
 

 

 

 

 

 

 

สรปุผลการด าเนินงาน 

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ห้วยโจด 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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สรุปรายรบัจรงิ – รายจ่ายจรงิ 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

ประจ าปงีบประมาณ 2560 

 

รายรบักองทนุหลักประกนัสขุภาพองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด   

ยอดยกมาจากปงีบประมาณ 2559           468,155.18       บาท 

เงนิรายรบัจรงิ 

-  เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากส านักงานหลักปรุกันสุขภาพแห่งชาติ   284,840.00  

บาท 



-  เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด      115,000.00  บาท 

-  เงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร             3,225.56   บาท 

  

จ านวนเงนิรายรบัในปงีบประมาณ 2560          404,065.56        

บาท 

รายจ่ายกองทนุหลักประกนัสขุภาพองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด   

เงนิจ่ายจรงิ 

-  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงานบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข(ประเภทท่ี 1)    

218,966.00  บาท 

-  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ประเภทท่ี 2)      310,965.00  

บาท 

-  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก /ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทที่ 3)               -           

บาท 

-  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4)         28,400.00  บาท 

-  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 5)       137,169.00  บาท 

จ านวนเงนิรายจา่ยในปงีบประมาณ 2560           695,500.00        

บาท 

 



คงเหลอืยกไปปงีบประมาณ 2561          461,808.24       

บาท 

    

สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนงาน/โครางการ/กิจกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้  ปงีบประมาณ 2560 

 

ประเภท 

อนมุัต ิ เบิกจา่ย คงเหลอื 

จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงนิ 

จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงนิ 

จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงนิ 

1. กิจกรรมสนบัสนนุหน่วยบรกิาร

หรือสถานบรกิารหรอืหนว่ยงาน

สาธารณสุขในพืน้ที่ 

11 231,950.00 10 218,966.00 1 12,984.00 

2. กิจกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพ

โดยประชาชนและชุมชนท้องถิน่/

หน่วยงานอืน่ 

17 321,615.00 16 310,965.00 1 10,650.00 



 

 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิารหรอืสถานบรกิารหรอืหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่ 

3. กิจกรรมการสนบัสนนุการดแูล

เด็กเลก็ ผู้สงูอาย ุคนพกิารและ

ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

12 199,605.00 - - 12 199,605.00 

4. กิจกรรมการบรหิารจดัการ

กองทนุ/พัฒนาศกัยภาพ

กรรมการ/และพฒันาระบบบรหิาร

จดัการ 

3 50,000.00 1 28,400.00 2 21,600.00 

5. กิจกรรมกรณเีกดิโรคระบาดหรอื

ภัยพบิัตใินพืน้ที่ 
1 137,169.00 1 137,169.00 - - 

รวมทัง้สิน้ 44 940,339.00 28 695,500.00 16 244,839.00 



ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 

ผลทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

 

1 

 

โครงการควบคุม

และป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 

 

1.เพ่ือสร้างภูมิคุ้ม

โรคให้แก่สุนัขและ

แมวท่ีได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้า 

2.เพ่ือก าจัดโรคพิษ

สุนัขบ้าให้หมดไป 

 

 

ประชาชน

ท่ัวไปที่มี

ภาวะเส่ียง 

6,300 คน 

 

12,900 

 

สร้างภูมิคุ้มโรค

ให้แก่สุนัขและ

แมวท่ีได้รับ

วัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า

และจ ากัด

จ านวนการ

เพ่ิมขึ้นของ

สุนัขและแมว 

 

ส านักงาน

ปลัด อบต.

ห้วยโจด 

 

ไม่ได้

ด าเนินงาน 

 

2 

 

โครงการลดการ

ระบาดโรค

ไข้เลือดออกใน

ต าบลห้วยโจด 

 

1.เพื่อก าจัดแหล่ง

เพาะพันธ์ยุงลาย 

2.เพื่อลดอัตราการ

ป่วยด้วยโรค

ไข้เลือดออก 

3.เพื่อป้องกัน

ประชาชนไม่ป่วย

ด้วยโรคไข้เลือดออก 

 

ประชาชน

ท่ัวไปที่มี

ภาวะเส่ียง 

6,300 คน 

 

14,700 

 

ก าจัดแหล่ง

เพาะพันธ์

ยุงลาย ลด

อัตราการป่วย

ด้วยโรค

ไข้เลือดออก 

ประชาน

จ านวน6,300 

 

ส านักงาน

ปลัด อบต.

ห้วยโจด 

 

ด าเนินการ

แล้ว 



 คน ไม่ป่วยด้วย

โรค

ไข้เลือดออก 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิารหรอืสถานบรกิารหรอืหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่ 

ล าดบั

ที่ 
โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 

ผลทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

3 โครงการตรวจคัด

กรอง

ภาวะแทรกซ้อน

1.เพ่ือป้องกัน/ลด

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนทาง

ผู้ป่วย

โรคเบาหวาน

ในต าบลห้วย

13,800 

บาท 

ผู้ป่วย

โรคเบาหวานได้รับ

การตรวจคัดกรอง

ส านักงาน

ปลัด อบต.

ห้วยโจด 

ด าเนินการ

แล้ว 



ทางตาในผู้ป่วย

เบาหวาน โดยการ

ตรวจจอประสาท

ตาโดยใช้เครื่อง

ถ่ายภาพจอ

ประสาทตา 

ประจ าปี

งบประมาณ 2560 

ตาและระบบประสาท 

ในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 

2.เพ่ือให้ผู้ป่วย

โรคเบาหวานได้

ตระหนักและเห็น

ความส าคัญในการ

ตรวจวัดสายตาและ

ตรวจเท้า 

3.เพ่ือเป็นการลด

ค่าใช้จ่ายในการ

รักษาท่ีเกิด

ภาวะแทรกซ้อนท่ี

อาจจะเกิดขึ้นใน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

โจด 120 คน ตา ผู้ป่วย

โรคเบาหวานที่

ตรวจพบความ

ผิดปกติทางสายตา 

ได้รับการส่งต่อเพ่ือ

รับการรักษาที่

สถานบริการ

สาธารณสุขอย่าง

เหมาะสม มี

กิจกรรมรณรงค์

การดูแลสุขภาพใน

กลุ่มผู้ป่วย

โรคเบาหวานอย่าง

ต่อเนื่อง 

4 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนภาคี

เครือข่ายดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long 

Term Care) ปี 

2560 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ

ได้รับการประเมินคัด

กรองสุขภาพผู้สูงอายุ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.เพ่ือพัฒนาทักษะ

ทางกายและใจใน

ผู้สูงอายุ 

3.เพ่ือจัดระบบบริการ

กลุ่มผู้สูงอายุ 

จ านวน 150 

คน 

38,250 

บาท 

1.ผู้สูงอายุได้รับ

การประเมินคัด

กรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

2.พัฒนาทักษะทาง

กายและใจใน

ผู้สูงอายุ 

รพ.สต.

