  สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

จ านวน   ๔   โครงการ 

 

 

 

 



แผนงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑.๑  โครงการคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร   

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ประชากรไทยมีอาชีพพื้นฐานอยู่ในภาค

เกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ

ผู้มีรายได้น้อยแต่ท างานที่มีความเสี่ยงต่อ

สุขภาพจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัด รวมทั้ง

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชซึ่งเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ ท าให้เกษตรกรมีความเสี่ยงจากการ

ได้รับอันตรายจากสารเคมีเพิ่มขึ้น  

วัตถุประสงค์ 

๑.ตรวจหาระดับปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือด

ของเกษตรกรที่มีผลต่อสุขภาพ 

๒.เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมใน

การดูแลสุขภาพตนเอง 

๓.เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของเกษตรกร 

 

๑.ด าเนินการตรวจหาสารเคมี

ก า จั ดศั ตรูพื ชที่ ตกค้ า ง ใน

เกษตรกร โดยใช้กระดาษ

ทดสอบเอนไซม์โลคีนเอสเตอ

เรส 

๒.แจ้ งผลการตรวจ เลื อด

พร้ อมให้ความรู้ ในการใช้

สารเคมีปราบศัตรูพืชที่ถูกต้อง

ปลอดภัย แนะน าในการดูแล

สุขภาพ 

 

เกษตรใน 

ต.หนองหญ้าขาว 

จ านวน ๑๘๕ คน 

 

 

ธ.ค. ๒๕๖๒ 

ถึง 

ส.ค. ๒๕๖๓  

๑.อาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

อบรม จ านวน ๑๑๐ บาท 

X ๑๘๕ คนเป็นเงิน 

๒๐,๓๕๐ บาท 

๒.ค่าวิทยากร จ านวน ๒ 

คน คนละ ๓ ชม.ๆละ 

๖๐๐ บาท เป็นเงิน 

๓,๖๐๐ บาท 

๓.ค่าวัสดุอบรม เป็นเงิน 

๔,๖๖๕ บาท 

๔.ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 

๕๐๐ บาท 

๕.วัสดุอุปกรณ์ตรวจ

สารเคมีประกอบด้วย 

(๒,๖๐๐ บาท) 

-ชุดทดสอบเอนไซม์โลคีน

๑.เกษตรกรเกิดความรู้

และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ในการดูแลสุขภาพ

ตนเองที่ถูกต้อง 

๒.เกษตรกรที่เข้ารับการ

อบรมได้รับการตรวจหา

สารเคมีตกค้างร้อยละ 

๙๐ ของผู้เข้าอบรม 

 

ชมรม 

สร้างสุขภาพ 



เอสเตอเรส ๒ ชุดๆละ 

๗๕๐ บาท เป็นเงิน 

๑,๕๐๐ 

-Capillary tube ๒ 

กล่องๆ ละ ๑๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๒๐๐ บาท 

- Lancet เจาะเลือด ๒ 

กล่องๆละ ๔๕๐ บาท เป็น

เงิน ๙๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๓๑,๗๑๕ บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.๒  โครงการหญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม 

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุท าให้

สตรีไทยเสียชีวิตเป็นอันดับ  ๒  รองจากมะเร็ง

เต้านม  และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญด้าน

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบาย

ให้ทุกหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกในประชากรหญิงอายุ ๓๐-๖๐ ปี โดยวิธี 

pap smear   ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ง่ายไม่

ยุ่งยาก ประหยัด และ 

สามารถตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการ

เป็นมะเร็ง แต่ประชากรกลุ่มเป้าหมายยังไม่

เล็งเห็นถึงความส าคัญและไม่ตระหนักในการมา

รับการตรวจคัดกรอง และเจ้าหน้าที่ขาด

แรงจูงใจในการด าเนินงานเนื่องจาก

กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือน้อยมาก 

วัตถุประสงค์ 

๑.ร้อยละ  ๘๐(ผลงานสะสม๕๘-๖๒)ของสตรี

กลุ่มอายุ  ๓๐-๖๐  ปีได้รับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก 

๒. อสม.,ผู้น า, และกลุ่มสตรีแม่บ้านได้รับการ

๑.ประชุมวางแผน ชี้แจง

โครงการร่วมกับทุกภาค

ส่วน 

๒.ประชาสัมพันธ์

โครงการ กระตุ้นเตือน

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วม โดยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านหอ

