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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ 
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คำแถลงประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ 

อำเภอสามร้อยยอด    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

..................................... 
 

  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  ได้กำหนดให้ประชาชนและท้องถ่ินมีส่วนร่วม
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการบริหาร
จัดการ  และการตรวจสอบและรับรองคุรภาพบริการ 
 โดยที่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ 
พ.ศ. 2557  ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และออกประกาศเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  ให้มีความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน  และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  ใน
การมีส่วนร่วมของท้องถ่ินและชุมชนในการบริหารจัดการระบบหลักประกัน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  
ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และได้ดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ดังนี้  

1. องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลตำบล สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
4. เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอื่น  สมทบไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60  
  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จัดสรรงบประมาณตามรายหัวประชากรในอัตรา 45 บาท 

 
  
 

************************************************ 
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ประมาณการรายรับ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ  2562 
 

*********************** 
 

1. เงินที่ได้รบัจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 62 เป็นเงิน  126,000.00  บาท 
2. เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ปี62  เป็นเงิน    50,000.00  บาท 
3. เงินคงเหลือปงีบประมาณ  2562  ยอดยกมา  เป็นเงิน    81,685.20  บาท 

รวมรายการรับท้ังสิ้น     เป็นเงิน   350,088.56 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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รายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
***************************** 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  340,000.-  บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)           

 

  อนุมัติในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่   
ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2561   
 

ประเภทกิจกรรม  

 

  1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี             รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  150,000  บาท  
 1.1โครงการรู้ทันโรคห่างไกลภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อปี 2562 (รพ.สต.บ้านหนองแก)  
           เป็นเงิน  15,000 บาท  
 1.2โครงการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อ ปี 2562 (รพ.สต.บ้านหนองแก)  เป็นเงิน  17,000 บาท 
 1.3โครงการเด็กไทย 0-5ปี ปี 2562(รพ.สต.บ้านหนองแก)    เป็นเงิน   7,400 บาท 
 1.4โครงการสตรีไทยป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2562 (รพ.สต.บ้านหนองแก) 
           เป็นเงิน 10,390 บาท 
 1.5โครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 2562 (รพ.สต.บ้านหนองจิก)  เป็นเงิน 19,400 บาท 
 1.6โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ใส่ใจกลุ่มป่วยโรคเบาวานและความดันโลหิตสูง (รพ.สต.บ้านหนองจิก)    

เป็นเงิน 24,180 บาท 
 1.7โครงการดูแลและป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี (รพ.สต.บ้านหนองจิก)  
          เป็นเงิน 16,400 บาท 
 1.8โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผูบ้รโิภคปลอดภัย ห่างไกลจากสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด  

ปี 2562 (รพ.สามร้อยยอด)      เป็นเงิน 11,900 บาท 
1.9โครงการปรับพฤติกรรมเดิม เพิ่มพฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโรคเรื้อรงั  ปี 2562 (รพ.สามร้อยยอด) 
         เป็นเงิน 19,400 บาท  
1.10.โครงการผูสู้งวัยปอ้งกันโรคภัย ส่งเสริมสุขภาพกายใจให้แข็งแรง ปี 2562 (รพ.สามร้อยยอด) 
         เป็นเงิน 8,700 บาท 

 
 

 2. เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี  
              รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  60,000  บาท 
 2.1 โครงการหนองแกร่วมกันใส่ใจ  สร้างเด็กไทยด้วยไอโอดีน อสม.ม.3 เป็นเงิน 15,000 บาท  
 2.2 โครงการชุมชนรวมน้ำใจ  สร้างเด็กไทยด้วยไอโอดีน อสม.ม.4  เป็นเงิน 15,000 บาท  
 2.3 โครงการบ้านเกาะไผ่ สร้างเด็กไทยด้วยไอโอดีน  อสม.ม5  เป็นเงิน 15,000 บาท 
 2.4 โครงการวังไทรรวมน้ำใจ สร้างเด็กไทยเสริมไอโอดีน  อสม.ม7  เป็นเงิน 15,000 บาท 
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 3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนๆ  ท่ีดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  
หรือศูนย์ ท่ีมีชื่อท่ีดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุและคนพิการ           
               รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  50,000 บาท 
 3.1 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีสดใส ปี2562 ครั้งที่ 1             เปน็เงิน  25,090 บาท 
 3.2 โครงการผู้สงูอายุสุขภาพดี ชีวีสดใส ปี2562 ครั้งที่ 2             เป็นเงิน  24,590 บาท 
  