บ้านบ่อ

นางชิง 

(สาขา

ห้วยโจด) 

ด าเนินการ

แล้ว 



ในการดูแลผู้สูงอายุ 3.จัดระบบบริการ

ในการดูแล

ผู้สูงอายุ 

 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิารหรอืสถานบรกิารหรอืหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่ 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

5 โครงการดูแลและ

ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ป่วยเบาหวาน

และความดัน

โลหิตสูง ปี 2560 

1.เพ่ือให้ผู้ป่วย

เบาหวานและความดัน

โลหิตสูงได้รับความรู้

ในเรื่องการดูแล

สุขภาพและการปฏิบัติ

ตนที่ถูกต้อง 

2.เพ่ือให้ผู้ป่วย

เบาหวานและความดัน

กลุ่มผู้ป่วย

เรื้อรังจ านวน 

160 คน 

31,200 

บาท 

1.ผู้ป่วยเบาหวาน

และความดันโลหิต

สูงได้รับความรู้ใน

เรื่องการดูแลสุขภาพ

และการปฏิบัติตนที่

ถูกต้อง 

2.ผู้ป่วยเบาหวาน

และความดันโลหิต

รพ.สต.

บ้านบ่อ

นางชิง 

(สาขา

ห้วยโจด) 

ด าเนินการ

แล้ว 



โลหิตสูงเข้าถึงและ

ได้รับบริการการตรวจ

คัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อน

ประจ าปี 

สูงเข้าถึงและได้รับ

บริการการตรวจคัด

กรอง

ภาวะแทรกซ้อน

ประจ าปี 

6 โครงการส่งเสริม

สุขภาพเด็ก   0-5 

ปี 

1.เพ่ือให้ผู้ปกครอง

เด็ก 0 – 5 ปี สามารถ

เฝ้าระวังส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนาการเด็กได้ 

2.เพ่ือให้เด็กท่ีมี

ปัญหาสุขภาพท้ังด้าน

โภชนาการ ทัต

สุขภาพและ

พัฒนาการได้รับการ

แก้ไข 

 

กลุ่มวัยท างาน

จ านวน 30 

คน 

7,200 บาท 1.ผู้ปกครองเด็ก 0 – 

5 ปี สามารถเฝ้า

ระวังส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาการเด็ก

ได ้

2.เด็กที่มีปัญหา

สุขภาพท้ังด้าน

โภชนาการ ทัต

สุขภาพและ

พัฒนาการได้รับการ

แก้ไข 

รพ.สต.

บ้านบ่อ

นางชิง  

(สาขา

ห้วยโจด) 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 



ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิารหรอืสถานบรกิารหรอืหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่ 

 

ล าดบั

ที่ 
โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

7 โครงการ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยง ปี 2560 

1.เพ่ือให้ประชาชน

กลุ่มเสี่ยงได้รับการลด

เส่ียง ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

2.เพ่ือให้จ านวน

ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง 

กลุ่มประชาชน

ท่ัวไปที่มีภาวะ

เส่ียง จ านวน 

50 คน 

13,600 

บาท 

1.เพ่ือให้ประชาชน

กลุ่มเสี่ยงได้รับการ

ลดเส่ียง ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

2.เพ่ือให้จ านวน

ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง 

รพ.สต.

บ้านบ่อ

นางชิง 

(สาขา

ห้วยโจด) 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

8 โครงการ

เสริมสร้างและดูแล

สุขภาพเกษตรกรปี 

2560 

1.เพ่ือให้กลุ่ม

เกษตรกรได้รับการ

ประเมินความเสี่ยงใน

การท างานจากการ

สัมผัสสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช 

2.เพ่ือให้กลุ่ม

เกษตรกรท่ีมีระดับผล

การตรวจอันไซม์

โคลีนเอสเตอเรสท่ีอยู่

กลุ่มวัยท างาน

จ านวน 28 

คน 

14,300 

บาท 

1.กลุ่มเกษตรกร

ได้รับการประเมิน

ความเสี่ยงในการ

ท างานจากการ

สัมผัสสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช 

2.กลุ่มเกษตรกรท่ีมี

ระดับผลการตรวจ

อันไซม์โคลีน

เอสเตอเรสท่ีอยู่ใน

รพ.สต.

บ้านบ่อ

นางชิง 

(สาขา

ห้วยโจด) 

 

ด าเนินการ

แล้ว 



ในระดับมีความเสี่ยง

และไม่ปลอดภัยได้รับ

การรักษาด้วยรางจืด 

ระดับมีความเส่ียง

และไม่ปลอดภัย

ได้รับการรักษาด้วย

รางจืด 

 

 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิารหรอืสถานบรกิารหรอืหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่ 

ล าดบั

ที่ 
โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

9 โครงการตรวจคัด

กรองมะเร็งปาก

มดลูก 

1.เพ่ือให้สตรีอายุ 30-

60 ปี ได้รับการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก 

2.เพ่ือให้สตรี

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 

กลุ่มวัยท างาน 

จ านวน  100 

คน 

12,900 

บาท 

1.สตรีอายุ 30-60 ปี 

ได้รับการตรวจคัด

กรองมะเร็งปาก

มดลูก 

2.สตรีกลุ่มเป้าหมาย

มีความรู้ ความ

รพ.สต.