กระจายข่าวในหมู่บ้าน

และชุมชน 

๓.ค้นหากลุ่มเป้าหมาย

และแจ้งให้

กลุ่มเป้าหมายทราบใน

การมาตรวจรับการคัด

กรอง 

๔.จัดอบรมความรู้เรื่อง

อันตรายของโรคมะเร็ง

ปากมดลูกให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย 

๑.สตรีกลุ่มอายุ 

๓๐-๖๐ป ี

จ านวน  ๑,๗๘๐     

คน(ในปี  ๒๕๖๓  

เน้น  อสม.และ

สตรีแม่บ้านในเขต

รับผิดชอบและ

ประชาชนทั่วไป) 

 

 

 

ต.ค. – มิ.ย.  ๑.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร

ว่างผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๑๗๕ 

คนๆละ ๑๑๐ บาท เป็นเงิน 

๑๙,๒๕๐ บาท 

๒.ค่าวิทยากร จ านวน ๒ คนๆ

ละ ๓ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท เป็น

เงิน ๓,๖๐๐ บาท 

๓.ค่าวัสดุอบรม ๔,๓๗๕ บาท 

๔.ค่าป้ายโครงการ ๕๔๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๒๗,๗๖๕ บาท 

 

๑.สตรีกลุ่มอายุ ๓๐-

๖๐ ปี ได้รับการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกร้อยละ ๓๐

(เจ้าหน้าที่และอสม.

ได้รับการตรวจคัด

กรองร้อยละ ๑๐๐) 

๒.สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปี

ขึ้นไป ได้รับการตรวจ

คัดกรองมะเร็งเต้านม

ร้อยละ ๘๐(เจ้าหน้าที่

และอสม.ได้รับการ

ตรวจคัดกรองร้อยละ 

๑๐๐) 

๒.กลุ่มผู้น า อสม.และ

กลุ่มสตรีแม่บ้านเข้า

รับการอบรมโครงการ

ร้อยละ๘๐ 

ชมรม 

สร้างสุขภาพ 



อบรมเรื่องอันตรายของโรคมะเร็งปากมดลูก/

มะเร็งเต้านม 
๕.ให้บริการตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูก

ทั้งเชิงรับและเชิงรุก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.๓ โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบัน

ประชาชนมีการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเพิ่ม

มากขึ้นเช่น โรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,โรค

ระบบหลอดเลือดและหัวใจ,โรคอ้วน เป็นโรค

เรื้อรังที่มีอัตราการเกิดโรครายใหม่ในพื้นที่มาก

ขึ้น การค้นหาเพื่อลดความเสี่ยงและรักษาที่รวม

เร็วท าให้ประชาชนได้รับการดูแลให้มีคุณภาพ 

และช่วยลดอัตราความพิการที่อาจเกิดขึ้นจาก

ภาวะแทรกซ้อนของโรค 

วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ลดภาวะแทรกซ้อน

ของโรค 

๒.เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เป็นกลุ่มป่วย 

๓.เพื่อคุณภาพชีวิตทีด ี

๑.ชี้แจงโครงการให้

คณะกรรมการกองทุน

ทราบเพื่อขอความ

เห็นชอบโครงการ 

๒.จัดอบรมเพื่อฟื้นฟู

ความรู้ให้กับ อสม. 

๓.รณรงค์คัดกรอง

กลุ่มเป้าหมายโดยการ

วัดความดัน,ตรวจ

ปัสสาวะและตรวจ

น้ าตาลในเลือดและวัด

รอบเอวประชาชนอายุ 

๑๕ ปี ขึ้นไปจ านวน 

๗,๔๘๔ คน 

 

๑.อสม.  จ านวน  

๑๗๕  คน 

 

 

 

พ.ค.-มิย.  ๑.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร

ว่างผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๑๗๕ 

คนๆละ ๑๑๐ บาท เป็นเงิน 

๑๙,๒๕๐ บาท 

๒.ค่าวิทยากร จ านวน ๒ คนๆละ 

๓ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน 

๓,๖๐๐ บาท 

๓.ค่าวัสดุอบรม ๔,๓๗๕ บาท 

๔.ค่าป้ายโครงการ ๕๔๐ บาท 

๕.ค่าเอกสารแบบคัดกรองและ

วัสดุคัดกรองอื่นๆ ๓,๑๓๕ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๓๐,๙๐๐ บาท 