 4. เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ     
                รวมเป็นเงินท้ังสิ้น   33,800 บาท  
 4.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาบริหารจัดการ      เป็นเงิน 2,000  บาท 

 4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ       เป็นเงิน 4,800  บาท 
 4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการฯ       เป็นเงิน 24,000 บาท 
 4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ    เป็นเงิน  3,000 บาท 
 

 5. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  กรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี               รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  20,000 บาท 
 5.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสขุ การเกิดโรคระบาด  
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประเภทกิจกรรมท่ี 1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นท่ี 

 ชื่อโครงการ  โครงการรูทั้นโรค ห่างไกลภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อ  ป ี 2562 
 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1 จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดนัโลหิตสูง เจาะ
เลือดผู้ป่วย และเจาะซ้ำ
ในกลุ่มป่วยท่ีมีค่าเลือด
ผิดปกติ  
 

1.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดนัโลหิตสูงมีความรู้
ความสามารถในการดูแล
ตนเองและการจัดการต่อโรคท่ี
เปน็อยู่และสามารถวบคุมได้
อย่างเหมาะสม 
2.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานละ
โรคความดันโลหิตสูงไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพและโรคแทรก
ซอ้นท่ีเกิดจากหลอดเลือด
สมองหลอดเลือดหัวใจและโรค
ไต 
3.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงมีความรู้ใน
การป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

1.ศึกษาข้อมูลกลุม่เป้าหมาย/
ปัญหาอุปสรรค/จัดทำแผนงาน
โครงการ 
2.ประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการแก่เจา้หน้าท่ี
สาธารณสุข แกนนำสุขภาพ  
3.จัดทำแผนดำเนินงาน/
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4.เจาะเลือดประจำปีผู้ป่วย
เบาหวานและความดันดลหิตสูง
เพื่อค้นหาโรคแทรกซ้อน 
5.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
6.เจาะเลือดซ้ำในกลุม่ท่ีมีค่า
เลือดผิดปกติ 
7ตรวจคัดกรองภาวะแทกซ้อน
ทางตาเท้าในผู้ป่วย 
8.ติดตามประเมินผลรายงานฃ 
 
 

ผู้ป่วยเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง จำนวน 
40 คน  พื้นท่ี  
หมู่ท่ี 3 บ้าน
หนองแกและ หมู่
ท่ี 7 บ้านวังไทร 
 

ต.ค. 61 - ก.ย.62 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 15,000.- บาท 
กิจกรรมท่ี 1 เจาะเลือดประจำปีใน
ผู้ปว่ยเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ไม่มีค่าใช้จ่าย  
กิจกรรท่ี 2 จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ป่วย 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อๆละ 
25 บาท  จำนวน 40 คน จำนวน 8 
วัน เป็นเงิน 8,000.-บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 2 
ชม.ๆละ 600  บาท จำนวน 5 วัน 
เป็นเงิน 6,000.-บาท 
กิจกรรมท่ี 3 ตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้าในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
จำนวน 40 คน  
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 1 มื้อๆละ 
25 บาท  จำนวน 40 คน เป็นเงนิ 
1,000.-บาท 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต.บ้าน
หนองแก 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ประเภทกิจกรรมท่ี 1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นท่ี 

 ชื่อโครงการ  โครงการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อ  
 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุม่เป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

2 1. ตรวจคัดกรองใน
ประชาชนที่มีอายุ 30 ปีขึ้น
ไปเพ่ือหาภาวะเสี่ยง 
2. จัดอบรมให้ความรู้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่ม
เสียงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสงู 

1. เพ่ือสร้างกระแสให้ประชาชน
เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสงู 
2.เพ่ือให้กลุ่มผู้มีปัจจัยเสียงด้วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง มีความรู้มคีวามเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
3.เพ่ือให้กลุ่มผู้มปัีจจัยเส่ียงด้วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ตระหนักถึงความสำคัญของ
การปรับปลี่ยนพฤติกรรมและมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
ถูกต้อง 
 

1 ศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการดำเนินงานเพ่ือ
จัดทำแผนงานโครงการ 
2. จัดทำแผนงานโครงการเสนอขอ
อนุมติ ประสานงาน  
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมกับ
ผู้นำชุมชน อสม. และแกนนำ
สุขภาพ 
3.ให้ความรู้พร้อมทักษะการตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงกับแกนนำสุขภาพในเขต
รับผิดชอบ 

