
 

 ๑ 

 

บทที ่๑ 

บทน ำ 

 

๑. หลกักำรและเหตุผล 

  พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้

ก ำหนดให้ประชำชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภำพ

ถ้วนหน้ำในหลำยรูปแบบ ท้ังในส่วนของกำรเป็นผู้มีสิทธิในกำรเข้ำรับ

กำรบริกำร กำรบริหำรจัดกำร กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพเพ่ือให้

ประชำชน ได้รับทรำบสิทธิ  ได้ร่วมกระบวนกำรเรียนรู้และเพ่ือให้มีควำม

พร้อมในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภำพมำกขึ้นใน

อนำคต โดยท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถมีส่วนร่วมในระบบ

หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ๔ ด้ำน คือ  

  1) กำรมีส่วนร่วมในด้ำนนโยบำย / บริหำร 

  ๒) กำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 

  ๓) กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรสุขภำพในชุมชนและ

ท้องถิ่น 

  ๔)กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบคุณภำพมำตรฐำนบริกำร

ท้ังนี้ เป็นไปตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕มำตรำ ๑๓(๓)มำตรำ๑๘(๘)มำตรำ ๔๗ และมำตรำ 

๔๘(๔) กำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำรระบบ

หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในระดับพ้ืนท่ีนั้น จะท ำให้ระบบสำมำรถ

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในแต่ละท้องถิ่นได้มำกขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับทิศทำงกำรกระจำยอ ำนำจของประเทศ โดยหลักกำรส ำคัญ

ของกำรมีหลักประกันสุขภำพนั้น เป็นเรื่องของกำรเคำรพในเกียรติและ

ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งท่ีสร้ำงควำมอุ่นใจแก่ประชำชนและ

เป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณสุขท่ีมีคุณภำพและ

ต่อเนื่อง กำรมีสุขภำพท่ีดีเป็นสิทธิประกำรหนึ่งท่ีมนุษย์พึงมี กำรให้

หลักประกันสุขภำพแก่ประชำชนเป็นควำมจ ำเป็นทำงสังคมท่ีแสดงให้เห็น



 

 ๒ 

ถึงพัฒนำกำรทำงสังคมของประเทศในกำรเคำรพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่ง

เป็นสมำชิกในสังคม กำรเข้ำใช้บริกำรสำธำรณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของ

กำรร้องขอและไม่ใช่กำรซื้อขำยแบบธุรกิจ  แต่เป็นกำรท่ีประชำชนมำรับ

บริกำรอันพึงมีพึงได้จำกผู้ให้บริกำรและเรื่องของกำรเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์

กันของสมำชิกในสังคมจำกหลักกำรส ำคัญของกำรมีหลักประกันสุขภำพ

และควำมจ ำเป็นของกำรให้ประชำชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน

หลักประกันสุขภำพ ท้ังในส่วนของกำรเป็นผู้มีสิทธิในกำรเข้ำรับกำร

บริกำร กำรบริหำรจัดกำร กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว จึงได้

ด ำเนินกำรจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ห้วยโจดขึ้น เพ่ือให้ประชำชนในต ำบลได้รับทรำบสิทธิและกระบวนกำร

เรียนรู้ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภำพท่ีดีกองทุน

หลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด มีเจตนำรมณ์ใน

กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ำมำมี

บทบำทในกำรดูแลสุขภำพของประชำชนในพ้ืนท่ีแล้ว ยังสนับสนุนให้

ประชำชนได้แสดงบทบำทในกำรพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพตนเอง ท้ังนี้ยัง

ส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องเกิดควำมตระหนักต่อกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภำพของประชำชน สำมำรถดูแลสุขภำพได้ด้วยตนเอง และ

สร้ำงกลไกในสังคมท่ีจะต้องเข้ำมำร่วมกันแก้ปัญหำต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อ

สุขภำพให้ลุล่วงดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกัน

สุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีระบบกำรจัดข้อมูล กำรจัดท ำแผนงำนท่ีใช้

เป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนในกำร

สนับสนุนงบประมำณให้แก่หน่วยบริกำร ประชำชน และภำคีท่ีเกี่ยว ข้อง 

โดยน ำแผนสุขภำพชุมชน และแผนท่ียุทธศำสตร์มำใช้เป็นเครื่องมือใน

กำรบริหำรจัดกำรกองทุน เพ่ือพัฒนำให้เกิดสุขภำวะของประชำชนใน

พ้ืนที่รับผิดชอบต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วย

บริกำร หรือสถำนบริกำร หรือหน่วยงำนสำธำรณสุข หรือหน่วยงำนอื่น

หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชำชนด ำเนินกิจกรรม



 

 ๓ 

ด้ำนสำธำรณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มคน

พิกำร กลุ่มผู้ประกอบอำชีพท่ีมีควำมเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่

ใน พ้ืน ท่ีสำมำรถเข้ำถึ งบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำง ท่ัวถึ งและมี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมตำมควำมพร้อมควำม

เหมำะสม และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี 

๓.ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนงำนกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ 

 ขั้นตอนท่ี ๑ กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนงำน 

   คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลห้วยโจดเป็นคณะท ำงำนท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำ

แผนงำน มีหน้ำท่ีชี้แจงวัตถุประสงค์ ควำมส ำคัญ และแนวทำงในกำร

จัดท ำแผนงำนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทรำบ เพ่ือจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผน

ท่ียุทธศำสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภำพ  

 ขั้นตอนท่ี ๒ กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

  ๑) คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด จัดประชุมร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำร

กองทุนฯ ส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกัน

พิจำรณำโครงกำรหรือกิจกรรม ท่ีจะน ำมำใช้เป็นกรอบกำรจัดท ำ

แผนงำน รวมท้ังก ำหนดโครงกำร / กิจกรรม ท่ีจะน ำมำเพ่ิมเติมหรือตัด

ทอนลงได้ 

  ๒) คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด จัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจำรณำว่ำมีโครงกำร / 

กิจกรรมอะไรบ้ำงท่ีจะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้ำหมำยของแนวทำงกำรพัฒนำสุขภำพ 

 

 ขั้นตอนท่ี ๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 

  ๑) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรจัดแผนงำน คณะกรรมกำร

บริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  

ด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรจัดท ำแผนงำน 

ซึ่งนอกจำกจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนท่ัวไปแล้ว ยังจะต้อง

วิเครำะห์ข้อมูลตลอดจนให้ควำมเห็นซึ่งข้อมูลท่ีจัดท ำ ได้แก่ ข้อมูล



 

 ๔ 

ประชำกร อำชีพ กำรศึกษำ เศรษฐกิจกำรคมนำคม กำรสำธำรณูปโภค 

สุขภำพ ได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือสำมำรถน ำมำวิเครำะห์ SWOT (กำร

วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค) ได้เพ่ือตอบสนองปัญหำ

ควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี 

  ๒) กำรวิเครำะห์ข้อมูล คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน

หลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบลห้วยโจด  จะสรุปผลกำรพัฒนำท่ีผ่ำนมำน ำเสนอท่ีประชุมซึ่ง

ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด ประชำชน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ

ประเมินผลกำรพัฒนำในรอบปีท่ีผ่ำนมำโดยประเมินท้ังในเชิงปริมำณและ

ในเชิงคุณภำพ เพ่ือน ำมำคัดเลือกจัดแผนงำน รวมท้ังจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญและแนวทำงกำรพัฒนำสุขภำพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

แผนงำน  กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญมีหลำยวิธี ต้ังแต่วิธีง่ำย ๆ คือ ประชุม

ตกลงกัน หรืออำจใช้วิธีกำรลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือน ำ

คะแนนมำจัดล ำดับควำมส ำคัญเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสุขภำพ

ของประชำชนในต ำบลห้วยโจด 

 

 

 ขั้นตอนท่ี ๔  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำของ

กองทุนหลักประกันสุขภำพ 

  หลังจำกได้แนวทำงแผนงำนท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำมำด ำเนินกำรหลังจำกทรำบภำรกิจแนวทำงกำรพัฒนำท่ี

กองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจดท่ีจะต้องท ำ  

 

 ขั้นตอนท่ี ๕  กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรมกำรพัฒนำ 

  คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพพิจำรณำ

คัดเลือกโครงกำรท่ีสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำสุขภำพของต ำบล มำ

จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร ในด้ำนเปู้ำหมำย ผลผลิต ผลลัพธ์ 

งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โดยเน้น

กำรศึกษำรำยละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด ำเนินกำร  เพ่ือให้สำมำรถน ำไป

จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยได้ต่อไป 



 

 ๕ 

 

 ขั้นตอนท่ี ๖ กำรจัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน 

  คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ จัดท ำร่ำง

แผนด ำเนินงำน โดยมีเค้ำโครงประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน เพ่ือเสนอร่ำง

แผนด ำเนินงำน และรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน ำไปปรับปรุง

แผนงำนให้สมบูรณ์ต่อไป เม่ือด ำเนินตำมขั้นตอนต่ำงๆ เสร็จสิ้นแล้วให้

น ำร่ำงแผนปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

 