 

๑.ร้อยละ ๙๕ 

ประชากร ๓๕ปีขึ้นไป

ได้รับการคัดกรองความ

เสี่ยง DM, HT หลอด

เลือดหัวใจ หลอดเลือด

สมองและโรคอ้วน 

๒.ผู้เข้ารับการอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 

 

ชมรม 

สร้างสุขภาพ 

 

 

 



๑.๔ โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.เพื่อให้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุสามารถ

ดูแลทันตสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม 

๒.เพื่อให้ความรู้และสร้างทัศนคติท่ีดีในการดูแล

ทันตสุขภาพช่องปาก 

๓.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุได้รับ
บริการ 
ทันตกรรมที่เหมาะสม 

 

๑.ชี้แจงโครงการให้

คณะกรรมการกองทุน

ทราบเพื่อขอความ

เห็นชอบโครงการ 

๒. ให้ความรู้การดูแล

สุขภาพช่องปากผู้ป่วย

เบาหวานด้วยตนเอง

โดยภาคีเครือข่าย 

๓. ตรวจฟันแก่ผู้ป่วย

เบาหวานและผู้สูงอายุ

ในขุมชนโดยภาคี

เครือข่าย 

๔. จัดระบบการส่งต่อ

เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน

ได้รับบริการทันตกรรมที่

เหมาะสม 

๑.อมรมให้ความรู้

กับภาคีเครือข่าย 

เช่นอาสาสมัคร

สาธารณสุข/จิต

อาสา/อปท. แกนน า

ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 

จ านวน ๑๙๐  คน 

 

 

 

ม.ค. – ก.ย.  รวม  ๒๗,๙๐๐ บาท 

 

๑.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ

การตรวจฟัน ร้อยละ 

๓๐ 

๒.ผู้สูงอายุได้รับการ

ตรวจสุขภาพช่องปาก

เพื่อใส่รากฟันร้อยละ 

๗๐ 

ชมรมสร้าง

สุขภาพ 

 

 



 

 

 

 

 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ประเภทที่ ๒ สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

จ านวน   ๗  โครงการ 

 

 

 

 
 

 



๒.๑ โครงการฝากครรภ์คุณภาพน้ าหนักเด็กแรกคลอดผ่านเกณฑพ์ัฒนาการตามวัย 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะตั้งครรภ์เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความส าคัญ

ส าหรับการให้ก าเนิดทารก ให้มีความสมบูรณ์ทั้ง

ด้านร่างกายและสติปัญญา  แม้ว่าการตั้งครรภ์

ของสตรีจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  

แต่ก็เป็นภาวะที่หญิงตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างมาก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ

สังคม ท าให้หญิงตั้งครรภ์มีความไม่สุขสบาย

และมีความวิตกกังวล ดังนั้นจึงจ าเป็นที่หญิง

ตั้งครรภ์ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและ

ทารกในครรภ์ 

วัตถุประสงค์ 

๑.หญิงตั้งครรภ์ (และสามี)  มีวามสามารถบอก

การเปลี่ยนแปลงของมารดาในระยะตั้งครรภ์ได้  

บอกการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก

ในครรภ์ได้  หญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลตนเอง

และทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง 

๒ .หญิงวัยเจริญพันธุ์สามารถทราบถึงแนว

ทางการปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ

ตั้งครรภ ์

๑.ชี้แจงโครงการให้

คณะกรรมการกองทุนทราบ

เพื่อขอความเห็นชอบโครงการ 

๒. จัดอบรมให้ความรู้/ความ

เข้าใจการฝากครรภ์คุณภาพใน

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงวัย

เจริญพันธ์และ สร้างค่านิยม

และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดี

เรื่องการฝากครรภ์ให้

กลุ่มเป้าหมาย 

๓.แจ้งข้อมูลให้กับ อสม.เพื่อ

ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ป้องกันการตั้งครรภ์ของหญิง

วัยเจริญพันธ์อายุ<๒๐ป ี 

๔.ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์

วัยรุ่นขณะตั้งครรภ์ มุ่งเน้น

ทราบความเสี่ยงที่จะเกิด

ระหว่างการตั้งครรภ์และการ

คลอด 

๕.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ผ่าน

สื่อต่าง ๆเรื่องการฝากครรภ์

คุณภาพ 

๑.หญิงวัยเจริญ

พันธุ์ มารดาเด็ก 

๐-๕ ปีและหญิง

ตั้งครรภ์ในต าบล

หนองหญ้าขาว 

จ านวน ๑๔๐ คน 

 