บ้านบ่อ

นางชิง 

ด าเนินการ

แล้ว 



ความตระหนักถึง

โรคมะเร็งปากมดลูก 

3.เพ่ือให้สตรีที่ตรวจ

พลมะเร็งปากมดลูก

ได้รับการรักษาโดย

ทันที 

ตระหนักถึง

โรคมะเร็งปากมดลูก 

3.สตรีท่ีตรวจพล

มะเร็งปากมดลูก

ได้รับการรักษาโดย

ทันที 

10 โครงการตรวจคัด

กรองเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

1.เพ่ือค้นหาผู้ป่วย

โรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูงราย

ใหม่ เพ่ือให้ได้รับการ

รักษาในระยะเริ่มต้น

ได ้

2.เพ่ือให้ประชาชน

ตระหนักถึงภัย

อันตรายของ

โรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง 

3.เพ่ือให้ประชาชนมี

สุขภาพดี 

 

กลุ่ม

ประชาชน

ท่ัวไปที่มีภาวะ

เส่ียง 104 คน 

40,200 

บาท 

1.เพ่ือค้นหาผู้ป่วย

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

สูงรายใหม่ เพ่ือให้

ได้รับการรักษาใน

ระยะเริ่มต้นได้ 

2.เพ่ือให้ประชาชน

ตระหนักถึงภัย

อันตรายของ

โรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง 

3.เพ่ือให้ประชาชน

มีสุขภาพดี 

รพ.สต.

บ้านบ่อ

นางชิง 

ด าเนินการ

แล้ว 

 



แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่1 กจิกรรมสนบัสนนุหนว่ยบรกิารหรอืสถานบรกิารหรอืหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่ 

 

ล าดบั

ที่ 
โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

11 โครงการ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมความ

เส่ียงโรงเรื้อรัง ปี 

2560 

1เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงมี

ความรู้ และความ

เข้าในเกี่ยวกับ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การเกิด

โรคเบาหวาน ความ

ดัน  

2.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง

ลดพฤติกรรมเสี่ยง

และสามารถดูแล

ตนเองขั้นพื้นฐานได้

อย่างเหมาะสม 

3.เพ่ือลดอัตราการ

กลุ่มวัย

ท างาน 

จ านวน 240 

คน 

10,700 

บาท 

1เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงมี

ความรู้ และความเข้า

ในเกี่ยวกับพฤติกรรม

เส่ียงต่อการเกิด

โรคเบาหวาน ความ

ดัน  

2.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงลด

พฤติกรรมเสี่ยงและ

สามารถดูแลตนเอง

ขั้นพื้นฐานได้อย่าง

เหมาะสม 

3.เพ่ือลดอัตราการ

เกิดผู้ป่วยเบาหวาน

รพ.สต.

บ้านบ่อ

นางชิง 

ด าเนินการ

แล้ว 



เกิดผู้ป่วยเบาหวาน

และความดันโลหิต

สูงรายใหม่ 

และความดันโลหิตสูง

รายใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพโครงการลดการระบาดโรคไข้เลือดออกในต าบลห้วยโจด 



 

 

 

 



รูปภาพโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน โดยการตรวจจอประสาทตาโดยใช้เครื่อง

ถ่ายภาพจอประสาทตา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 



 

แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

ประเภทที ่2 กจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงานอืน่ 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

1 โครงการแข่งขัน

ฟุตบอลประเพณี

เข้าพรรษาต้าน

ยาเสพติด

ประจ าปี 2560 

1.เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนบ้านคลอง

ยาง  เกิดความรัก

สามัคคี ส านักรักบ้าน

เกิด 

2.เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนบ้านคลอง

ยาง ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

3.เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนบ้านคลอง

กลุ่มนักเรียน

และเยาวชน 

จ านวน 100 

คน 

30,000 

บาท 

เด็กและเยาวชนบ้าน

คลองยาง  เกิดความ

รักสามัคคี ส านักรัก

บ้านเกิด ใช้เวลาว่าง

ให้เกดิประโยชน์ไม่

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

กองทุนแม่

ของ

แผ่นดิน 

หมู่ท่ี 3 

บ้านคลอง

ยาง 

ด าเนินการ

แล้ว 



ยาง มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

2 โครงการแข่งขัน

ฟุตบอลประเพณี

เข้าพรรษาต้าน

ยาเสพติด

ประจ าปี 2560 

1.เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนตลอดจนผู้น า

หมู่บ้าน เกิดความรัก

สามัคคี ส านักรักบ้าน

เกิด 

2.เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนภายใน

หมู่บ้าน ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ไม่

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

3.เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนภายใน

หมู่บ้าน มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง 

 

กลุ่มนักเรียน

และเยาวชน 

จ านวน 100 

คน 

30,000 

บาท 

เด็กและเยาวชน

ตลอดจนผู้น า

หมู่บ้าน เกิดความรัก

สามัคคี ส านักรัก

บ้านเกิด 

ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

 

กลุ่มเด็ก

และ

เยาวชน

บ้านบ่อ

นางชิง  

หมู่ท่ี 4 

ด าเนินการ

แล้ว 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 



ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงานอืน่ 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

3 โครงการดูแล

ใส่ใจสตรี มี

สุขภาพดี ตรวจ

ค้นหาโรคมะเร็ง

เต้านมและ

มะเร็งปากมดลูก 

ปี 2560 

 