 ขั้นตอนท่ี ๗ กำรอนุมัติและกำรประกำศใช้แผนด ำเนินงำน 

  คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด พิจำรณำอนุมัติ ประกำศใช้ และรำยงำนแผน

ด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖ 

 

 

 

 

 

บทที ่๒ 

ข้อมูลพืน้ฐำน 

กองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วย

โจด 

 

๑. คณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุหลกัประกนัสุขภำพ 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด ท่ีเข้ำร่วมด ำเนินงำนจะต้อง

จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดหนึ่ง เรียกว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน โดย

องค์ประกอบของคณะกรรมกำร ต้องสรรหำตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ก ำหนด ดังต่อไปนี้  

๑. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจดเป็นประธำน

กรรมกำร 

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี  จ ำนวน  ๒  คน  เป็นรองประธำน

กรรมกำร 

๓. สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจดท่ีสภำฯ มอบหมำย  

จ ำนวน  ๒  คน เป็นกรรมกำร 

๔. หัวหน้ำหน่วยบริกำรปฐมภูมิในพ้ืนที่  จ ำนวน  ๒  คน  เป็น

กรรมกำร 

๕. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในพื้นที่ท่ีคัดเลือก

กันเองจ ำนวน  ๒  คน  เป็นกรรมกำร 

๖. ผู้แทนหมู่บ้ำนหรือชุมชนท่ีประชำชนในหมู่บ้ำนหรือชุมชน

คัดเลือกกันเอง  จ ำนวนไม่เกิน  ๕  คนเป็นกรรมกำร 



 

 ๗ 

๗. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือเจ้ำหน้ำท่ีอื่น ท่ีนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย เป็นกรรมกำรและ

เลขำนุกำร 

 

๒. พื้นทีร่บัผดิชอบ 

 กองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด มี

พ้ืนที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ต ำบลห้วยโจด อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัด

สระแก้ว  จ ำนวน  7  หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 

  หมู่ท่ี  1   บ้ำนห้วยโจด       นำยชัยศักดิ์   เช่ียวเอ่ียม

วัฒนำ  เป็นก ำนันต ำบลห้วยโจด 

  หมู่ท่ี  2   บ้ำนหนองป่ำหมำก    นำงสำววรัญญำ    จันทร์ศิริ 

 เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  หมู่ท่ี  3   บ้ำนคลองยำง        นำยชิต              จันทร์ประภำส

  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  หมู่ท่ี  4   บ้ำนบ่อนำงชิง        นำยสุบันท์    เซี่ยมกิ่ง  เป็น

ผู้ใหญ่บ้ำน 

  หมู่ท่ี  5   บ้ำนเสำสูง        นำยสุรพล           เพ็ชรวงษำ

  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  หมู่ท่ี  6   บ้ำนน้อยสนำมบิน      นำยณรงค์  ปำนสิงห์  เป็น

ผู้ใหญ่บ้ำน 

  หมู่ท่ี  7   บ้ำนเนินพัฒนำ         นำยสมพงษ์  หำยะกุล  เป็น

ผู้ใหญ่บ้ำน 

    

 

 

 

 



 

 ๘ 

 

 

   - จ ำนวนประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  มี

จ ำนวนท้ังสิ้น  6,352  คน   

   แยกเป็น ชำย  3,202   คน      หญิง   3,150  คน 

หมู่ที ่ ชื่อหมูบ่ำ้น ครวัเรอืน ชำย หญงิ รวม 

1 บ้ำนห้วยโจด 1,213 1,057 978 2,035 

2 บ้ำนหนองป่ำ

หมำก 

104 145 165 310 

3 บ้ำนคลองยำง 242 393 386 799 

4 บ้ำนบ่อนำงชิง 483 769 776 1,545 

5 บ้ำนเสำสูง 273 399 403 802 

6 บ้ำนน้อย

สนำมบิน 

83 163 174 337 

7 บ้ำนเนินพัฒนำ 159 276 268 544 

รวม 2,557 3,202 3,150 6,352 

                      ข้อมูล   ณ   เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2559 

                       ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัด

สระแก้ว 

3. ดำ้นเศรษฐกจิ 

 3.1 กำรเกษตร 

  ประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  ประกอบ

เกษตรกรรมเป็นหลัก  พืชเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ  คือ  ข้ำว   อ้อย   ข้ำวโพด  

มันส ำปะหลัง เป็นต้น 

พ้ืนท่ี

ท้ังหม

ด 

พ้ืนท่ี

กำรเกษ

ตร 

ข้ำว มัน

ส ำปะห

ลัง 

อ้อย ข้ำวโ

พด 

ถั่ว

เหลือ

ง 

ยูคำ

ลิปตัส 

ยำงพ

ำรำ 

ปำล์ม

น้ ำมัน 

ไม้

ผลต่ำ

งๆ 



 

 ๙ 

  

 3.2 กำรอุตสำหกรรม 

   -   มโีรงงำนอตุสำหกรรม   จ ำนวน  6  แหง่  ดงันี ้

    1)  บริษัทน้ ำตำลและอ้อยตะวันออก  จ ำกัด       ตั้งอยู่หมู่ท่ี 

1 

    2)  บริษัทยำโน่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด      

ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 

    3)  บริษัท อี เอสไบโอเอ็นเนอร์ยี่  จ ำกัด      ตั้งอยู่หมู่ท่ี  1 

    4)  บริษัท เกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด      ตั้งอยู่หมู่ท่ี  1 

    5)  บริษัท อี เอส เพำเวอร์ จ ำกัด      ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 

    6)  บริษัทโปรเฟส ชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกัด 

มหำชน     ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 

   -   สถำนบีริกำรน้ ำมันเชื้อเพลงิประเภทที่ 3    จ ำนวน   3   

แหง่   มดีงันี ้

    1)  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำยฝนบริกำร    ตั้งอยู่หมู่ท่ี  1 

    2) บริษัทน้ ำตำลและอ้อยตะวันออก จ ำกัด (มหำชน)     

ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 

    3) สถำนีบริกำรน้ ำมันนำงสำวมุทิตำ   สุดเฉลียว     ต้ังอยู่

หมู่ท่ี  1 

3.3 กำรปศสุัตว ์

   ประชำกรบำงพ้ืนที่มีกำรเลี้ยงสัตว์เช่น  วัวเนื้อ   เลี้ยงไก่   

เลี้ยงสุกร เลี้ยงเป็ด 

 

4. ดำ้นสำธำรณปูโภคพืน้ฐำน กำรคมนำคม  

58,4

98 

39,134 7,27

3 

5,888 4,76

2 

5,61

2 

409 8,493 3,00

0 

1,25

0 

2,44

7 
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 4.1 กำรคมนำคม  กำรจรำจร 

   กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ ำเภอ  และจังหวัด  รวมท้ังกำร

คมนำคมภำยในต ำบลและหมู่บ้ำน  มีรำยละเอียดดังนี้ 

   1. ทำงหลวงแผ่นดิน        หมำยเลข  33    

   2. ทำงหลวงชนบท          เป็นถนนลำดยำง   

บ้ำนห้วยโจด – บ้ำนบ่อนำงชิง   

   3. ทำงชนบท         เป็นถนนลูกรัง    

จ ำนวน    21   สำย  

 ถนนส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี ไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 

ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจดมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือนได้ติดต้ัง

ไฟฟ้ำสำธำรณะถนนเส้นทำงหลักเกือบทุก ๆ เส้นทำง ท้ังกำรขยำยเขต

ไฟฟ้ำ กำรซ่อมแซมท ำให้ครัวเรือนได้รับควำมสะดวกในกำรสัญจร และ

อบต.ได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรไว้ในแผนพัฒนำอบต. ในกำรขยำย

เขตกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำสำธำรณะเพ่ือให้รำษฎรได้รับ

บริกำรอย่ำง ท่ัวถึงมี เส้นทำงกำรคมนำคมติดต่อกันทุกหมู่บ้ำน มี

ถนนลำดยำง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในเขตอบต.ฯ บำงเส้นทำง และ

ถนนลูกรังบำงเส้นทำง   

 4.2 กำรประปำ 

   - มีระบบประปำหมู่บ้ ำนแบบผิวดินท่ีคณะกรรมกำรเป็น

ผู้รับผิดชอบดูแลดังนี้   หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองป่ำหมำก, หมู่ท่ี  3  บ้ำนคลองยำง

,หมู่ท่ี 4  บ้ำนบ่อนำงชิง, หมู่ท่ี  5 บ้ำนเสำสูง  ,หมู่ท่ี 6 บ้ำนน้อยสนำมบิน 

และหมู่ท่ี  7  บ้ำนเนินพัฒนำ     รวม  จ ำนวน   6    แห่ง   

   -  มีระบบประปำแบบผิวดิน  หมู่ท่ี  1 ห้วยโจด   ท่ีองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด   เป็นผู้รับผิดชอบดูแล  จ ำนวน  2  แห่ง  

 4.3 กำรโทรคมนำคม 

   - มีตู้โทรศัพท์สำธำรณะ จ ำนวน   19    แห่ง 

 



 

 ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

5. ดำ้นสำธำรณสขุ 

  

ล ำดบัที ่ ชื่อ รบัผดิชอบหมูบ่ำ้น 

1. รพ.สต.บ้ำนบ่อนำงชิง(สำขำ

ห้วยโจด) 

ม.1  ม.2 ม.5  ม.6 

2. รพ.สต.บ้ำนบ่อนำงชิง ม.3  ม.4  ม.7 

6. ดำ้นกำรศกึษำ 

  6.1   มีสถำนศึกษำในสังกัด  สพฐ.  จ ำนวน   3   แห่ง 

 

ล ำดบัที ่
สถำนศึกษำใน

สังกดั  สพฐ. 