 

 

ต.ค. – มิ.ย.  งบประมาณ 

๒๒,๖๐๐ บาท 

๑.หญิงตั้งครรภ์ได้รับ

การฝากครรภ์คณุภาพ

ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์

ร้อยละ ๖๐ 

 ๒.อัตราทารกแรกเกิด

น้ าหนักน้อยกว่า 

๒,๕๐๐ กรัม ไม่เกินร้อย

ละ ๗ 

๓.มีผู้เข้ารับการอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

รพ.สต. 



๒.๒ โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพลดพุงลดโรค 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอืน่ 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

พฤติกรรมและวิถีชีวิตมีผลอย่างมากต่อ

สุขภาวะของมนุษย์  พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 

ของแต่ละบุคคล  เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล

ต่อการเจ็บป่วยของบุคคลนั้นๆ  จาก

สถานการณ์ของคนไทยในปัจจุบันพบว่า  

โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการ

เจ็บป่ วยและการตายในล าดับต้นๆ

ปัจจุบันคนไทยมีภาวะอ้วน  และอ้วนลง

พุงมากขึ้นจากพฤติกรรมบริโภคอาหารรส

หวาน มัน เค็ม เพิ่มขึ้น รับประทานผัก  

ผลไม้น้อยลง  และขาดการออกก าลังกาย 

ท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย 

๑.ชี้แจงโครงการให้

คณะกรรมการ

กองทุนทราบเพ่ือขอ

ความเห็นชอบ

โครงการ 

๒.จัดกิจกรรมออก

ก าลังกายในร่มให้กับ

ตัวแทนกลุ่มสตรี

แม่บ้าน อสม.ให้

สามารถเป็นตัวแทน

ด้านการออกก าลัง

กายให้กับประชาชน

ในพื้นที่ได ้

ตัวแทนกลุ่มสตรี

แม่บ้านและ อสม.

จ านวน  ๑๕๐  

คน 

 

มี.ค.- ส.ค.  งบประมาณ 

 ๑.ค่าอาหารกลางวัน

และอาหารว่างผู้เข้าร่วม

อบรมอัตราคนละ ๑๑๐

บาท x๑วันx๑๕๐ คน 

เป็นเงิน  ๑๖,๕๐๐บาท 

๒.ค่าวิทยากร จ านวน๒ 

คนๆละ๓ ชมๆละ๖๐๐ 

บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ 

บาท 

๓.ค่าวัสดุอบรม  

๓,๗๕๐ บาท 

รวม ๒๓,๘๕๐ บาท 

ภาคีเครือข่ายเข้ารับ

การอบรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ 

กลุ่มพัฒนา

บทบาทสตร ี

 

 

 

 



๒.๓ โครงการอนามัยวัยใสใส่ใจปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ

เรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเอง

เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 

๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะใน

การจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องเพศ 

๓. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ

ของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้าง

ความภาคภูมิใจในตนเอง 

๔. เพื่อสร้างเครือข่ายในโรงเรียน 

- อบรมนักเรียน

โรงเรียนสีคิ้วหนอง

หญ้าขาวช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

และโรงเรียน

เครือข่ายบริการ ๒ 

โรงเรียน  

นักเรียน จ านวน 

๒๕๐ คน 

 

ก.ค.  รวม ๓๖,๑๐๐ บาท นักเรียน มีความรู้

ความเข้าใจเรื่อง

เพศศึกษา และ

พัฒนา 

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



๒.๔ โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดคิดดีท าดีบุหรี่ไม่สูบสรุาไม่ดื่ม 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียน

ก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหา

และพิษภัยของยาเสพติด 

๒.เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนในการ

ป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 

๓.เพื่อพัฒนานักเรียน ให้สามารถป้องกัน

ตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๔ . เพื่ อ เ ส ริ มสร้ า งความ เข็ มแข็ ง ให้

สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ ไข

ปัญหายาเสพติด 

-อบรมนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖-๑  

นักเรียนจ านวน 

๒๐๐  คน 

มิ.ย.  รวม ๓๐,๖๐๐ บาท นักเรียนมคีวามรู้

ความเข้าใจถึงพิษภัย

ของสารเสพติด 

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



๒.๕ โครงการลดอุบัติเหตุเพิม่ความปลอดภัยบนท้องถนนต าบลหนองหญ้าขาว 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

จากสถิติของอัตราการเสียชีวิตของประชากรไทย

พบว่าอัตราการเสียชีวิตเกิดจากอุบตัิเหตุจากการใช้รถ 

ใช้ถนนซึ่งวัยแรงงาน วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวจะมีอตัรา

การเสียชีวิตสงูสุดท าให้ประเทศชาติสูญเสียก าลังพล

ในการพัฒนาประเทศชาติการบาดเจ็บเกิดความพิการ

ที่รัฐต้องเข้ามาเยยีวยาและดแูลสญูเสียงบประมาณ

มหาศาลสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตเุกิดจากขาด

ความระมดัระวังในการขบัขี่ยวดยานพาหนะ และการ

ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเครง่ครดั เมาแล้วขับ ไม่

ทราบกฎระเบียบการจราจรและการช่วยเหลือ

เบื้องต้นที่ไม่ถกูวิธ ีดังนั้นการอบรมเรื่องวินัยจราจร

และการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอยา่งถูกวิธีใหก้ับ 

อปพร.และต ารวจบ้านซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลืองานจราจรใน

พื้นที่จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

วัตถุประสงค ์

๑.เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชน  

๒.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตใุนชุมชน 

๓.เพ่ือพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัย

จากอุบัติเหต ุ

๑.ชี้แจงโครงการให้

คณะกรรมการ

กองทุนทราบเพื่อขอ

ความเห็นชอบ

โครงการ 

๒.จัดอบรมให้ความรู้

เรื่องกฎหมายวนิัย

การจราจรบนท้อง

ถนนและการ

ช่วยเหลือปฐม

พยาบาลเบื้องต้น

ผู้ได้รับบาดเจ็บบน

ท้องถนนให้กับ อป

พร.และต ารวจบ้าน 

ให้เกิดองค์ความรู้ 

อปพร. และ

ต ารวจบ้าน 

จ านวน ๑๕๐ คน 

 

 

มี.ค. – ส.ค.  งบประมาณ 

๑.ค่าอาหารกลางวัน

และอาหารว่าง

ผู้เข้าร่วมอบรมอัตรา

คนละ๑๑๐บาทx๑

วันx๑๕๐คน เป็นเงิน  

๑๖,๕๐๐ บาท 

๒.ค่าวิทยากร 

จ านวน ๒ คนๆละ๓ 

ชมๆละ ๖๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๓,๖๐๐บาท 

๓.ค่าวัสดุอบรม 

๓,๗๕๐บาท 

รวม ๒๓,๘๕๐ บาท 

ภาคีเครือข่ายเข้ารับ

การอบรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ 

อปพร. 

 



๒.๖ โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุและการจมน้ าในวัยเรียน 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

เด็กคืออนาคตของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน

อนาคต แต่ในภาวะสังคมปัจจุบันที่มคีวาม

เจริญก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี การคนนาคม ที่

เปลี่ยนไป  ท าให้อบุัติเหตุเป็นสาเหตกุารตายอันดับ

แรกของเด็กไทย   โดยเฉพาะการจมน้ าและอุบตัิเหตุ

จราจร การศกึษาอุบัติการณแ์ละความสมัพันธ์ของ

อุบัติเหตุของเดก็ในชุมชน ท าให้ทราบถึงสถานการณ์

และความเสี่ยงของเด็กแต่ละวัย อันจะน าไปสู่การ

ป้องกันโดยทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

วัตถุประสงค ์

๑.เพื่อให้เดก็มีความรู้เรือ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และสามารถช่วยเหลือเพื่อนทีป่ระสบเหตุได ้