1.เพ่ือให้ประชาชนมี

ความรู้และตระหนักใน

เรื่องของมะเร็งปาก

มดลูกและมะเร็งเต้านม

และสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเองได้อย่าง

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 

50 

2.เพ่ือให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-

70 ปี เข้ารับบริการ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

และมะเร็งเต้านม

เพ่ิมขึ้น 

3.เพ่ือค้นหาผู้ป่าย

กลุ่มวัย

ท างาน 

จ านวน 100 

คน 

14,600

บาท 

ประชาชนมีความรู้

และตระหนักในเรื่อง

ของมะเร็งปากมดลูก

และมะเร็งเต้านม

และสามารถตรวจ

เต้านมด้วยตนเองได้

อย่างถูกต้อง

มากกว่าร้อยละ 50 

ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายอายุ 

30-70 ปี เข้ารับ

บริการตรวจมะเร็ง

ปากมดลูกและมะเร็ง

เต้านมเพ่ิมข้ึน 

ค้นหาผู้ป่ายมะเร็ง

ชมรม อส

ม.ต าบล

ห้วยโจด 

ด าเนินการ

แล้ว 



มะเร็งเต้านมและมะเร็ง

ปากมดลูกในระยะแรก 

4.เพ่ือลดอัตราป่วยและ

ตายด้วยมะเร็งปาก

มดลูกและมะเร็งเต้านม 

 

เต้านมและมะเร็ง

ปากมดลูกใน

ระยะแรก 

ลดอัตราป่วยและ

ตายด้วยมะเร็งปาก

มดลูกและมะเร็งเต้า

นม 

 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

ประเภทที ่2 กจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงานอืน่ 

ล า

ดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประ

มาณ 

2559 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงา

นที่

รบัผดิช

อบ 

ผลการ

ด าเนนิ

งาน 

4 โครงการอบรม

ฟ้ืนฟูความรู้เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัคร

1.เพ่ือทบทวนภารกิจของอ

สม.ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในบทบาทการดูแลสุขภาพ

ประชาชนตามสภาพปัญหา

กลุ่มวัยท างาน 

จ านวน 49 คน 

20,45

0 

บาท 

ทบทวนภารกิจของอ

สม.ให้มีความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทการ

ดูแลสุขภาพประชาชน

ชมรม 

อสม.

ต าบล

ห้วยโจด 

ด าเนิน

การ

แล้ว 



สาธารณสุข 

(อสม) ปี 2560 

 

สาธารณสุขท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป 

2.เพ่ือพัฒนา เพ่ิมพูด

ความรู้ทักษะท่ีจ าเป็นและ

เร่งด้วนของ อสม.ในการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ

สภาพปัญหาสาธารณสุข

ของพื้นท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้า

ระวังและการดูแลผู้ป่วย

ด้วยโรคที่เป็นปัญหาของ

ชุมชน 

4.อสม.ท่ีได้รับการพัฒนา

สามารถด าเนินงานสุขภาพ

ชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง 

 

ตามสภาพปัญหา

สาธารณสุขท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

พัฒนา เพ่ิมพูดความรู้

ทักษะท่ีจ าเป็นและเร่ง

ด้วนของ อสม.ในการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสม

กับสภาพปัญหา

สาธารณสุขของพื้นที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการเฝ้า

ระวังและการดูแล

ผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็น

ปัญหาของชุมชน 

 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   



 

ประเภทที ่2 กจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงานอืน่ 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

5 โครงการตรวจ

คัดกรองความ

เส่ียง

โรคเบาหวาน

และโรความดัน

โลหิตสูง ปี 

2560 

 

1.เพ่ือคัดกรองภาวะ

เส่ียงต่อโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง 

หลอดเลือดสมองและ

ภาวะอ้วนลงพุง ใน

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้น

ไปในพื้นที่รับผิดชอบ 

2.เพ่ือให้ผู้มีภาวะเสี่ยง

ต่อโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง

ได้รับการขึ้นทะเบียน

กลุ่มเสี่ยงและได้รับการ

ดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพลดเสี่ยงลดโรค

ไม่ติดต่อ 

กลุ่ม

ประชาชน

ท่ัวไปที่มี

ภาวะเส่ียง 

จ านวน 

2,775 คน 

29,800 

บาท 

คัดกรองภาวะเส่ียง

ต่อโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง 

หลอดเลือดสมอง

และภาวะอ้วนลงพุง 

ในประชากรอายุ 

15 ปีขึ้นไปในพื้นที่

รับผิดชอบ 

ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อ

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

สูงได้รับการขึ้น

ทะเบียนกลุ่มเส่ียง

และได้รับการดูแล

อย่างต่อเนื่อง ได้

ปรับเปลี่ยน

ชมรม อส

ม.ต าบล

ห้วยโจด 

ด าเนินการ

แล้ว 



3.เพ่ือให้ผู้ท่ีสงสัยจะ

ป่วยหรือเป็นโรคได้รับ

การส่งต่อเพ่ือการ

รักษาตามแนวทางที่

ก าหนด 

 

พฤติกรรมสุขภาพ

ลดเส่ียงลดโรคไม่

ติดต่อ 

ผู้ที่สงสัยจะป่วยหรือ

เป็นโรคได้รับการส่ง

ต่อเพ่ือการรักษา

ตามแนวทางท่ี

ก าหนด 

 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงานอืน่ 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 



6 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการ

ออกก าลังกาย

เพ่ือลดโรคอ้วน

แก่เด็กนักเรียน

ในโรงเรียน 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์สมส่วนตาม

เกณฑ์ท่ีกระทรวง

สาธารณสุขก าหนด 

2.เพ่ือให้นักเรียนได้

ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง 

3.เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี 

 

กลุ่มนักเรียน

และเยาวชน 

จ านวน 129 

คน 

8,240 บาท 1.นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์สม

ส่วนตามเกณฑ์ท่ี

กระทรวง

สาธารณสุขก าหนด 

2.นักเรียนได้ใช้

เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง 

3.นักเรียนมีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตท่ี

ดี 

โรงเรียน

คลองยาง

นุสรณ์ 

ด าเนินการ

แล้ว 

7 โครงการส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก

เด็กในโรงเรียน 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปากให้แก่เด็ก

นักเรียนในโรงเรียน 

2.เพ่ือป้องกันฟันผุ

ให้แก่เด็กในโรงเรียน 

 

กลุ่มนักเรียน

และเยาวชน 

จ านวน 129 

คน 

6,120 บาท 1.เพ่ือส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก

ให้แก่เด็กนักเรียน

ในโรงเรียน 

2.เพ่ือป้องกันฟันผุ

ให้แก่เด็กใน

โรงเรียน 

 