จ ำนวนครู

และ

บคุลำกร

ทำงกำร

ศกึษำ 

จ ำนวนนกัเรียน 

 
รวม 

อนบุำล-ป.

6 

ม.1-ม.3 

1 โรงเรียนไทยรัฐ

วิทยำ  83 

 (บ้ำนห้วยโจด) 

11 207  207 

2 โรงเรียนคลองยำง

นุสรณ์ 

14 126  126 

3 โรงเรียนบ้ำนบ่อ 16 160 48 208 



 

 ๑๒ 

นำงชิง 

รวม 41    

ข้อมูล   ณ    วันท่ี   10  มิถุนำยน  พ.ศ. 2559 

  6.2    มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน      3   แห่ง 

 

ล ำดบั

ที่ 
ศนูย์พฒันำเดก็เล็ก จ ำนวนคร ู

จ ำนวน 

นกัเรยีน

ชำย 

จ ำนวน 

นกัเรยีน

หญงิ 

จ ำนวน

นกัเรยี

น

ทั้งหมด 

1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนห้วยโจด 

2 26 24 50 

2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนคลองยำง 

2 22 18 40 

3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนบ่อนำงชิง 

2 22 18 40 

รวม 6    

ข้อมูล   ณ    วันที ่  10  มถิุนำยน  พ.ศ. 2559 

 

 

 6.๓     มีศูนย์กำรเรียนชุมชน (กศน.)   จ ำนวน   1  แห่ง      

     

7. ดำ้นสถำบนัและองคก์รทำงศำสนำ 

  

ล ำดบัที ่ ชื่อวดั-ส ำนกัสงฆ ์ หมู่ที ่

1. วัดห้วยโจด 1 

2. วัดคลองยำง 3 

3. วัดบ้ำนบ่อนำงชิง 4 



 

 ๑๓ 

4. ส ำนักสงฆ์วัดป่ำพุทธอุทยำน 1 

5. ส ำนักสงฆ์วัดป่ำเจริญธรรม 2 

6. ส ำนักสงฆ์หนองคู 5 

7. ส ำนักสงฆ์บ้ำนเนินพัฒนำ 7 



 

 ๑๔ 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

 

แผนงำนโครงกำร/กจิกรรม พฒันำสขุภำพ 

ปงีบประมำณ 2560 

กองทนุหลกัประกันสขุภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

อ ำเภอวัฒนำนคร  จงัหวดัสระแกว้ 

 

 



 

 ๑๕ 

 

 

 

 

 
แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิำรหรอืสถำนบรกิำรหรอืหน่วยงำนสำธำรณสุขในพืน้ที่ 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 

ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

 

1 

 

โครงกำรควบคุมและ

ป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้ำ 

 

1.เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มโรค

ให้แก่สุนัขและแมวท่ี

ได้รับวัคซีนป้องกันโรค

 

ประชำชนท่ัวไป

ท่ีมีภำวะเส่ียง 

6,300 คน 

 

12,900 

 

สร้ำงภูมิคุ้ม

โรคให้แก่สุนัข

และแมวท่ี

 

ส ำนักงำน

ปลัด อบต.

ห้วยโจด 



 

 ๑๖ 

พิษสุนัขบ้ำ 

2.เพ่ือก ำจัดโรคพิษสุนัข

บ้ำให้หมดไป 

 

ได้รับวัคซีน

ป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้ำ

และจ ำกัด

จ ำนวนกำร

เพ่ิมขึ้นของ

สุนัขและแมว 

 

2 

 

โครงกำรลดกำร

ระบำดโรค

ไข้เลือดออกในต ำบล

ห้วยโจด 

 

1.เพื่อก ำจัดแหล่งเพำะ

พันธ์ยุงลำย 

2.เพื่อลดอัตรำกำรป่วย

ด้วยโรคไข้เลือดออก 

3.เพื่อป้องกันประชำชนไม่

ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

 

 

ประชำชนท่ัวไป

ท่ีมีภำวะเส่ียง 

6,300 คน 

 

14,700 

 

ก ำจัดแหล่ง

เพำะพันธ์

ยุงลำย ลด

อัตรำกำรป่วย

ด้วยโรค

ไข้เลือดออก 

ประชำน

จ ำนวน6,300 

คน ไม่ป่วย

ด้วยโรค

ไข้เลือดออก 

 

ส ำนักงำน

ปลัด อบต.

ห้วยโจด 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 



 

 ๑๗ 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิำรหรอืสถำนบรกิำรหรอืหน่วยงำนสำธำรณสุขในพืน้ที่ 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 

ผลทีค่ำดวำ่

จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

3 โครงกำรตรวจคัด

กรอง

ภำวะแทรกซ้อนทำง

ตำในผู้ป่วยเบำหวำน 

โดยกำรตรวจจอ

ประสำทตำโดยใช้

เครื่องถ่ำยภำพจอ

ประสำทตำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2560 

1.เพ่ือป้องกัน/ลดปัจจัย

เส่ียงในกำรเกิด

ภำวะแทรกซ้อนทำงตำ

และระบบประสำท ใน

ผู้ป่วยโรคเบำหวำน 

2.เพ่ือให้ผู้ป่วย

โรคเบำหวำนได้ตระหนัก

และเห็นควำมส ำคัญใน

กำรตรวจวัดสำยตำและ

ตรวจเท้ำ 

3.เพ่ือเป็นกำรลด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำที่

เกิดภำวะแทรกซ้อนที่

อำจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วย

โรคเบำหวำน 

ผู้ป่วย

โรคเบำหวำน

ในต ำบลห้วย

โจด 120 คน 

13,800 

บำท 

ผู้ป่วย

โรคเบำหวำน

ได้รับกำร

ตรวจคัด

กรองตำ 

ผู้ป่วย

โรคเบำหวำน

ท่ีตรวจพบ

ควำมผิดปกติ

ทำงสำยตำ 

ได้รับกำรส่ง

ต่อเพ่ือรับกำร

รักษำท่ีสถำน

บริกำร

สำธำรณสุข

อย่ำง

เหมำะสม มี

ส ำนักงำน

ปลัด อบต.

ห้วยโจด 



 

 ๑๘ 

กิจกรรม

รณรงค์กำร

ดูแลสุขภำพ

ในกลุ่มผู้ป่วย

โรคเบำหวำน

อย่ำงต่อเนื่อง 

4 โครงกำรส่งเสริม

สนับสนุนภำคี

เครือข่ำยดูแล

สุขภำพผู้สูงอำยุระยะ

ยำว (Long Term 

Care) ปี 2560 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รับ

กำรประเมินคัดกรอง

สุขภำพผู้สูงอำยุตำม

เกณฑ์มำตรฐำน 

2.เพ่ือพัฒนำทักษะทำง

กำยและใจในผู้สูงอำยุ 

3.เพ่ือจัดระบบบริกำรใน

กำรดูแลผู้สูงอำยุ 

กลุ่มผู้สูงอำยุ 

จ ำนวน 150 คน 
38,250 

บำท 

1.ผู้สูงอำยุ

ได้รับกำร

ประเมินคัด

กรองสุขภำพ

ผู้สูงอำยุตำม

เกณฑ์

มำตรฐำน 

2.พัฒนำ

ทักษะทำง

กำยและใจ

ในผู้สูงอำยุ 

3.จัดระบบ

บริกำรใน

กำรดูแล

ผู้สูงอำยุ 

 

รพ.สต.

บ้ำนบ่อ

นำงชิง 

(สำขำ

ห้วยโจด) 



 

 ๑๙ 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิำรหรอืสถำนบรกิำรหรอืหน่วยงำนสำธำรณสุขในพืน้ที่ 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 

ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

5 โครงกำรดูแลและ

ส่งเสริมสุขภำพ

ผู้ป่วยเบำหวำนและ

ควำมดันโลหิตสูง ปี 

2560 

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบำหวำน

และควำมดันโลหิตสูง

ได้รับควำมรู้ในเรื่องกำร

ดูแลสุขภำพและกำร

ปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง 

2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบำหวำน

และควำมดันโลหิตสูง

เข้ำถึงและได้รับบริกำร

กำรตรวจคัดกรอง

ภำวะแทรกซ้อนประจ ำปี 

กลุ่มผู้ป่วย

เรื้อรังจ ำนวน 

160 คน 

31,200 

บำท 

1.ผู้ป่วย

เบำหวำนและ

ควำมดันโลหิต

สูงได้รับควำมรู้

ในเรื่องกำร

ดูแลสุขภำพ

และกำรปฏิบัติ

ตนที่ถูกต้อง 

2.ผู้ป่วย

เบำหวำนและ

ควำมดันโลหิต

รพ.สต.