หมู่ที่ 3บ้านหนอง
แกและหมู่ที่ 7 
บ้านวังไทร  
แกนนำสุขภาพ 
จำนวน 25 คน  
ประชาชนกลุ่งเสี่ยง
อายุตั้งแต ่35 ปีขึ้น
ไปจำนวน 600 คน  
กลุ่งเส่ียง 

ต.ค.61 – ก.ย. 62 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000.-บาท 
กิจกรรมที่ 1กลุ่มเป้าหมายแกนนำสุขภาพ 
จำนวน 25 คน  
-ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 1 มื้อ ๆละ 70 บาท 
จำนวน 25 คน เปน็เงิน 1,750 บาท 
- คา่อาหารว่างและเครื่องด่ืมจำนวน 2 มื้อๆ ละ 
25 บาท 25 คน เป็นเงิน 1,250 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณเ์อกสารในการจัดอบรม. เปน็
เงิน 1,000.- บาท 
- ค่าวิทยากรจำนวน 3 ชม.ๆละ600 บาท เป็น
เงิน 1,800 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท  
กิจกรรมที่ 2  
- ค่าแผ่นพับความรู้โรคเหวานและความดัน
โลหิตสูงเป็นเงิน 2,000 บาท  
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมให้ความรู้และปรับ
พฤติกรรม  
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ70 บาท จำนวน 
50 คน เป็นเงิน 3,500 บาท  
-คา่อาหารว่างและเครื่องด่ืมจำนวน 2 มื้อๆ ละ 
25 บาท 25 คน เป็นเงิน 2,500 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณเ์อกสารในการจัดอบรม. เปน็
เงิน 2,000.- บาท 
- ค่าวิทยากรจำนวน 2ชม.ๆละ600 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท  
 
  
 

แบบติดตาม
ประเมินผลสุขภาพและ
แบบประเมนิความพึง
พอใจ 

รพ.สต. 
บ้านหนองแก 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นท่ี 
 ชื่อโครงการ  โครงการเด็กไทย 0 – 5ปี สุขภาพดี    

 
ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

3 เฝ้าระวังส่งเสริม
โภชนาการและส่งเสริม
พัฒนาการตามช่วงวัย 
การส่งเสริมความสำคัญ
การรับวัคซีน  

1.เพื่อใหเ้ด็ก 0- 5ปี ได้รับการ
ประเมินพฒันาการและกระตุ้น
พัฒนาการท่ีถูกต้องตามวัย  
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครอง และผู้เลี่ยงดูเด็กให้
มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูฏต้อง
เกี่ยวกับการส่งเสิมพัฒนาการ
เด็ก 0- 5 ปี  
3.เพื่อให้เด็ก 0- 5 ปี ท่ีมี
พัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการ ให้มี
พัฒนาการสมวัย และได้รับ
การรักษาท่ีถูกต้อง 
4.เพื่อให้เด็ก 0-5 ปีมีภาวะ
โภชนาการเติบโตตามวัย 
5.เพื่อให้เด็ก 0 – 5 ปี ไดร้รับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคท่ี
ครบถ้วนอย่างครอบคลุม 

1.จัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการ
กำหนดเป้าหมาย นโยบายและ
กิจกรรมการดำเนินงาน 
2.จัดทำโครงการและช้แจง
โครงการแก่เจ้าหน้าท่ี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านหนองแก  
3.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
4.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล 
5.จัดทำมุมส่งเสริมพัฒนาการ   
0- 5ปีในรพ.สต.บ้านหนองแก 
6.ตรวจประเมินเด็ก 0- 5 ปี คัด
กรองภาวะโภชนาการ 
7.ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็ก 
0 -5 ปีในเร่ืองพัฒนาการ 
โภชนาการ วัคซีน และอีคิว 
8.ติดตามกระตุ้นเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้าทุกเดือน 
9.สรุปรายงานผล 
 

เด็กอายุ 0- 5 ปี 
จำนวน 30 คน 
ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแล 30 คน  