๒.เพื่อให้เดก็ได้ทราบถึงวิธีป้องกันอนัตรายที่อาจเกิด

จากอุบัติเหต ุ

๓.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบแหล่งน้ าเสี่ยงใน

ชุมชน และมีความรู้ในการช่วยเหลอืปฐมพยาบาลคน

จมน้ าได้ถูกต้อง มตี าบลต้นแบบเป็นตัวอย่างให้ชุมชน

อื่นได้เรียนรู ้

๑.ชี้แจงคณะกรรมการกองทุนเพื่อ

ขอความเห็นชอบของโครงการ 

๒.จัดอบรมให้ความรู้ถึงแนว

ทางการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียน

ในการป้องกันอุบัติเหตุจาก

การจราจรและการจมน้ าและให้

ความรู้เรื้องการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นและการช่วยเหลือกู้ชีพ

ฉุกเฉินเมื่อประสบเหตุและทราบ

บริการหมายเลขฉุกเฉิน ๑๑๖๙ 

โดยเป็นกิจกรรมเชิงรุกลงสู่โรงเรียน 

จ านวน ๖ โรงเรียน รวม ๓ วัน 

๓.จัดเก็บข้อมูล 

๓.๑.ส ารวจแหล่งน้ าที่เสี่ยงต่อการ

เกิดเหตุจมน้ า 

๓.๒รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน

โรงเรียน ชุมชน ให้ความรู้ เฝ้าระวัง

การจมน้ า 

๓.๓.สถิติการบาดเจ็บจาก

การจราจรและการจมน้ าของเด็กวัย

เรียน 

๑.นักเรียน.ใน

โรงเรียนปฐม

ศึกษา และเด็ก

อนุบาล จ านวน 

๖ โรงเรียน  

จ านวน   ๓๕๐  

คน 

๒.นักเรียน

โรงเรียน

มัธยมศึกษา 

และขยายโอกาส

จ านวน  ๕๐  

คน 

รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ 

คน 

 

 

 

มิ.ย. – ก.ค.  รวม ๓๙,๔๐๐ บาท 

 

๑.เด็กนักเรียน เข้ารับ

การอบรมในการ

ช่วยเหลือปฐมพยาบาล

เบื้องต้นเมื่อพบคนจมน้ า 

ร้อยละ ๙๐ 

 

๒.อัตราเด็กจมน้ า

เสียชีวิต อายุ < ๑๕ ปี

ไม่เกิน ๘ คนต่อแสน

ประชากร 

ชมรม 

สร้างสุขภาพ 



๒.๗  โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก เก็บให้เกลี้ยงไมเ่ลี้ยงลูกน้ า 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

ให้เหลือไม่เกิน  ๕๐ 

๒.เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ

ก าจัดลูกน้ ายุงลายในวัด โรงเรียนและ

ชุมชน 

๓.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ  

ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่

ถูกวิธี และเหมาะสม 

๔.ท าให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการ

ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

๕. ท าใหส้ามารถลดความชุกของลูกน้ า

ยุงลาย 

 

 

๑.ชีแ้จงโครงการให้

คณะกรรมการกองทุน

ทราบเพื่อขอความ

เห็นชอบโครงการ 

๒.จัดอบรมวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมแก่ผู้น าสขุภาพ

เรื่องโรคไข้เลือดออก 

๓.จัดกิจกรรมรณรงค์

ควบคุมโรคในชุมชน 

เพื่อให้เกิดหมู่บา้นต้นแบบ

ที่ปลอดโรคไข้เลอืดออก

โดยมี อสมและเครือข่าย

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

-ส ารวจความชกุของลูกน้ า

ยุงลายโดย อสม. อสร. 

-ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลายและลูกน้ ายุงลาย 

 

-อสม.และ

เครือข่ายปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

นักเรียนและ

เยาวชน   อสค.

จ านวน 

รวม ๒๑๐ คน 

 

 

พ.ค. – มิ.ย.  รวม  ๓๔,๒๐๐ บาท 

 

๑.อัตราป่วยด้วยโรค

ไข้เลือดออก ให้เหลือ

ไม่เกิน  ๕๐ 

๒.ผู้เข้ารับการอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 

ชมรมสร้าง

สุขภาพ 

 



 

 

 

 

 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ประเภทที่ ๓ สนบัสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

จ านวน  ๓  โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓.๑ โครงการส่งเสริมฟื้นฟพูัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้สูงอาย ุ