บ้ำนบ่อ

นำงชิง 

(สำขำ

ห้วยโจด) 



 

 ๒๐ 

สูงเข้ำถึงและ

ได้รับบริกำร

กำรตรวจคัด

กรอง

ภำวะแทรกซ้อน

ประจ ำปี 

6 โครงกำรส่งเสริม

สุขภำพเด็ก   0-5 ปี 

1.เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็ก 0 

– 5 ปี สำมำรถเฝ้ำระวัง

ส่งเสริมสุขภำพและ

พัฒนำกำรเด็กได้ 

2.เพ่ือให้เด็กท่ีมีปัญหำ

สุขภำพท้ังด้ำน

โภชนำกำร ทัตสุขภำพ

และพัฒนำกำรได้รับกำร

แก้ไข 

 

กลุ่มวัยท ำงำน

จ ำนวน 30 คน 
7,200 บำท 1.ผู้ปกครอง

เด็ก 0 – 5 ปี 

สำมำรถเฝ้ำ

ระวังส่งเสริม

สุขภำพและ

พัฒนำกำรเด็ก

ได ้

2.เด็กที่มีปัญหำ

สุขภำพท้ังด้ำน

โภชนำกำร ทัต

สุขภำพและ

พัฒนำกำร

ได้รับกำรแก้ไข 

รพ.สต.

บ้ำนบ่อ

นำงชิง  

(สำขำ

ห้วยโจด) 

 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 



 

 ๒๑ 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิำรหรอืสถำนบรกิำรหรอืหน่วยงำนสำธำรณสุขในพืน้ที่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

7 โครงกำร

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภำพ

กลุ่มเสี่ยง ปี 2560 

1.เพ่ือให้ประชำชนกลุ่ม

เส่ียงได้รับกำรลดเสี่ยง 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2.เพ่ือให้จ ำนวนผู้ป่วย

รำยใหม่ลดลง 

กลุ่มประชำชน

ท่ัวไปที่มีภำวะ

เส่ียง จ ำนวน 

50 คน 

13,600 

บำท 

1.เพ่ือให้ประชำชน

กลุ่มเสี่ยงได้รับกำรลด

เส่ียง ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

2.เพ่ือให้จ ำนวนผู้ป่วย

รำยใหม่ลดลง 

รพ.สต.

บ้ำนบ่อ

นำงชิง 

(สำขำ

ห้วยโจด) 

 

8 โครงกำรเสริมสร้ำง

และดูแลสุขภำพ

เกษตรกรปี 2560 

1.เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกร

ได้รับกำรประเมินควำม

เส่ียงในกำรท ำงำนจำก

กำรสัมผัสสำรเคมีก ำจัด

ศัตรูพืช 

2.เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรท่ี

มีระดับผลกำรตรวจอัน

ไซม์โคลีนเอสเตอเรสท่ี

อยู่ในระดับมีควำมเสี่ยง

กลุ่มวัยท ำงำน

จ ำนวน 28 คน 
14,300 

บำท 

1.กลุ่มเกษตรกรได้รับ

กำรประเมินควำม

เส่ียงในกำรท ำงำน

จำกกำรสัมผัสสำรเคมี

ก ำจัดศัตรูพืช 

2.กลุ่มเกษตรกรท่ีมี

ระดับผลกำรตรวจอัน

ไซม์โคลีนเอสเตอเรส

ท่ีอยู่ในระดับมีควำม

รพ.สต.

บ้ำนบ่อ

นำงชิง 

(สำขำ

ห้วยโจด) 

 



 

 ๒๒ 

และไม่ปลอดภัยได้รับ

กำรรักษำด้วยรำงจืด 

เส่ียงและไม่ปลอดภัย

ได้รับกำรรักษำด้วย

รำงจืด 

 

 

 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิำรหรอืสถำนบรกิำรหรอืหน่วยงำนสำธำรณสุขในพื้นที่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 

ผลทีค่ำดวำ่

จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

9 โครงกำรตรวจคัด

กรองมะเร็งปำก

มดลูก 

1.เพ่ือให้สตรีอำยุ 30-60 

ปี ได้รับกำรตรวจคัดกรอง

มะเร็งปำกมดลูก 

กลุ่มวัยท ำงำน 

จ ำนวน  100 

คน 

12,900 

บำท 

1.สตรีอำยุ 

30-60 ปี 

ได้รับกำร

รพ.สต.

บ้ำนบ่อ

นำงชิง 



 

 ๒๓ 

2.เพ่ือให้สตรี

กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ 

ควำมตระหนักถึง

โรคมะเร็งปำกมดลูก 

3.เพ่ือให้สตรีที่ตรวจพล

มะเร็งปำกมดลูกได้รับกำร

รักษำโดยทันที 

ตรวจคัด

กรองมะเร็ง

ปำกมดลูก 

2.สตรี

กลุ่มเป้ำหมำย

มีควำมรู้ 

ควำม

ตระหนักถึง

โรคมะเร็ง

ปำกมดลูก 

3.สตรีท่ีตรวจ

พลมะเร็งปำก

มดลูกได้รับ

กำรรักษำ

โดยทันที 

10 โครงกำรตรวจคัด

กรองเบำหวำน ควำม

ดันโลหิตสูงและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

1.เพ่ือค้นหำผู้ป่วย

โรคเบำหวำนและโรค

ควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ 

เพ่ือให้ได้รับกำรรักษำใน

ระยะเริ่มต้นได้ 

2.เพ่ือให้ประชำชน

ตระหนักถึงภัยอันตรำย

ของโรคเบำหวำนและ

กลุ่มประชำชน

ท่ัวไปที่มีภำวะ

เส่ียง 104 คน 

40,200 

บำท 

1.เพ่ือค้นหำ

ผู้ป่วย

โรคเบำหวำน

และโรคควำม

ดันโลหิตสูง

รำยใหม่ 

เพ่ือให้ได้รับ

กำรรักษำใน

รพ.สต.

บ้ำนบ่อ

นำงชิง 



 

 ๒๔ 

ควำมดันโลหิตสูง 

3.เพ่ือให้ประชำชนมี

สุขภำพดี 

 

ระยะเริ่มต้น

ได ้

2.เพ่ือให้

ประชำชน

ตระหนักถึง

ภัยอันตรำย

ของ

โรคเบำหวำน

และควำมดัน

โลหิตสูง 

3.เพ่ือให้

ประชำชนมี

สุขภำพดี 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิำรหรอืสถำนบรกิำรหรอืหน่วยงำนสำธำรณสุขในพืน้ที่ 

 



 

 ๒๕ 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 

ผลทีค่ำดวำ่

จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

11 โครงกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมควำมเสี่ยง

โรงเรื้อรัง ปี 2560 

1เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงมีควำมรู้ 

และควำมเข้ำในเกี่ยวกับ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิด

โรคเบำหวำน ควำมดัน  

2.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงลด

พฤติกรรมเสี่ยงและ

สำมำรถดูแลตนเองขั้น

พ้ืนฐำนได้อย่ำงเหมำะสม 

3.เพ่ือลดอัตรำกำรเกิด

ผู้ป่วยเบำหวำนและควำม

ดันโลหิตสูงรำยใหม่ 

กลุ่มวัยท ำงำน 

จ ำนวน 240 คน 
10,700 

บำท 

1เพ่ือให้กลุ่ม

เส่ียงมีควำมรู้ 

และควำมเข้ำ

ในเกี่ยวกับ

พฤติกรรม

เส่ียงต่อกำร

เกิด

โรคเบำหวำน 

ควำมดัน  

2.เพ่ือให้กลุ่ม

เส่ียงลด

พฤติกรรม

เส่ียงและ

สำมำรถดูแล

ตนเองขั้น

พ้ืนฐำนได้

อย่ำง

เหมำะสม 

3.เพ่ือลด

รพ.สต.

บ้ำนบ่อ

นำงชิง 



 

 ๒๖ 

อัตรำกำรเกิด

ผู้ป่วย

เบำหวำนและ

ควำมดัน

โลหิตสูงรำย

ใหม ่

 

 

 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพโดยประชำชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงำนอืน่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 

ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงำนที่

รบัผดิชอบ 

1 โครงกำรแข่งขัน 1.เพ่ือให้เด็กและเยำวชน กลุ่มนักเรียน 30,000 เด็กและ กองทุนแม่



 

 ๒๗ 

ฟุตบอลประเพณี

เข้ำพรรษำต้ำนยำ

เสพติดประจ ำปี 

2560 

บ้ำนคลองยำง  เกิดควำมรัก

สำมัคคี ส ำนักรักบ้ำนเกิด 

2.เพ่ือให้เด็กและเยำวชน

บ้ำนคลองยำง ใช้เวลำว่ำง

ให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยำเสพติด 

3.เพ่ือให้เด็กและเยำวชน

บ้ำนคลองยำง มีสุขภำพ

ร่ำงกำยแข็งแรง 

 