พื้นท่ีหมู่ท่ี 3 บ้าน
หนองแกและหมู่
ท่ี 7 บ้านวังไทร  

ต.ค.62 - ก.ย.62  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 7,400 บาท 
กิจกรรมท่ี 1เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการตามช่วงวัย 
-คู่มือประเมินพัฒนาการเด็ก 0- 5ป ี 
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย เป็น
เงิน 500 บาท  
-ค่าของเล่นกระตุ้นพัฒนาการเป็น
เงิน 3,000 บาท  
-ค่าอาหารกลางวันจำนวน 30 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ70บาท เป็นเงิน 2,100 
บาท  
-ค่าอาหารว่างแลเคร่ืองดื่ม จำนวน 
30 คน จำนวน 2 มื้อๆละ25 บาท 
เป็นเงิน 1,500 บาท  
กิจกรรมท่ี 2 การดแูลภาวะ
โภชนาการ ไม่ใช้งบ 
กิจกรรมท่ี 3 การส่งเสริมความสำคัญ
การรับวัคซีนตามวัย 
-ค่าแผ่นพับใหค้วามรู้เกี่ยวกับวัคซีน 
จำนวน 30 ชุดๆละ 10 บาท เป็นเงิน 
300 บาท  
-ค้นหาเด็กที่รับวัคซีนไม่ครบ ไม่ใช้งบ  
 

คู่มือเผ้าระวังและ
ส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

รพ.สต.บ้าน
หนองแก 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นท่ี 
 ชื่อโครงการ  โครงการสตรีไทยป้องกันมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูก  

 
ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การตรวจมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก 

1.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย 
อายุ 30 – 60 ปี ท่ีเข้ารับการ
อบรมได้รับการตรวจ Pap 
smear  
2.เพื่อให้สตรีในกลุ่มเป้าหมาย
อายุ 30 – 60 ปี ท่ีเข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถตรวจเต้านมด้วย
ตนเองและถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกให้กับผู้อื่นได้ 
3.เพือ่ใหผู้้ท่ีมีผลตรวจผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยโรค
และรักษาตามมาตรฐาน 
 

1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.จัดทำตารางกำหนดวันเวลา
สถานท่ี 
3.จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์
การอบรม 
4.แจ้งกำหนดการอบรมให้
กลุ่มเป้าหมาย 
5.จัดอบรมฟท้นฟูความรู้ ความ
สามารุ พร้อมกับตรวจ Pap 
smear กับตรวจเต้านมแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

แกนนำสุขภาพ
จำนวน 30 คน 

มะเร็งเต้านมสตรี 
30 – 70 ปี 
จำนวน 170  

มะเร็งปากมดลูก 
สตรี 30 – 70 ปี 
จำนวน 30 คน  

 
 
 
 

ต.ค.62-ก.ย.62 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 10,390 บาท  
กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมให้ความรู้  
ค่าอาหารกลางวันจำนวน 30 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ70บาท เป็นเงิน 2,100 
บาท  
-ค่าอาหารว่างแลเคร่ืองดื่ม จำนวน 
30 คน จำนวน 2 มื้อๆละ25 บาท 
เป็นเงิน 1,500 บาท  
-โมเดลหุ่นเต้านมจำลอง 1 ชุด เปน็
เงิน 4,990 บาท  
-ค่าวิทยากร จำนวน 3 ชม.ๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 1,800 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตรวจสุขภาพ รพ.สต.บ้าน
หนองแก 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประเภทกิจกรรมท่ี 1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นท่ี 
ชื่อโครงการ  โครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  

 
ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

5 อบรมให้ความรู้เพื่อตรวจ
เจาะเลือดเกษตรกร หา
สารดกค้างในกระแส
เลือด 
 

1. เพื่อเจาะเลือดเกษตรกร
และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ท่ีอาจ
มีสารพิษตกค้างในกระแส
เลือด 
2.เพื่อให้เกษตรกรและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพตนเองในเร่ือง
ของสารเคมีตกค้างจากการ
ทำงานและการบริโภคอาหาร 

1. เขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ 
2.จัดประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม
เกษตรกรทราบเพ่ือเตรียม
กลุ่มเป้าหมาย อบรมและ
ตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใน
เกษตรกร 
3.เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ในการตรวจ โดยตรวจในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมอบรม 
4.ให้ความรู้เร่ืองของการปฏิบัติ
ตนในการประกอบอาชีพและ
ตรวจหาสารเคมีซ้ำในรายท่ีพบ
ความเสี่ยง 
5.ตดิตามประเมินผล รายงานผล
การดำเนินงาน  
 