สนับสนุนศูนยเ์ด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้เรื่อง “การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย ของผู้สูงวัย 
/ ผู้ด้อยโอกาส / คนไร้ที่พึ่ง”  
๒. เพื่อประชุมหารือในการให้ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง
ที่มีฐานะยากจน และเป็นผู้ป่วยติดเตียง  
๓.เพื่อลงพื้นที่เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ท่ีพ่ึง ที่ไม่สามารถ ออก
มาร่วมกิจกรรมในชุมชนได้ ร่วมกันระหว่าง 
ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน รพ.สต. ชมรม ผู้สูงอายุ  
๔. เพื่อสร้างกาลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าของชีวติและ  
พร้อมท่ีจะดารงชีวิตต่อไป  
๕. เพื่อการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง

ภาคส่วนต่างๆ กับท้องถิ่น 

๑.ชี้แจงโครงการให้

คณะกรรมการกองทุน

ทราบเพื่อขอความ

เห็นชอบโครงการ 

๒.จัดอบรมให้ความรู้ถึง

แนวทางการดูแลตนเอง

ของผู้สูงวัยและแนว

ทางการดูแลตนเองของ

ผู้พิการที่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ 

๓.ให้ความรู้กับผู้ดูแลผู้

พิการเพื่อให้ครอบครัว

สามารถดูแลการดูแลผู้

พิการตามศักยภาพ 

 

๑.ผู้สูงอาย ุจ านวน 

๑๕๐ คน 

๒.ผู้พิการ/ผู้ดูแล   

จ านวน ๓๐คน 

รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน 

 

ม.ค. – มิ.ย.  รวม ๔๖,๙๕๐  บาท ๑.มีการทบทวนทะเบียน

ชมรมผู้พิการและผู้สูงอายุ 

๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ได้รับการคัดกรอง ๕ ด้าน 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.มีผู้ดูแลผู้พิการและ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วม

กิจกรรมร้อยละ ๘๐ 

ศูนย์

ผู้สูงอายุและ

ผู้พิการ 

 

 

 



๓.๒  โครงการศูนยเ์ด็กเล็ก ปลอดโรค 

สนับสนุนศูนยเ์ด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ในปัจจุบันมีเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี มากกวา่ร้อยละ 

๖๐ เป็นเด็กก่อนวยัเรียน เด็กก่อนวยัเรียนต้องถูก

ฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ซ่ึง

เป็นสถานที่ท่ีเดก็อยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก เมื่อ

เจ็บป่วยจะสามารถแพร่เช้ือโรคติดตอ่สู่กันได้ง่าย 

ในเด็กเล็กมีภมูิต้านทานต่ าจะป่วยได้บ่อยโรคที่พบ

บ่อยได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคมือ เทา้ 

ปาก โรคอจุจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้น ส่งผล

กระทบ 

ต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก จึง

จ าเป็นต้องให้ความส าคญั 

กับการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวงั การปอ้งกัน

และควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กใหม้ีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับ

การระบาดของโรคติดเชื้อ ซ่ึงอาจเกดิขึ้นได้ใน

อนาคตวัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้เด็กที่อยูใ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับทราบ

การล้างมือที่ถูกตอ้งและมกีารปลูกฝังการลา้งมือให้

เป็นสุขนิสัย                            ๒. เพื่อเป็นการ

ประชุมท าความเขา้ใจระหว่างคุณครผูู้ดูแลเด็กกับ

ผู้ปกครองก่อนเปิดโรงเรียน เตรียมความพร้อมเด็ก                        

 

๑.ชี้แจงโครงการให้

คณะกรรมการ

กองทุนทราบเพ่ือขอ

ความเห็นชอบ

โครงการ 

๒.จัดอบรม ให้

ความรู้กับครูและ

ผู้ปกครองในศนูย์เด็ก

เล็ก 

 

๑.ครูศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ๗ คน 

๒. ผู้ปกครองเด็ก

เล็ก ๑๓๐ คน 

 รวม ๑๓๗ คน 

 

 

ม.ค. – มิ.ย.  รวม ๒๔,๑๕๐ บาท 

 

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หนองหญ้าขาว

จะปลอดภัยจาก

โรคติดต่อต่างๆ และ

เด็กมีทักษะในการ

ล้างมือที่ถูกต้อง และ

เป็นสุขนิสัย 

๒.ผู้เข้ารับการอบรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 



๓.๓ โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพช่องปากและส่งเสริม IQ EQ ในศูนย์เด็กเล็ก 