และเยำวชน 

จ ำนวน 100 คน 

บำท เยำวชนบ้ำน

คลองยำง  เกิด

ควำมรัก

สำมัคคี ส ำนัก

รักบ้ำนเกิด ใช้

เวลำว่ำงให้เกิด

ประโยชน์ไม่

ยุ่งเกี่ยวกับยำ

เสพติดมี

สุขภำพ

ร่ำงกำย

แข็งแรง 

ของ

แผ่นดิน หมู่

ท่ี 3 บ้ำน

คลองยำง 

2 โครงกำรแข่งขัน

ฟุตบอลประเพณี

เข้ำพรรษำต้ำนยำ

เสพติดประจ ำปี 

2560 

1.เพ่ือให้เด็กและเยำวชน

ตลอดจนผู้น ำหมู่บ้ำน เกิด

ควำมรักสำมัคคี ส ำนักรัก

บ้ำนเกิด 

2.เพ่ือให้เด็กและเยำวชน

ภำยในหมู่บ้ำน ใช้เวลำว่ำง

ให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยำเสพติด 

3.เพ่ือให้เด็กและเยำวชน

ภำยในหมู่บ้ำน มีสุขภำพ

กลุ่มนักเรียน

และเยำวชน 

จ ำนวน 100 คน 

30,000 

บำท 

เด็กและ

เยำวชน

ตลอดจนผู้น ำ

หมู่บ้ำน เกิด

ควำมรัก

สำมัคคี ส ำนัก

รักบ้ำนเกิด 

ใช้เวลำว่ำงให้

เกิดประโยชน์

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ยำเสพติด 

กลุ่มเด็ก

และ

เยำวชน

บ้ำนบ่อนำง

ชิง  

หมู่ท่ี 4 



 

 ๒๘ 

ร่ำงกำยแข็งแรง 

 

มีสุขภำพ

ร่ำงกำย

แข็งแรง 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพโดยประชำชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงำนอืน่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

3 โครงกำรดูแลใส่ใจ

สตรี มีสุขภำพดี 

ตรวจค้นหำ

โรคมะเร็งเต้ำนม

และมะเร็งปำก

มดลูก ปี 2560 

 

1.เพ่ือให้ประชำชนมี

ควำมรู้และตระหนักใน

เรื่องของมะเร็งปำก

มดลูกและมะเร็งเต้ำนม

และสำมำรถตรวจเต้ำ

นมด้วยตนเองได้อย่ำง

ถูกต้องมำกกว่ำร้อยละ 

กลุ่มวัยท ำงำน 

จ ำนวน 100 

คน 

14,600

บำท 

ประชำชนมีควำมรู้

และตระหนักในเรื่อง

ของมะเร็งปำกมดลูก

และมะเร็งเต้ำนมและ

สำมำรถตรวจเต้ำนม

ด้วยตนเองได้อย่ำง

ถูกต้องมำกกว่ำร้อย

ชมรม อส

ม.ต ำบล

ห้วยโจด 



 

 ๒๙ 

50 

2.เพ่ือให้ประชำชน

กลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 30-

70 ปี เข้ำรับบริกำร

ตรวจมะเร็งปำกมดลูก

และมะเร็งเต้ำนม

เพ่ิมขึ้น 

3.เพ่ือค้นหำผู้ป่ำย

มะเร็งเต้ำนมและมะเร็ง

ปำกมดลูกในระยะแรก 

4.เพ่ือลดอัตรำป่วยและ

ตำยด้วยมะเร็งปำก

มดลูกและมะเร็งเต้ำนม 

 

ละ 50 

ประชำชน

กลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 

30-70 ปี เข้ำรับ

บริกำรตรวจมะเร็ง

ปำกมดลูกและมะเร็ง

เต้ำนมเพ่ิมข้ึน 

ค้นหำผู้ป่ำยมะเร็งเต้ำ

นมและมะเร็งปำก

มดลูกในระยะแรก 

ลดอัตรำป่วยและตำย

ด้วยมะเร็งปำกมดลูก

และมะเร็งเต้ำนม 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพโดยประชำชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงำนอืน่ 

 



 

 ๓๐ 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 

ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

4 โครงกำรอบรมฟ้ืนฟู

ควำมรู้เพ่ือพัฒนำ

ศักยภำพอำสำสมัคร

สำธำรณสุข (อสม) ปี 

2560 

 

1.เพ่ือทบทวนภำรกิจ

ของอสม.ให้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในบทบำท

กำรดูแลสุขภำพ

ประชำชนตำมสภำพ

ปัญหำสำธำรณสุขท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

2.เพ่ือพัฒนำ เพ่ิมพูด

ควำมรู้ทักษะท่ีจ ำเป็น

และเร่งด้วนของ อสม.

ในกำรปฏิบัติงำนให้

เหมำะสมกับสภำพ

ปัญหำสำธำรณสุขของ

พ้ืนที่ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

3.เพ่ือพัฒนำระบบกำร

เฝ้ำระวังและกำรดูแล

ผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็น

ปัญหำของชุมชน 

กลุ่มวัยท ำงำน 

จ ำนวน 49 คน 

20,450 

บำท 

ทบทวนภำรกิจ

ของอสม.ให้มี

ควำมรู้ควำม

เข้ำใจใน

บทบำทกำรดูแล

สุขภำพ

ประชำชนตำม

สภำพปัญหำ

สำธำรณสุขท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

พัฒนำ เพ่ิมพูด

ควำมรู้ทักษะท่ี

จ ำเป็นและเร่ง

ด้วนของ อสม.

ในกำร

ปฏิบัติงำนให้

เหมำะสมกับ

สภำพปัญหำ

สำธำรณสุขของ

ชมรม อส

ม.ต ำบล

ห้วยโจด 



 

 ๓๑ 

4.อสม.ท่ีได้รับกำร

พัฒนำสำมำรถ

ด ำเนินงำนสุขภำพ

ชุมชนได้อย่ำงเข้มแข็ง 

 

พ้ืนทีไ่ด้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

พัฒนำระบบกำร

เฝ้ำระวังและ

กำรดูแลผู้ป่วย

ด้วยโรคที่เป็น

ปัญหำของ

ชุมชน 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพโดยประชำชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงำนอืน่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

5 โครงกำรตรวจคัด

กรองควำมเส่ียง

โรคเบำหวำนและ

1.เพ่ือคดักรองภำวะเส่ียง

ต่อโรคเบำหวำน ควำม

ดันโลหิตสูง หลอดเลือด

กลุ่มประชำชน

ท่ัวไปที่มีภำวะ

เส่ียง จ ำนวน 

29,800 

บำท 

คัดกรองภำวะเส่ียง

ต่อโรคเบำหวำน 

ควำมดันโลหิตสูง 

ชมรม อส

ม.ต ำบล

ห้วยโจด 



 

 ๓๒ 

โรควำมดันโลหิตสูง 

ปี 2560 

 

สมองและภำวะอ้วนลง

พุง ในประชำกรอำยุ 15 

ปีขึ้นไปในพื้นที่

รับผิดชอบ 

2.เพ่ือให้ผู้มีภำวะเสี่ยง

ต่อโรคเบำหวำนและโรค

ควำมดันโลหิตสูงได้รับ

กำรขึ้นทะเบียนกลุ่ม

เส่ียงและได้รับกำรดูแล

อย่ำงต่อเนื่อง ได้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภำพลดเสี่ยงลดโรค

ไม่ติดต่อ 

3.เพ่ือให้ผู้ท่ีสงสัยจะ

ป่วยหรือเป็นโรคได้รับ

กำรส่งต่อเพ่ือกำรรักษำ

ตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 

 

2,775 คน หลอดเลือดสมองและ

ภำวะอ้วนลงพุง ใน

ประชำกรอำยุ 15 ปี

ขึ้นไปในพื้นที่

รับผิดชอบ 

ผู้มีภำวะเสี่ยงต่อ

โรคเบำหวำนและ

โรคควำมดันโลหิตสูง

ได้รับกำรขึ้นทะเบียน

กลุ่มเสี่ยงและได้รับ

กำรดูแลอย่ำง

ต่อเนื่อง ได้

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภำพลด

เส่ียงลดโรคไม่ติดต่อ 

ผู้ที่สงสัยจะป่วยหรือ

เป็นโรคได้รับกำรส่ง

ต่อเพ่ือกำรรักษำตำม

แนวทำงท่ีก ำหนด 

 

 

 



 

 ๓๓ 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพโดยประชำชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงำนอืน่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

6 โครงกำรส่งเสริม

สนับสนุนกำรออก

ก ำลังกำยเพ่ือลด

โรคอ้วนแก่เด็ก

นักเรียนใน

โรงเรียน 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์

สมส่วนตำมเกณฑ์ท่ี

กระทรวงสำธำรณสุข

ก ำหนด 

2.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้

เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเอง 

3.เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภำพกำยและ

สุขภำพจิตท่ีดี 

 

กลุ่มนักเรียน

และเยำวชน 

จ ำนวน 129 

คน 

8,240 บำท 1.นักเรียนมีสุขภำพ

แข็งแรงสมบูรณ์สม

ส่วนตำมเกณฑ์ท่ี

กระทรวงสำธำรณสุข

ก ำหนด 

2.นักเรียนได้ใช้เวลำ

ว่ำงให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเอง 

3.นักเรียนมีสุขภำพ

กำยและสุขภำพจิตท่ี

ดี 

โรงเรียน

คลองยำง

นุสรณ์ 



 

 ๓๔ 

7 โครงกำรส่งเสริม

สุขภำพช่องปำก

เด็กในโรงเรียน 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพช่อง

ปำกให้แก่เด็กนักเรียนใน

โรงเรียน 

2.เพ่ือป้องกันฟันผุให้แก่

เด็กในโรงเรียน 

 