รพ.สต.บ้าน 
หนองจิก 

เกษตรกรหมู่ท่ี 4 
บ้านหนองจิก

จำนวน 100 คน 

ม.ค.62 - ก.ย.62  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 19,400.- บาท 
-จัดทำคู่มือเกษตรกรปลอดโรค 
จำนวน 100 เล่ม ๆละ 25 บาท เป็น
เงิน 2,500 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 70บาท  เป็นเงนิ 
7,000.-บาท  
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม จำนวน 
100 คนคนละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 
เปน็เงิน  5,000 บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารในการจัด
อบรม  เป็นเงิน 2,500.- บาท  
-ค่าวิทยากรจำนวน 4 ชม.ๆละ 600 
บาท  เป็นงิน 2,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือเกษตรกร
ปลอดโรค 

รพ.สต.บ้าน
หนองจิก 

 



 

-10- 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นท่ี 
 ชื่อโครงการ  โครงการคัดกรองกลุ่มเสีย่งใส่ใจกลุม่ป่วย โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

 
ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

6 อบรมแกนนำสุขภาพ 
อบรมให้ความรู้และปรับ
พฤติกรรมแก่
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มป่วย
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

1.เพ่ือสร้างกระแสให้ประชาชน
เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสงู 
2.เพ่ือให้กลุ่มผู้มีปัจจัยเส่ียง
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง มีความรูค้วามเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการดูแลตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
3.เพ่ือให้กลุ่มผู้มีปัจจัยเส่ียง
โรคเบาหวาน และความดันโลหิต
สูงตระหนักถึงความสำคัญของ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลที่ถูกต้อง 
4.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสงูมีความรู้ในการ
ดูแลตนเองจากภาวะแทรกซ้อน
ได้อย่างถูกต้อง 
5.เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคแทรก
ซ้อนทางตา ไต เท้า ในผู้ป่วย
เบาหวานและวามดันโลหิตสูง 

1.ศึกษาข้อมูลกลุม่เป้าหมาย/ผล
การดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการดำเนินงานเพื่อ
จัดทำแผน 
2.จัดทำแผนการดำเนินงาน/
ประสาน/ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมตามโครงการกับผู้นำ
ชุมชน/แกนนำสุขภาพและอสม. 
3.อบรมให้ความรู้ทักษะการ
ตรวจคัดกรงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงกับแกนนำ
สุขภาพในเขต 
4.แกนนำสุขภาพสำรวจ ค้นหา 
ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
5.นำข้อมูลมาวิเคราะห์บันทึกใน
โปรแกรม JHCIS 
6.จัดอบรมให้ความรู้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้ป่วย 
ติดตามประเมินผล สรุปผลการ
ดำเนินการ   
 

รพ.สต.บ้าน 
หนองจิก 

แกนนำสุขภาพ18
คน  

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงอายุตั้งแต่ 
35 ปีข้ึนไป 586 
ประชาชนกลุ่ม

ป่วยด้วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

172  
คน  

ม.ค.62-ก.ย.62 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,180.- บาท 
กิจกรรมที่1 กลุ่มเป้าหมาย 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18คนๆละ 
1 มื้อๆละ 70บาท  เป็นเงิน 1,260 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
18 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็น
เงิน  900 บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารในการจัดอบรม  
เป็นเงิน 720.- บาท  
-ค่าวทิยากรจำนวน 4 ชม.ๆละ 600 
บาท  เป็นงิน 2,400 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ประชาชนกลุม่เสี่ยง 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 70บาท  เป็นเงิน 7,000 
บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
100 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็น
เงิน  5,000 บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารในการจัดอบรม  
เป็นเงิน 2,500.- บาท  
-ค่าวทิยากรจำนวน 4 ชม.ๆละ 600 
บาท  เป็นงิน 2,400 บาท 
-ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่อง
เสียง 
เป็นเงิน 2,000 บาท  
 

แบบคัดกรอง รพ.สต.บ้าน
หนองจิก 

 

 



 

-11- 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสรมิการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นท่ี 
 ชื่อโครงการ  โครงการดูแลและป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 

 
ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

7 อบรมให้ความรู้การตรวจ
เต้านมด้วยตนเองและ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
โรคมะเร็งเต้านม และ
มะเร็งปากมดลูกให้กับผู้อ่ืน 
และให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
อายุ 30 – 60 ปีที่เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
ตรวจ pap smearโดยให้ผู้
ที่มีผลตรวจผิดปกติได้รับ
การส่งต่อเพ่ือวินิจฉัยโรค 
รักษาตามมาตรฐาน 
 