โรงเรียน

คลองยาง

นุสรณ์ 

 

 



 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงานอืน่ 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

8 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการ

ออกก าลังกายแก่

เด็กนักเรียนใน

โรงเรียน 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์สมส่วนตาม

เกณฑ์ท่ีกระทรวง

สาธารณสุขก าหนด 

2.เพ่ือให้นักเรียนได้

ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง 

3.เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพกายและ

กลุ่มนักเรียน

และเยาวชน 

จ านวน 205 

คน 

22,250 

บาท 

1.นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์สม

ส่วนตามเกณฑ์ท่ี

กระทรวง

สาธารณสุขก าหนด 

2.นักเรียนได้ใช้

เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง 

3.เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี 

โรงเรียน

บ้านบ่อ

นางชิง 

ด าเนินการ

แล้ว 



สุขภาพจิตท่ีดี 

 

 

9 โครงการส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก

เด็กในโรงเรียน 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปากให้แก่เด็ก

นักเรียนในโรงเรียน 

2.เพ่ือป้องกันฟันผุ

ให้แก่เด็กในโรงเรียน 

 

กลุ่มนักเรียน

และเยาวชน 

จ านวน 205 

คน 

10,050 

บาท 

1.ส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปากให้แก่เด็ก

นักเรียนในโรงเรียน 

2.ป้องกันฟันผุให้แก่

เด็กในโรงเรียน 

 

โรงเรียน

บ้านบ่อ

นางชิง 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงานอืน่ 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 



10 โครงการ

ส่งเสริมทักษะ

และพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 

เพ่ือการส่งเสริม

พัฒนาการตามวัย/

กระบวนการเรียนรู้/

ความฉลาดทางปัญญา

และอารมณ์ 

 

กลุ่มเด็กเล็ก

และเด็กก่อน

วัยเรียน 

46 คน 

6,500 บาท 

 

ส่งเสริมพัฒนาการ

ตามวัย/กระบวนการ

เรียนรู้/ความฉลาด

ทางปัญญาและ

อารมณ์ 

 

โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยา 83  

(บ้านห้วย

โจด) 

 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

11 โครงการฟันหนู

สวย ยิ้มสดใส 

การรณรงค์/

ประชาสัมพันธ์/

ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

 

กลุ่มเด็กวัย

เรียนและ

เยาวชน 

208 คน 

17,025 

บาท 

 

รณรงค์/

ประชาสัมพันธ์/

ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยา 83  

(บ้านห้วย

โจด) 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงานอืน่ 



 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

12 โครงการเฝ้า

ระวังโรคติดต่อ

ในโรงเรียน 

การรณรงค์/

ประชาสัมพันธ์/

ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

 

กลุ่มเด็กวัย

เรียนและ

เยาวชน 

208 คน 

13,740 

บาท 

 

รณรงค์/

ประชาสัมพันธ์/

ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยา 83  

(บ้านห้วย

โจด) 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

13 โครงการหนู

น้อยสุขภาพดี 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

ตามวัย/กระบวนการ

เรียนรู้/ความฉลาดทาง

ปัญญาและอารมณ์ 

 

กลุ่มเด็กเล็ก

และเด็กก่อน

วัยเรียน 

46 คน 

5,000 บาท 

 

ส่งเสริมพัฒนาการ

ตามวัย/กระบวนการ

เรียนรู้/ความฉลาด

ทางปัญญาและ

อารมณ์ 

โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยา 83  

(บ้านห้วย

โจด) 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่2 กจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงานอืน่ 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

14 โครงการสร้าง

ความเข้มแข็งใน

การด าเนินงาน

เพ่ือการป้องกัน

การติดเชื้อ

โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และ

โรคเอดส์ในเด็ก

และเยาวชนใน

โรงเรียน 

1.เพ่ือการป้องกันและ

ลดปัญหาด้าน

เพศสัมพันธ์/การ

ต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

 

กลุ่มเด็กวัย

เรียนและ

เยาวชน 

จ านวน 243 

คน 

65,030 

บาท 

 

การป้องกันและลด

ปัญหาด้าน

เพศสัมพันธ์/การ

ต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

ศูนย์

พัฒนา

ครอบครัว

ในชุมชน

ต าบลห้วย

โจด 

ด าเนินการ

แล้ว 



15 โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

เกษตรอินทรีย์ 

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

1.เพ่ือให้ความรู้ด้าน

เกษตรอินทรีย์ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแก่เกษตรกร

ต าบลห้วยโจด และ

จัดท าแผนการท า

เกษตรอินทรีย์ 

2.เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

เครือข่ายเกษตร

อินทรีย์ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและความ

ร่วมมือในการพัฒนา

สินค้าทางการเกษตร 

กลุ่ม

ประชาชน

ท่ัวไปที่มี

ภาวะเส่ียง 

จ านวน 40 

คน 

16,080 

บาท 

1.ให้ความรู้ด้าน

เกษตรอินทรีย์ตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

แก่เกษตรกรต าบล

ห้วยโจด และจัดท า

แผนการท าเกษตร

อินทรีย์ 

2.ส่งเสริมให้เกิด

เครือข่ายเกษตร

อินทรีย์ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและความ

ร่วมมือในการ

พัฒนาสินค้าทาง

การเกษตร 

สภา

องค์กร

ชุมชน

ต าบลห้วย

โจด 

ด าเนินการ

แล้ว 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

ประเภทที ่2 กจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่/หน่วยงานอืน่ 



ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

16 กิจกรรมป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ไม่

พร้อมในวัยรุ่น 

 