กลุ่มนักเรียน

และเยำวชน 

จ ำนวน 129 

คน 

6,120 บำท 1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ

ช่องปำกให้แก่เด็ก

นักเรียนในโรงเรียน 

2.เพ่ือป้องกันฟันผุ

ให้แก่เด็กในโรงเรียน 

 

โรงเรียน

คลองยำง

นุสรณ์ 

 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพโดยประชำชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงำนอืน่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 



 

 ๓๕ 

8 โครงกำรส่งเสริม

สนับสนุนกำรออก

ก ำลังกำยแก่เด็ก

นักเรียนใน

โรงเรียน 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์

สมส่วนตำมเกณฑ์ท่ี

กระทรวงสำธำรณสุข

ก ำหนด 

2.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้

เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเอง 

3.เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภำพกำยและ

สุขภำพจิตท่ีดี 

 

กลุ่มนักเรียน

และเยำวชน 

จ ำนวน 205 

คน 

22,250 

บำท 

1.นักเรียนมีสุขภำพ

แข็งแรงสมบูรณ์สม

ส่วนตำมเกณฑ์ท่ี

กระทรวงสำธำรณสุข

ก ำหนด 

2.นักเรียนได้ใช้เวลำ

ว่ำงให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเอง 

3.เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภำพกำยและ

สุขภำพจิตท่ีดี 

 

โรงเรียน

บ้ำนบ่อ

นำงชิง 

9 โครงกำรส่งเสริม

สุขภำพช่องปำก

เด็กในโรงเรียน 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพช่อง

ปำกให้แก่เด็กนักเรียนใน

โรงเรียน 

2.เพ่ือป้องกันฟันผุให้แก่

เด็กในโรงเรียน 

 

กลุ่มนักเรียน

และเยำวชน 

จ ำนวน 205 

คน 

10,050 

บำท 

1.ส่งเสริมสุขภำพช่อง

ปำกให้แก่เด็ก

นักเรียนในโรงเรียน 

2.ป้องกันฟันผุให้แก่

เด็กในโรงเรียน 

 

โรงเรียน

บ้ำนบ่อ

นำงชิง 

 

 



 

 ๓๖ 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพโดยประชำชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงำนอืน่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

10 โครงกำรส่งเสริม

ทักษะและ

พัฒนำกำรเด็ก

ปฐมวัย 

เพ่ือกำรส่งเสริม

พัฒนำกำรตำมวัย/

กระบวนกำรเรียนรู้/ควำม

ฉลำดทำงปัญญำและ

อำรมณ์ 

 

กลุ่มเด็กเล็ก

และเด็กก่อน

วัยเรียน 

46 คน 

6,500 บำท 

 

ส่งเสริมพัฒนำกำร

ตำมวัย/กระบวนกำร

เรียนรู้/ควำมฉลำด

ทำงปัญญำและ

อำรมณ์ 

 

โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยำ 83  

(บ้ำนห้วย

โจด) 

 

 



 

 ๓๗ 

11 โครงกำรฟันหนู

สวย ยิ้มสดใส 

กำรรณรงค์/

ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/

ให้ควำมรู้ 

 

กลุ่มเด็กวัย

เรียนและ

เยำวชน 

208 คน 

17,025 

บำท 

 

รณรงค์/

ประชำสัมพันธ์/

ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 

โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยำ 83  

(บ้ำนห้วย

โจด) 

 

 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพโดยประชำชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงำนอืน่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 



 

 ๓๘ 

12 โครงกำรเฝ้ำระวัง

โรคติดต่อใน

โรงเรียน 

กำรรณรงค์/

ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/

ให้ควำมรู้ 

 

กลุ่มเด็กวัย

เรียนและ

เยำวชน 

208 คน 

13,740 

บำท 

 

รณรงค์/

ประชำสัมพันธ์/

ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 

โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยำ 83  

(บ้ำนห้วย

โจด) 

 

13 โครงกำรหนูน้อย

สุขภำพดี 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำร

ตำมวัย/กระบวนกำร

เรียนรู้/ควำมฉลำดทำง

ปัญญำและอำรมณ์ 

 

กลุ่มเด็กเล็ก

และเด็กก่อน

วัยเรียน 

46 คน 

5,000 บำท 

 

ส่งเสริมพัฒนำกำร

ตำมวัย/กระบวนกำร

เรียนรู้/ควำมฉลำด

ทำงปัญญำและ

อำรมณ์ 

โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยำ 83  

(บ้ำนห้วย

โจด) 

 

 

 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 



 

 ๓๙ 

ประเภทที ่2 กจิกรรมกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพโดยประชำชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงำนอืน่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

14 โครงกำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็งใน

กำรด ำเนินงำนเพ่ือ

กำรป้องกันกำรติด

เช้ือโรคติดต่อทำง

เพศสัมพันธ์และ

โรคเอดส์ในเด็ก

และเยำวชนใน

โรงเรียน 

1.เพ่ือกำรป้องกันและลด

ปัญหำด้ำนเพศสัมพันธ์/

กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

 

กลุ่มเด็กวัย

เรียนและ

เยำวชน 

จ ำนวน 243 

คน 

65,030 

บำท 

 

กำรป้องกันและลด

ปัญหำด้ำน

เพศสัมพันธ์/กำร

ต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

ศูนย์

พัฒนำ

ครอบครัว

ในชุมชน

ต ำบลห้วย

โจด 

15 โครงกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรเกษตร

อินทรีย์ ตำมแนว

ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

1.เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำน

เกษตรอินทรีย์ตำมแนว

ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงแก่เกษตรกร

ต ำบลห้วยโจด และจัดท ำ

แผนกำรท ำเกษตร

อินทรีย์ 

กลุ่มประชำชน

ท่ัวไปที่มีภำวะ

เส่ียง จ ำนวน 

40 คน 

16,080 

บำท 

1.ให้ควำมรู้ด้ำน

เกษตรอินทรีย์ตำม

แนวปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงแก่เกษตรกร

ต ำบลห้วยโจด และ

จัดท ำแผนกำรท ำ

เกษตรอินทรีย์ 

สภำ

องค์กร

ชุมชน

ต ำบลห้วย

โจด 



 

 ๔๐ 

2.เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์

ตำมแนวปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงและ

ควำมร่วมมือในกำร

พัฒนำสินค้ำทำง

กำรเกษตร 

2.ส่งเสริมให้เกิด

เครือข่ำยเกษตร

อินทรีย์ตำมแนว

ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงและควำม

ร่วมมือในกำรพัฒนำ

สินค้ำทำงกำรเกษตร 

 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

ประเภทที ่2 กจิกรรมกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพโดยประชำชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงำนอืน่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

16 กิจกรรมป้องกัน

และแก้ไขปัญหำ

กำรตั้งครรภ์ไม่

1.สร้ำงควำมตระหนักและ

องค์ควำมรู้เรื่องบทบำท

และคุณค่ำของควำมเป็น

กลุ่มเด็กวัย

เรียนและ

เยำวชน        

16,080 

บำท 

1.ควำมตระหนักและ

องค์ควำมรู้เรื่อง

บทบำทและคุณค่ำ

ศูนย์

พัฒนำ

ครอบครัว



 

 ๔๑ 

พร้อมในวัยรุ่น 

 

ชำย/หญิงในสังคม 

พัฒนำกำรทำงเพศ กำร

จัดกำรอำรมณ์ 

สัมพันธภำพทำงเพศ 

พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ

ของวัยรุ่น กำรเสริมสร้ำง

สุขภำพวัยรุ่น 

2.เสริมสร้ำงควำม

ภำคภูมิใจในตนเองของ

วัยรุ่น และมีทักษะในกำร

ปฏิเสธต่อพฤติกรรมท่ี

เส่ียงต่อกำรด ำรงชีวิต 

จ ำนวน 40 คน ของควำมเป็นชำย/

หญิงในสังคม 

พัฒนำกำรทำงเพศ 

กำรจัดกำรอำรมณ์ 

สัมพันธภำพทำงเพศ 

พฤติกรรมเสี่ยงทำง

เพศของวัยรุ่น กำร

เสริมสร้ำงสุขภำพ

วัยรุ่น 

2.ควำมภำคภูมิใจใน

ตนเองของวัยรุ่น และ

มีทักษะในกำรปฏิเสธ

ต่อพฤติกรรมท่ีเสี่ยง

ต่อกำรด ำรงชีวิต 

ในชุมชน

ต ำบลห้วย

โจด 

17 โครงกำรส่งเสริม

กำรออกก ำลังกำย

เพ่ือสุขภำพ

ผู้สูงอำยุ (ร ำวง

ย้อนยุค) 

 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้สร้ำง

โอกำสในกำรส่งเสริม

สุขภำพให้แก่ตนเองมี

สุขภำพแข็งแรง 

2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุใน

ชุมชนสร้ำงเครือข่ำยออก

ก ำลังกำย และเสริมสร้ำง

ควำมสำมัคคีให้เกิดในหมู่

คณะ 

กลุ่มผู้สูงอำยุ 

จ ำนวน 15 คน 

10,650 

บำท 
1.ผู้สูงอำยุได้สร้ำง

โอกำสในกำรส่งเสริม

สุขภำพให้แก่ตนเองมี

สุขภำพแข็งแรง 

2.ผู้สูงอำยุในชุมชน

สร้ำงเครือข่ำยออก

ก ำลังกำย และ

เสริมสร้ำงควำม

ชมรม

ผู้สูงอำยุ

ต ำบลห้วย

โจด 



 