สนับสนุนศูนยเ์ด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เป็นสถานที่ที่ เป็น

จุดเริ่มต้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี

คุณค่าในอนาคตเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ 

อนามัยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม  

อารมณ์และสติปัญญา (IQ EQ) ของเด็ก

ก่อนวัยเรียนหรือเด็กในศูนย์เด็กเล็กจึงเป็น

สิ่งจ าเป็นที่หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข

และหน่วยงานภาครัฐอื่นต้องให้ความส าคัญ 

เพื่อความมั่งมั่ง ยั่งยืนของประเทศชาต ิ

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี  ให้ได้รับ

ส่งเสริม IQ  EQ ในเชิงรุก                           

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก

ในครอบครัวให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้าน  IQ และ EQ                        

 

๑.ชี้แจงโครงการให้

คณะกรรมการ

กองทุนทราบเพ่ือ

ขอความเห็นชอบ

โครงการ 

๒.จัดอบรม ให้

ความรู้กับครูและ

ผู้ปกครองในศนูย์

เด็กเล็ก 

๑.ครูศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ๗ คน 

๒. ผู้ปกครองเด็ก

เล็ก ๑๓๐ คน 

 รวม ๑๓๗ คน 

 

ต.ค. – ส.ค. งบประมาณจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ต าบล 

๑.ค่าอาหารกลางวัน

และอาหารว่างผู้เข้าร่วม

อบรมอัตราคนละ๑๕๐

บาท x ๑ วันx ๑๓๗ คน 

เป็นเงิน  ๒๐,๕๕๐ บาท 

๒.ค่าวิทยากร จ านวน ๒ 

คนๆละ๓ ชมๆละ ๖๐๐ 

บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ 

บาท 

รวม ๒๔,๑๕๐0 บาท 

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หนองหญ้าขาว

จะปลอดภัยจาก

โรคติดต่อต่างๆ และ

เด็กมีทักษะในการ

ล้างมือที่ถูกต้อง และ

เป็นสุขนิสัย 

๒.ผู้เข้ารับการอบรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ประเภทที่ ๔ สนบัสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุน 

จ านวน  ๒  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.๑  โครงการบริหารจัดการกองทุน 

สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุน 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

- เพื่ อให้ เกิดการบริหาจัดการที่ดีต่อ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

จัดหาอุปกรณ์

เครื่องใช้ส านักงานที่

จ าเป็นต้องใช้ใน

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบล

หนองหญ้าขาว 

คณะกรรมการ

กองทุน 

คณะอนุกรรมการ

กองทุน 

ต.ค.  – ก.ย. รวม ๓๐,๐๐๐ บาท กองทุนเกิดความ

สะดวกในการบริหาร

จัดการกองทุน 

คณะ 

อนุกรรมการ

กองทุนฯ 

๔.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน 

สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุน 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

- เพื่อให้ เกิดการบริหาจัดการที่ดีต่อ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

จัดหาอุปกรณเ์ครื่องใช้

ส านักงานทีจ่ าเป็นต้อง

ใช้ในกองทุน

หลักประกันสขุภาพ

องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหญา้ขาว 

คณะกรรมการ

กองทุน 

คณะอนุกรรมการ

กองทุน 

ต.ค.  – ก.ย. รวม ๓๐,๐๐๐ บาท กองทุนเกิดความ

สะดวกในการบริหาร

จัดการกองทุน 

คณะ 

อนุกรรมการ

กองทุนฯ 



 

 

 

 

 

 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

ประเภทที่ ๕ สนบัสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัต ิ

จ านวน ๑ โครงการ 

 

 

 

 



๕.๑ โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ต าบลหนองหญ้าขาว 

สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาท/ภัยพิบัต ิ

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีที่

เกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ ใน

กรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

แก้ไขปัญหาและ

สถานการณ์ฉุกเฉินใน

พื้นที ่

ประชาชนในพื้นที่ 

 

ต.ค.  – ก.ย.  ๑๐๔,๐๐๐ ประชาชนในการ

พื้นที่ต าบลหนอง

หญ้าขาว 

อบต./ 

รพ.สต. 

 

 

 

 