1.สร้างความตระหนัก

และองค์ความรู้เรื่อง

บทบาทและคุณค่าของ

ความเป็นชาย/หญิงใน

สังคม พัฒนาการทาง

เพศ การจัดการ

อารมณ์ สัมพันธภาพ

ทางเพศ พฤติกรรม

เส่ียงทางเพศของ

วัยรุ่น การเสริมสร้าง

สุขภาพวัยรุ่น 

2.เสริมสร้างความ

ภาคภูมิใจในตนเอง

ของวัยรุ่น และมีทักษะ

ในการปฏิเสธต่อ

พฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อ

การด ารงชีวิต 

กลุ่มเด็กวัย

เรียนและ

เยาวชน        

จ านวน 40 

คน 

16,080 

บาท 

1.ความตระหนักและ

องค์ความรู้เรื่อง

บทบาทและคุณค่า

ของความเป็นชาย/

หญิงในสังคม 

พัฒนาการทางเพศ 

การจัดการอารมณ์ 

สัมพันธภาพทางเพศ 

พฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศของวัยรุ่น การ

เสริมสร้างสุขภาพ

วัยรุ่น 

2.ความภาคภูมิใจ

ในตนเองของวัยรุ่น 

และมีทักษะในการ

ปฏิเสธต่อพฤติกรรม

ท่ีเส่ียงต่อการ

ด ารงชีวิต 

ศูนย์

พัฒนา

ครอบครัว

ในชุมชน

ต าบลห้วย

โจด 

ด าเนินการ

แล้ว 



17 โครงการส่งเสริม

การออกก าลัง

กายเพ่ือสุขภาพ

ผู้สูงอายุ (ร าวง

ย้อนยุค) 

 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้

สร้างโอกาสในการ

ส่งเสริมสุขภาพให้แก่

ตนเองมีสุขภาพ

แข็งแรง 

2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุใน

ชุมชนสร้างเครือข่าย

ออกก าลังกาย และ

เสริมสร้างความ

สามัคคีให้เกิดในหมู่

คณะ 

3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุให้

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

กลุ่มผู้สูงอายุ 

จ านวน 15 

คน 

10,650 

บาท 
1.ผู้สูงอายุได้สร้าง

โอกาสในการ

ส่งเสริมสุขภาพ

ให้แก่ตนเองมี

สุขภาพแข็งแรง 

2.ผู้สูงอายุในชุมชน

สร้างเครือข่ายออก

ก าลังกาย และ

เสริมสร้างความ

สามัคคีให้เกิดในหมู่

คณะ 

3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุให้

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

ชมรม

ผู้สูงอายุ

ต าบลห้วย

โจด 

ไม่ได้

ด าเนินการ 

 

 

รูปภาพโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเข้าพรรษาต้านยาเสพติดประจ าปี 2560 

 



 
 

รูปภาพโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเข้าพรรษาต้านยาเสพติดประจ าปี 2560 



 

 

 

 



 

รูปภาพโครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายเพ่ือลดโรคอ้วนแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 

 

 



   

 

 

รูปภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในโรงเรียน 



 

 

 

    

 



 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 

 



  

 

 



 

รูปภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในโรงเรียน 

 

 



 

รูปภาพโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

 



 

 

 

 



รูปภาพโครงการฟันหนูสวย ยิ้มสดใส 

 

 

   



 

 

รูปภาพโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในโรงเรียน 

 



 

 

 

รูปภาพโครงการหนูน้อยสุขภาพดี 



    

 

 



รูปภาพโครงการสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานเพ่ือการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ใน

เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 

 

 

 



 

รูปภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 



 

 

 

รูปภาพกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

 

 



 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่3 กจิกรรมการสนบัสนนุการดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอาย ุคนพกิารและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

1 โครงการเฝ้า

ระวังโรคติดต่อ

ในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 

 

1.เพ่ือให้เด็ก 

ผู้ปกครอง เห็น

ความส าคัญของการ

ด าเนินงานด้านการ

เฝ้าระวังการป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ

ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก จ านวน 50 คน 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ความรู้ ความเข้าใจ

ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ 

จ านวน 50 คน 

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 50 

คน                     

 

16,550 

 

 

1.เด็ก ผู้ปกครอง 

เห็นความส าคัญของ

การด าเนินงานด้าน

การเฝ้าระวังการ

ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  

2.ผู้ปกครองมีความรู้ 

ความเข้าใจในการ

ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ  

 

ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

ห้วยโจด 

ไม่ได้

ด าเนินการ 



2 โครงการส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก

ในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 

1.เพ่ือให้เด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน

ได้รับการส่งเสริม

สุขภาพในช่องปาก 

จ านวน 50 คน 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ความรู้ ความเข้าใจ

ในการดูแลสุขภาพ

ช่องปากอย่างถูกวิธี 

จ านวน 50 คน 

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 50 

คน                     

14,525 1.เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียนได้รับ

การส่งเสริมสุขภาพ

ในช่องปาก  

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ความรู้ ความเข้าใจ

ในการดูแลสุขภาพ

ช่องปากอย่างถูกวิธี  

ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

ห้วยโจด 

ไม่ได้

ด าเนินการ 

 

 

แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่3 กจิกรรมการสนบัสนนุการดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอาย ุคนพกิารและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 



ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

3 โครงการส่งเสริม

พัฒนาการและ

การเรียนรู้ในเด็ก

เล็กและเด็กก่อน

วัยเรียน 

1.เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองให้มี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการส่งเสริม

และประเมิน

พัฒนาการเด็ก 0 – 5 

ปี จ านวน  50 คน 

2.เพ่ือให้เด็ก 0 – 5 

ปี รับการประเมินและ

กระตุ้นพัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามวัย 

จ านวน 50 คน 

3.เพ่ือให้เด็ก 0 -5 ปี 

ท่ีสงสัยพัฒนาการ

ล่าช้าและหรือมีอายุ 

9,18,30 และ 42 

เดือน ได้รับการคัด

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 50 

คน                     

26,660 1.พัฒนาศักยภาพพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองให้

มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการส่งเสริม

และประเมิน

พัฒนาการเด็ก 0 – 5  

2.เด็ก 0 – 5 ปี รับ

การประเมินและ

กระตุ้นพัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามวัย  

3.เด็ก 0 -5 ปี ที่

สงสัยพัฒนาการ

ล่าช้าและหรือมีอายุ 

9,18,30 และ 42 

เดือน ได้รับการคัด

กรองโดยเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข                     

ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

ห้วยโจด 

ไม่ได้

ด าเนินการ 



กรองโดยเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข จ านวน                     

50 คน 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

ประเภทที ่3 กจิกรรมการสนบัสนนุการดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอาย ุคนพกิารและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