 ๔๒ 

3.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุให้เวลำ

ว่ำงให้เกิดประโยชน์ 

สำมัคคีให้เกิดในหมู่

คณะ 

3.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุให้

เวลำว่ำงให้เกิด

ประโยชน์ 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่3 กจิกรรมกำรสนบัสนนุกำรดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอำย ุคนพกิำรและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

1 โครงกำรเฝ้ำระวัง

โรคติดต่อในเด็ก

เล็กและเด็กก่อนวัย

เรียน 

 

1.เพ่ือให้เด็ก ผู้ปกครอง 

เห็นควำมส ำคัญของกำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำรเฝ้ำ

ระวังกำรป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อใน

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จ ำนวน 50 คน 

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กบ้ำน

ห้วยโจด 

จ ำนวน 50 

คน                     

 

16,550 

 

 

1.เด็ก ผู้ปกครอง เห็น

ควำมส ำคัญของกำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำร

เฝ้ำระวังกำรป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

2.ผู้ปกครองมีควำมรู้ 

 

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน

ห้วยโจด 



 

 ๔๓ 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน

กำรป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ จ ำนวน 50 

คน 

ควำมเข้ำใจในกำร

ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ  

2 โครงกำรส่งเสริม

สุขภำพช่องปำกใน

เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียน 

1.เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียนได้รับกำร

ส่งเสริมสุขภำพในช่อง

ปำก จ ำนวน 50 คน 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน

กำรดูแลสุขภำพช่องปำก

อย่ำงถูกวิธี จ ำนวน 50 

คน 

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กบ้ำน

ห้วยโจด 

จ ำนวน 50 

คน                     

14,525 1.เด็กเล็กและเด็กก่อน

วัยเรียนได้รับกำร

ส่งเสริมสุขภำพในช่อง

ปำก  

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน

กำรดูแลสุขภำพช่อง

ปำกอย่ำงถูกวิธี  

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน

ห้วยโจด 

 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 



 

 ๔๔ 

ประเภทที ่3 กจิกรรมกำรสนบัสนนุกำรดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอำย ุคนพกิำรและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 

ล ำดบั

ที่ 

โครงกำร/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

3 โครงกำร

ส่งเสริม

พัฒนำกำรและ

กำรเรียนรู้ใน

เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียน 

1.เพ่ือพัฒนำศักยภำพพ่อแม่

หรือผู้ปกครองให้มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและ

ประเมินพัฒนำกำรเด็ก 0 – 5 ปี 

จ ำนวน  50 คน 

2.เพ่ือให้เด็ก 0 – 5 ปี รับกำร

ประเมินและกระตุ้นพัฒนำกำร

ท่ีเหมำะสมตำมวัย จ ำนวน 50 

คน 

3.เพ่ือให้เด็ก 0 -5 ปี ที่สงสัย

พัฒนำกำรล่ำช้ำและหรือมีอำยุ 

9,18,30 และ 42 เดือน ได้รับ

กำรคัดกรองโดยเจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุข จ ำนวน                     

50 คน 

เด็ก และ

ผู้ปกครองศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนห้วยโจด 

จ ำนวน 50 คน                     

26,660 1.พัฒนำศักยภำพ

พ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองให้มี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรส่งเสริม

และประเมิน

พัฒนำกำรเด็ก 0 – 

5  

2.เด็ก 0 – 5 ปี รับ

กำรประเมินและ

กระตุ้นพัฒนำกำรท่ี

เหมำะสมตำมวัย  

3.เด็ก 0 -5 ปี ที่

สงสัยพัฒนำกำร

ล่ำช้ำและหรือมีอำยุ 

9,18,30 และ 42 

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน

ห้วยโจด 



 

 ๔๕ 

เดือน ได้รับกำรคัด

กรองโดยเจ้ำหน้ำท่ี

สำธำรณสุข                     

 

 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่3 กจิกรรมกำรสนบัสนนุกำรดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอำย ุคนพกิำรและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 

ล ำดบั

ที่ 

โครงกำร/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

4 โครงกำร

ประเมินและ

แก้ไขปัญหำ

ภำวะโภชนำกำร

1.เพ่ือประเมินและเฝ้ำ

ระวังภำวะโภชนำกำรเด็ก

เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

จ ำนวน 50 คน 

เด็ก และ

ผู้ปกครองศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนห้วยโจด 

11,960 ประเมินและเฝ้ำระวัง

ภำวะโภชนำกำรเด็ก

เล็กและเด็กก่อนวัย

เรียน  

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน

ห้วยโจด 



 

 ๔๖ 

ในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 

 

2.เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียนที่มีภำวะ

โภชนำกำร(อ้วน) และทุพ

โภชนำกำร(ผอม)ได้รับ

กำรดูแลแก้ไข 

 

จ ำนวน 50 คน    2.เพ่ือให้เด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียนท่ีมี

ภำวะโภชนำกำร

(อ้วน) และทุพ

โภชนำกำร(ผอม)

ได้รับกำรดูแลแก้ไข 

5 โครงกำรเฝ้ำ

ระวังโรคติดต่อ

ในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 

 

1.เพ่ือให้เด็ก ผู้ปกครอง 

เห็นควำมส ำคัญของกำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำรเฝ้ำ

ระวังกำรป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 40 

คน 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน

กำรป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ จ ำนวน 40 คน 

เด็ก และ

ผู้ปกครองศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนห้วยโจด 

จ ำนวน 40 คน                     

15,800 1.เด็ก ผู้ปกครอง เห็น

ควำมส ำคัญของกำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำร

เฝ้ำระวังกำรป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

2.ผู้ปกครองมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำร

ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ  

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน

คลองยำง 

 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 



 

 ๔๗ 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่3 กจิกรรมกำรสนบัสนนุกำรดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอำย ุคนพกิำรและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 

ล ำดบั

ที่ 

โครงกำร/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

6 โครงกำร

ส่งเสริมสุขภำพ

ช่องปำกในเด็ก

เล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียน 

1.เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียนได้รับกำร

ส่งเสริมสุขภำพในช่อง

ปำก จ ำนวน 40 คน 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน

กำรดูแลสุขภำพช่องปำก

อย่ำงถูกวิธี จ ำนวน 40 

คน 

เด็ก และ

ผู้ปกครองศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนห้วยโจด 

จ ำนวน 40 คน   

13,175 1.เด็กเล็กและเด็กก่อน

วัยเรียนได้รับกำร

ส่งเสริมสุขภำพในช่อง

ปำก  

2.ผู้ปกครองมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำรดูแล

สุขภำพช่องปำกอย่ำง

ถูกวิธี  

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน

คลองยำง 

7 โครงกำร

ส่งเสริม

พัฒนำกำรและ

กำรเรียนรู้ใน

เด็กเล็กและเด็ก

1.เพ่ือพัฒนำศักยภำพพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองให้มี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและ

ประเมินพัฒนำกำรเด็ก 0 

เด็ก และ

ผู้ปกครองศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนห้วยโจด 

จ ำนวน 40 คน                     

25,120 1.พัฒนำศักยภำพพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองให้มี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและ

ประเมินพัฒนำกำรเด็ก 

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน

คลองยำง 



 

 ๔๘ 

ก่อนวัยเรียน – 5 ปี  

2.เพ่ือให้เด็ก 0 – 5 ปี รับ

กำรประเมินและกระตุ้น

พัฒนำกำรท่ีเหมำะสมตำม

วัย  

3.เพ่ือให้เด็ก 0 -5 ปี ที่

สงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำและ

หรือมีอำยุ 9,18,30 และ 

42 เดือน ได้รับกำรคัด

กรองโดยเจ้ำหน้ำท่ี

สำธำรณสุข  

 

0 – 5 ปี  

2.เด็ก 0 – 5 ปี รับกำร

ประเมินและกระตุ้น

พัฒนำกำรท่ีเหมำะสม

ตำมวัย  

3.เด็ก 0 -5 ปี ที่สงสัย

พัฒนำกำรล่ำช้ำและ

หรือมีอำยุ 9,18,30 และ 

42 เดือน ได้รับกำรคัด

กรองโดยเจ้ำหน้ำท่ี

สำธำรณสุข           

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่3 กจิกรรมกำรสนบัสนนุกำรดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอำย ุคนพกิำรและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 



 

 ๔๙ 

8 โครงกำรประเมิน

และแก้ไขปัญหำ

ภำวะโภชนำกำร

ในเด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียน 

1.เพ่ือประเมินและเฝ้ำระวัง

ภำวะโภชนำกำรเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน จ ำนวน 40 

คน 

2.เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กก่อน

วัยเรียนท่ีมีภำวะโภชนำกำร

(อ้วน) และทุพโภชนำกำร

(ผอม)ได้รับกำรดูแลแก้ไข 

เด็ก และ

ผู้ปกครองศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนห้วยโจด 

จ ำนวน 40 คน    

10,860 ประเมินและเฝ้ำ

ระวังภำวะ

โภชนำกำรเด็กเล็ก

และเด็กก่อนวัย

เรียน  

2.เพ่ือให้เด็กเล็ก

และเด็กก่อนวัย

เรียนที่มีภำวะ

โภชนำกำร(อ้วน) 