1.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30 – 60 ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับการตรวจ pap smear 
2.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30 – 60 ปีที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความสามารถตรวจเต้านม
ด้วยตนเองและถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็งเต้านม และ
มะเร็งปากมดลูกให้กับผู้อ่ืนได้ 
3.เพ่ือให้ผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพ่ือวินิจฉัยโรค 
รักษาตามมาตรฐาน 
 

1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.จัดทำตารางการอบรม กำหนด
วัน เวลา สถานท่ี 
3.จัดเตรียมอุปกรณ์การอบรม 
4.แจ้งกำหนดการอบรม
กลุ่มเป้าหมายและเข้ารับการ
อบรมตามกำหนด 
5.ดำเนินการอบรมสตรี
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ 
ความสามารถในการตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองได้ 
6.ติดามประมินผล สรุปโครงการ 

 สตรีกลุ่มเสี่ยง
อายุ 30 – 60 ปี 

หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองจิก จำนวน 

100 คน  

ม.ค.62-ก.ย.62 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 70บาท  เป็นเงิน 4,900 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
100 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็น
เงิน  5,000 บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารในการจัดอบรม  
เป็นเงิน 2,000 บาท  
-ค่าวทิยากรจำนวน 4 ชม.ๆละ 600 
บาท  เป็นงิน 2,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคัดกรอง รพ.สต.บ้าน
หนองจิก 

 

 

 



 

-12- 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นท่ี 
 ชื่อโครงการ  โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผูบ้ริโภคปลอดภัย ห่างไกลสารเคมีตคา้งในกระแสเลือด 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

8 อบรมใหค้วามรู้เกษตรกร
กลุ่มเสี่ยงพร้อมท้ังตรวจ
คัดกรองด้วยการเจาะ
เลือด และตรวจซ้ำใน
กลุ่มเสี่ยง 

1.เพ่ือค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในด้านการใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยเจาะ
เลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงหา
สารเคมีตกค้างในกระกระแส
เลือด 
2.เพ่ือเจาะเลือดเกษตรกรกลุ่ม
เส่ียงมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองในเรื่องการใช้และ
ป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชขณะทำงาน  

1ทบทวนสถานการณ ์วิเคราะห์
แนวโน้มและหมู่บ้านที่ต้องดำเนินการ
เฝ้าระวังโดยการเจาะเลือดเกษตรกร
กลุ่มเสี่ยงหาสารเคมีตกคา้งในกระแส
เลือด 
2.จัดทำโครงการเสนอตอ่
คณะกรรมการกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพ 
3.ประชุมช้ีแจงโครงการ/เตรียมความ
พร้อมในการดำเนินงาน 
4.จัดการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม
เกษตรกรทราบเพือ่เตรียม
กลุ่มเป้าหมาย และนัดวันเวลาและ
สถานที่ในการจัดอบรม 
5.ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บา้น ผู้นำชุมชน 
โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อเตรียมการ
และวางแผนการดำเนินงานโครงการ
ในการจัดอบรมและตรวจหาสารเคมี 
6.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชแก่ชุมชนต่างฟในพื้นที ่
7.จัดอบรมให้ความรู้ตรวจหารสารเคมี
ในเลือด และตรวจซ้ำในกลุ่มเสี่ยง
ติดตามประเมินปล สรุปผลการดำเนิน
โครงการ   
 

เกษตรกรในพืน้ท่ี 
อบต.ไร่ใหม่ หมู่ท่ี 
5 บ้านเกาะไผ่ 
จำนวน 70 คน  
ณ ศาลากลาง

หมู่บ้าน  

ต.ค.61-ก.ย.62 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,900 บาท 
กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้และ
ตรวจหาสารเคมี 
- กระดาษทดสอบหาปริมาณโคลีน
เอสเตอเรส จำนวน 1 ชุดๆละ 100 test 
ราคาชุดละ 500 บาท เป็นเงิน 500 
บาท 
- ค่าเข็มเจาะปลายนิ้ว 1 กล่องๆละ 750 
บาท (1กล่อง มี 200 ชิ้น) เป็นเงิน 750
บาท 
-capillary tub 1 กล่อง ๆละ 150 บาท 
(1กล่อง มี 100 tube) เป็นเงิน 150 
บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 70บาท  เป็นเงิน 4,900 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
70 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็น
เงิน  3,500 บาท  
- ค่าป้ายไวนิลและป้ายประชาสัมพันธ์  
เป็นเงิน 900 บาท  
-ค่าวทิยากรจำนวน 2 ชม.ๆละ 600 
บาท  เป็นงิน 1,200 บาท 
 