4 โครงการประเมิน

และแก้ไขปัญหา

ภาวะโภชนาการ

ในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 

 

1.เพ่ือประเมินและ

เฝ้าระวังภาวะ

โภชนาการเด็กเล็ก

และเด็กก่อนวัยเรียน 

จ านวน 50 คน 

2.เพ่ือให้เด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียนท่ีมี

ภาวะโภชนาการ

(อ้วน) และทุพ

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 50 

คน    

11,960 ประเมินและเฝ้าระวัง

ภาวะโภชนาการเด็ก

เล็กและเด็กก่อนวัย

เรียน  

2.เพ่ือให้เด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียนท่ีมี

ภาวะโภชนาการ

(อ้วน) และทุพ

โภชนาการ(ผอม)

ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

ห้วยโจด 

ไม่ได้

ด าเนินการ 



โภชนาการ(ผอม)

ได้รับการดูแลแก้ไข 

 

ได้รับการดูแลแก้ไข 

5 โครงการเฝ้า

ระวังโรคติดต่อ

ในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 

 

1.เพ่ือให้เด็ก 

ผู้ปกครอง เห็น

ความส าคัญของการ

ด าเนินงานด้านการ

เฝ้าระวังการป้องกัน

และควบคุม

โรคติดต่อในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 40 คน 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ความรู้ ความเข้าใจ

ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ 

จ านวน 40 คน 

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 40 

คน                     

15,800 1.เด็ก ผู้ปกครอง 

เห็นความส าคัญของ

การด าเนินงานด้าน

การเฝ้าระวังการ

ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  

2.ผู้ปกครองมีความรู้ 

ความเข้าใจในการ

ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ  

ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

คลองยาง 

ไม่ได้

ด าเนินการ 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   



ประเภทที ่3 กจิกรรมการสนบัสนนุการดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอาย ุคนพกิารและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

6 โครงการส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก

ในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 

1.เพ่ือให้เด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน

ได้รับการส่งเสริม

สุขภาพในช่องปาก  

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ความรู้ ความเข้าใจ

ในการดูแลสุขภาพ

ช่องปากอย่างถูกวิธี  

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 40 

คน   

13,175 1.เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียนได้รับ

การส่งเสริมสุขภาพ

ในช่องปาก  

2.ผู้ปกครองมีความรู้ 

ความเข้าใจในการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก

อย่างถูกวิธี  

ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

คลองยาง 

ไม่ได้

ด าเนินการ 

7 โครงการส่งเสริม

พัฒนาการและ

การเรียนรู้ในเด็ก

เล็กและเด็กก่อน

วัยเรียน 

1.เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองให้มี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการส่งเสริม

และประเมิน

พัฒนาการเด็ก 0 – 5 

ปี  

2.เพ่ือให้เด็ก 0 – 5 

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 40 

คน                     

25,120 1.พัฒนาศักยภาพพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองให้

มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการส่งเสริม

และประเมิน

พัฒนาการเด็ก 0 – 5 

ปี  

2.เด็ก 0 – 5 ปี รับ

การประเมินและ

ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

คลองยาง 

ไม่ได้

ด าเนินการ 



ปี รับการประเมินและ

กระตุ้นพัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามวัย  

3.เพ่ือให้เด็ก ท่ีสงสัย

พัฒนาการล่าช้า  

 

กระตุ้นพัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามวัย  

3.เด็ก 0 -5 ปี ที่สงสัย

พัฒนาการล่าช้าและ

หรือมีอายุ 9,18,30 

และ 42 เดือน ได้รับ

การคัดกรองโดย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข           

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

ประเภทที ่3 กจิกรรมการสนบัสนนุการดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอาย ุคนพกิารและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 



8 โครงการ

ประเมินและ

แก้ไขปัญหา

ภาวะโภชนาการ

ในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 

1.เพ่ือประเมินและ

เฝ้าระวังภาวะ

โภชนาการเด็กเล็ก

และเด็กก่อนวัยเรียน 

จ านวน 40 คน 

2.เพ่ือให้เด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียนท่ีมี

ภาวะโภชนาการ

(อ้วน) และทุพ

โภชนาการ(ผอม)

ได้รับการดูแลแก้ไข 

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 40 

คน    

10,860 ประเมินและเฝ้าระวัง

ภาวะโภชนาการเด็ก

เล็กและเด็กก่อนวัย

เรียน  

2.เพ่ือให้เด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียนท่ีมี

ภาวะโภชนาการ

(อ้วน) และทุพ

โภชนาการ(ผอม)

ได้รับการดูแลแก้ไข 

ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

คลองยาง 

ไม่ได้

ด าเนินการ 

9 โครงการเฝ้า

ระวังโรคติดต่อ

ในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 

1.เพ่ือให้เด็ก 

ผู้ปกครอง เห็น

ความส าคัญของการ

ด าเนินงานด้านการ

เฝ้าระวังการป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ

ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก จ านวน 40 คน 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ความรู้ ความเข้าใจ

ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ 

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 40 

คน                     

15,800 เด็ก ผู้ปกครอง เห็น

ความส าคัญของการ

ด าเนินงานด้านการ

เฝ้าระวังการป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ

ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ความรู้ ความเข้าใจ

ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ  

ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

บ่อนางชิง 

ไม่ได้

ด าเนินการ 



จ านวน 40 คน 

 

 

 
แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่3 กจิกรรมการสนบัสนนุการดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอาย ุคนพกิารและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

10 โครงการ 1.เพ่ือให้เด็กเล็กและ เด็ก และ 13,175 1.เด็กเล็กและเด็ก ศูนย์ ไม่ได้



 ส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปากในเด็ก

เล็กและเด็กก่อน

วัยเรียน 

เด็กก่อนวัยเรียน

ได้รับการส่งเสริม

สุขภาพในช่องปาก 

จ านวน 40 คน 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ความรู้ ความเข้าใจ