และทุพโภชนำกำร

(ผอม)ได้รับกำร

ดูแลแก้ไข 

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน

คลองยำง 

9 โครงกำรเฝ้ำระวัง

โรคติดต่อในเด็ก

เล็กและเด็กก่อน

วัยเรียน 

1.เพ่ือให้เด็ก ผู้ปกครอง เห็น

ควำมส ำคัญของกำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง

กำรป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อในศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็ก จ ำนวน 40 คน 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำรป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ จ ำนวน 

40 คน 

เด็ก และ

ผู้ปกครองศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนห้วยโจด 

จ ำนวน 40 คน                     

15,800 เด็ก ผู้ปกครอง เห็น

ควำมส ำคัญของ

กำรด ำเนินงำนด้ำน

กำรเฝ้ำระวังกำร

ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อในศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก  

2.เพ่ือให้ผู้ปกครอง

มีควำมรู้ ควำม

เข้ำใจในกำร

ป้องกันและควบคุม

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน

บ่อนำงชิง 



 

 ๕๐ 

โรคติดต่อ  

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่3 กจิกรรมกำรสนบัสนนุกำรดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอำย ุคนพกิำรและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 

ล ำดบั

ที่ 

โครงกำร/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 

ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

10 

 

โครงกำรส่งเสริม

สุขภำพช่องปำก

ในเด็กเล็กและ

1.เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กก่อน

วัยเรียนได้รับกำรส่งเสริม

สุขภำพในช่องปำก จ ำนวน 

เด็ก และ

ผู้ปกครองศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

13,175 1.เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียนได้รับ

กำรส่งเสริม

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน



 

 ๕๑ 

เด็กก่อนวัยเรียน 40 คน 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำรดูแล

สุขภำพช่องปำกอย่ำงถูกวิธี 

จ ำนวน 40 คน 

บ้ำนห้วยโจด 

จ ำนวน 40 คน                     

สุขภำพในช่อง

ปำก  

2.ผู้ปกครองมี

ควำมรู้ ควำม

เข้ำใจในกำรดูแล

สุขภำพช่องปำก

อย่ำงถูกวิธี 

บ่อนำงชิง 

11 โครงกำรประเมิน

และแก้ไขปัญหำ

ภำวะโภชนำกำร

ในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 

1.เพ่ือประเมินและเฝ้ำระวัง

ภำวะโภชนำกำรเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน จ ำนวน 40 

คน 

2.เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กก่อน

วัยเรียนท่ีมีภำวะโภชนำกำร

(อ้วน) และทุพโภชนำกำร

(ผอม)ได้รับกำรดูแลแก้ไข 

เด็ก และ

ผู้ปกครองศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนห้วยโจด 

จ ำนวน 40 คน                     

10,860 1.ประเมินและเฝ้ำ

ระวังภำวะ

โภชนำกำรเด็ก

เล็กและเด็กก่อน

วัยเรียน  

2.เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียนที่มี

ภำวะโภชนำกำร

(อ้วน) และทุพ

โภชนำกำร(ผอม)

ได้รับกำรดูแล

แก้ไข 

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน

บ่อนำงชิง 

 

 

 



 

 ๕๒ 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่3 กจิกรรมกำรสนบัสนนุกำรดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอำย ุคนพกิำรและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 

ล ำดบั

ที่ 

โครงกำร/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 

ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงำน

ที่

รบัผดิชอบ 

12 โครงกำรส่งเสริม

พัฒนำกำรและ

กำรเรียนรู้ในเด็ก

เล็กและเด็กก่อน

วัยเรียน 

1.เพ่ือพัฒนำศักยภำพพ่อแม่

หรือผู้ปกครองให้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร

ส่งเสริมและประเมินพัฒนำกำร

เด็ก 0 – 5 ปี จ ำนวน  40 คน 

2.เพ่ือให้เด็ก 0 – 5 ปี รับกำร

ประเมินและกระตุ้นพัฒนำกำร

ท่ีเหมำะสมตำมวัย จ ำนวน 40 

คน 

3.เพ่ือให้เด็ก 0 -5 ปี ที่สงสัย

พัฒนำกำรล่ำช้ำและหรือมีอำยุ 

9,18,30 และ 42 เดือน ได้รับ

เด็ก และ

ผู้ปกครองศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนห้วยโจด 

จ ำนวน 40 คน                     

25,120 1.พัฒนำศักยภำพ

พ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองให้มี

ควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกำร

ส่งเสริมและ

ประเมินพัฒนำกำร

เด็ก 0 – 5 ปี  

2.เด็ก 0 – 5 ปี รับ

กำรประเมินและ

กระตุ้นพัฒนำกำร

ท่ีเหมำะสมตำมวัย  

ศูนย์

พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำน

บ่อนำงชิง 



 

 ๕๓ 

กำรคัดกรองโดยเจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุข จ ำนวน                     

40 คน 

3.เพ่ือให้เด็ก 0 -5 

ปี ที่สงสัย

พัฒนำกำรล่ำช้ำ

และหรือมีอำยุ 

9,18,30 และ 42 

เดือน ได้รับกำร

คัดกรองโดย

เจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุข  

 

 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่4 กจิกรรมกำรบรหิำรจดักำรกองทนุ/พฒันำศกัยภำพกรรมกำร/และพฒันำระบบบรหิำรจดักำร 

 

ล ำดบั

ที่ 

โครงกำร/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 

ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงำนที่

รบัผดิชอบ 



 

 ๕๔ 

1 ค่ำตอบแทน

กรรมกำร 

อนุกรรมกำร 

และ

คณะท ำงำน 

1.เพ่ือเป็น

ค่ำตอบแทนกำร

ประชุม ให้กับ

คณะกรรมกำร

กองทุนฯ 

คณะอนุกรรมกำร

กองทุนฯ และ

คณะท ำงำนกองทุน 

คณะกรรมกำร, 

คณะอนุกรรมกำร 

และคณะท ำงำน

กองทุน

หลักประกัน

สุขภำพ อบต.

ห้วยโจด 

44,000 คณะกรรมกำร, 

คณะอนุกรรมกำร 

และคณะท ำงำน

กองทุน

หลักประกัน

สุขภำพ อบต.

ห้วยโจดได้รับ

ค่ำตอบแทนกำร

เข้ำร่วมประชุม

กองทุน 

คณะอนุกรรมกำร

กองทุนฯ 

2 ค่ำวัสดุ

ส ำนักงำน 
1.เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อ

วัสดุส ำนักงำนท่ีใช้

ในกองทุน

หลักประกันสุขภำพ

ฯ เช่น ค่ำถ่ำย

เอกสำร ค่ำจัดซื้อ

กระดำษ ปำกกำ 

ฯลฯ 

วัสดุส ำนักงำน

ของกองทุน

หลักประกัน

สุขภำพฯ 

3,000 กำรปฏิบัติงำน

เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

คณะอนุกรรมกำร

กองทุนฯ 

3 ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรเดินทำงไป

ฝึกอบรม 

ศึกษำดูงำน

1.เพ่ือเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปฝึกอบรม 

ศึกษำดูงำน และ

คณะกรรมกำร, 

คณะอนุกรรมกำร 

และคณะท ำงำน

กองทุน

3,000 คณะกรรมกำร, 

คณะอนุกรรมกำร 

และคณะท ำงำน

กองทุนฯมีควำมรู้

คณะอนุกรรมกำร

กองทุนฯ 



 

 ๕๕ 

และเดินทำงไป

รำชกำร 

เดินทำงไปรำชกำร 

ให้กับ

คณะกรรมกำร

กองทุนฯ 

คณะอนุกรรมกำร

กองทุนฯ และ

คณะท ำงำนกองทุน

ฯ 

หลักประกัน

สุขภำพ อบต.

ห้วยโจด 

สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้

อย่ำงมี

ประสิทธิภำพมำก

ขึ้น 

 

แผนงำน/โครงกำร กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภำพองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยโจด 

ต ำบลหว้ยโจด   อ ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่5 กจิกรรมกรณีเกดิโรคระบำดหรือภัยพบิตัใินพื้นที่ 

 

ล ำดบั

ที่ 
โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

(ผลผลติของ

โครงกำร) 

งบประมำณ 

2560 

ผลทีค่ำดวำ่

จะไดร้บั 

หน่วยงำนที่

รบัผดิชอบ 



 

 ๕๖ 

1 โครงกำรลดกำร

ระบำดโรค

ไข้เลือดออกในต ำบล

ห้วยโจด 

1.เพ่ือควบคุมกำรแพร่

ระบำดของยุงตัวแก่ 

 

กลุ่มประชำชน

ท่ัวไปที่มีภำวะ

เสี่ยง 

137,169 

บำท 

 

ควบคุมกำร

แพร่ระบำด

ของยุงตัว

แก ่

รพ.สต.บ้ำน

บ่อนำงชิง 

 

 

  