ในการดูแลสุขภาพ

ช่องปากอย่างถูกวิธี 

จ านวน 40 คน 

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 40 

คน                     

ก่อนวัยเรียนได้รับ

การส่งเสริมสุขภาพ

ในช่องปาก  

2.ผู้ปกครองมีความรู้ 

ความเข้าใจในการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก

อย่างถูกวิธี 

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

บ่อนางชิง 

ด าเนินการ 

11 โครงการ

ประเมินและ

แก้ไขปัญหา

ภาวะ

โภชนาการใน

เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียน 

1.เพ่ือประเมินและเฝ้า

ระวังภาวะโภชนาการ

เด็กเล็กและเด็กก่อน

วัยเรียน จ านวน 40 

คน 

2.เพ่ือให้เด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียนท่ีมี

ภาวะโภชนาการ

(อ้วน) และทุพ

โภชนาการ(ผอม)

ได้รับการดูแลแก้ไข 

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 40 

คน                     

10,860 1.ประเมินและเฝ้า

ระวังภาวะโภชนาการ

เด็กเล็กและเด็กก่อน

วัยเรียน  

2.เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียนที่มีภาวะ

โภชนาการ(อ้วน) 

และทุพโภชนาการ

(ผอม)ได้รับการดูแล

แก้ไข 

ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

บ่อนางชิง 

ไม่ได้

ด าเนินการ 

 



แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่3 กจิกรรมการสนบัสนนุการดแูลเดก็เลก็ ผู้สงูอาย ุคนพกิารและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

12 โครงการ

ส่งเสริม

พัฒนาการและ

การเรียนรู้ใน

เด็กเล็กและเด็ก

ก่อนวัยเรียน 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง

ให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมและประเมิน

พัฒนาการเด็ก 0 – 5 

ปี จ านวน  40 คน 

2.เพ่ือให้เด็ก 0 – 5 ปี 

รับการประเมินและ

กระตุ้นพัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามวัย 

จ านวน 40 คน 

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน

ห้วยโจด 

จ านวน 40 

คน                     

25,120 1.พัฒนาศักยภาพพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองให้มี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการส่งเสริม

และประเมิน

พัฒนาการเด็ก 0 – 5 

ปี  

2.เด็ก 0 – 5 ปี รับ

การประเมินและ

กระตุ้นพัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามวัย  

3.เพ่ือให้เด็ก 0 -5 ปี 

ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กบ้าน

บ่อนางชิง 

ไม่ได้

ด าเนินการ 



3.เพ่ือให้เด็ก 0 -5 ปี 

ท่ีสงสัยพัฒนาการ

ล่าช้าและหรือมีอายุ 

9,18,30 และ 42 

เดือน ได้รับการคัด

กรองโดยเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข จ านวน                     

40 คน 

ท่ีสงสัยพัฒนาการ

ล่าช้าและหรือมีอายุ 

9,18,30 และ 42 

เดือน ได้รับการคัด

กรองโดยเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข  

 

 

แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่4 กจิกรรมการบรหิารจดัการกองทนุ/พฒันาศกัยภาพกรรมการ/และพฒันาระบบบรหิารจดัการ 

ล า

ดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประ

มาณ 

2559 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยง

านที่

รบัผดิช

อบ 

ผลการ

ด าเนนิง

าน 

1 ค่าตอบแทน

กรรมการ 

1.เพ่ือเป็นค่าตอบแทน

การประชุม ให้กับ

คณะกรรมการ

, 

44,000 คณะกรรมการ, 

คณะอนุกรรมการ และ

คณะอนุ

กรรมกา

เบิกจ่าย 

4 ครั้ง 



อนุกรรมการ และ

คณะท างาน 

คณะกรรมการกองทุนฯ 

คณะอนุกรรมการกองทุน

ฯ และคณะท างาน

กองทุน 

คณะอนุกรรมก

าร และ

คณะท างาน

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ อบต.

ห้วยโจด 

คณะท างานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ อบต.

ห้วยโจดได้รับ

ค่าตอบแทนการเข้าร่วม

ประชุมกองทุน 

ร

กองทุน

ฯ 

2 ค่าวัสดุส านักงาน 1.เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ

ส านักงานท่ีใช้ในกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ 

เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า

จัดซื้อกระดาษ ปากกา 

ฯลฯ 

วัสดุส านักงาน

ของกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพฯ 

3,000 การปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะอนุ

กรรมกา

ร

กองทุน

ฯ 

ไม่ได้

ด าเนินก

าร 

3 ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไป

ฝึกอบรม ศึกษาดู

งานและเดินทาง

ไปราชการ 

1.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปฝึกอบรม 

ศึกษาดูงาน และเดินทาง

ไปราชการ ให้กับ

คณะกรรมการกองทุนฯ 

คณะอนุกรรมการกองทุน

ฯ และคณะท างาน

กองทุนฯ 

คณะกรรมการ

, 

คณะอนุกรรมก

าร และ

คณะท างาน

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ อบต.

ห้วยโจด 

3,000 คณะกรรมการ, 

คณะอนุกรรมการ และ

คณะท างานกองทุนฯมี

ความรู้สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

คณะอนุ

กรรมกา

ร

กองทุน

ฯ 

ไม่ได้

ด าเนินก

าร 



 

แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ต าบลหว้ยโจด   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้   

 

ประเภทที ่5 กจิกรรมกรณีเกดิโรคระบาดหรือภัยพบิตัใินพื้นที่ 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

2559 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

1 โครงการลดการ

ระบาดโรค

ไข้เลือดออกใน

ต าบลห้วยโจด 

1.เพ่ือควบคุมการแพร่

ระบาดของยุงตัวแก่ 

 

กลุ่ม

ประชาชน

ท่ัวไปที่มี

ภาวะเส่ียง 

137,169 

บาท 

 

ควบคุมการแพร่

ระบาดของยุงตัวแก่ 

รพ.สต.

บ้านบ่อ

นางชิง 

 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

 



 

 

 