 
  
 

แบบคัดกรอง รพ.สามร้อย
ยอด 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นท่ี 
 ชื่อโครงการ  โครงการ ปรับพฤติกรรมเดิม เพ่ิมพฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโรคเรือ้รัง 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

9 1.ติดตั้งป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
ตรวจคัดกรองโรคตา่งๆ 
ชุมชนละ 1 ป้าย 
2.รณรงค์คัดกรอง
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง มะเร็งฯ 
แจกพัดให้ความรู้
โรคเบาหวาน/ความดัน/
มะเร็งฯ 
3.จัดอบรมให้ความรู้ จัด
อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม/มะเร็งปากมดลูกใน
สตรีอายุ30-70ปี สอน
ทักษะการตรวจเต้านมและ
ประเมินผลการตรวจเต้านม
ที่ถูกต้องแก่สตรีอายุ 30 – 
70 ปี ในชุมชน และตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
สตรีอายุ 30 – 60 ปี โดย
วิธี pap smear 
 
 

1.เพ่ือสร้างกระแสให้ประชาชน
เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคไม่ตดิต่อ 
โดยเฉพาะ โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง มะเร็งเต้านม มะเร็ง
ปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้เก่ียวกับโรค
ไม่ติดต่อและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
เอ้ือต่อการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสงู มะเร็งเตา้นม 
มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้
ใหญ่ 
3.เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคไม่ตดิต่อ 

 กิจกรรมท่ี 1ประชาสัมพันธก์ารตรวจ
โรคเบาหวาน ความดันฯ 
-ติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงคก์าร
ตรวจคดักรองโรคต่างๆ ชุมชนละ 1 ป้าย 
กิจกรรมท่ี 2 รณรงค์คดักรองโรคเบาหวานและ
โรคความดันฯ 
-แจกพัดให้ความรู้โรคเบาหวาน/ความดัน/
มะเร็งฯ 
-อสม.ติดตามประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม
ละแวกบ้าน 
-นัดจุดรณรงค์ตรวจคัดกรองโดยจนท.
โรงพยาบาลและทีมอสม.ในหมู่บ้าน 
-อสม.เคาะประตูบ้านเอติดตามตรวจคัดกรอง
ในละแวกบ้าน 
กิจกรรมท่ี 3 จัดกจิกรรมให้ความรู้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
-ตรวจคัดกรองซ้ำแจกเอกสารให้ความรู้ 
-ติดตามคร้ังท่ี 2 ตรวจคัดกรองเจาะเลือดซ้ำ  
กิจกรรมท่ี 4 จัดอบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้
ความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูกใน
สตรีอายุ30-70ปี สอนทักษะการตรวจเตา้นม
และประเมินผลการตรวจเต้านมท่ีถูกตอ้งแก่
สตรีอายุ 30 – 70 ปี ในชุมชน และตรวจคดั
กรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี 
โดยวิธี pap smear 
กิจกรรมท่ี 5 แจ้งผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก
แก่ผู้รับบริการ 
กิจกรรมท่ี 6 ติดตามและส่งต่อ กลุ่มเป้าหมายท่ี
ตรวจมะเร็งท้ัง 3 ชนิด ท่ีพบความผิดปกติเพื่อ
เข้ารับการตรวจวินจิฉัยและได้รับการรักษาตา
มาตรฐานและต่อเนื่อง  
 

 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่
ใหม่  
ประชาชนอายุ 35 
ปีขึ้นไปที่ไม่ป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต
สูงจำนวน 185 
ราย 
สตรีอายุ 30 -60 ปี
จำนวน 92 ราย  
สตรีอายุ 30 -70 ปี 
จำนวน 110 ราย 
ประชาชนอายุ
5070ปี จำนวน 
114 ราย  
ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิต
สูงจำนวน 75 ราย  

ต.ค.61 - ก.ย.62 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,400 บาท 
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/มะเร็งเต้า
นม/มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ ่
-ป้ายไวนิล เป็นเงิน 450 บาท  
-ค่าทำพัดให้ความรู้ 250อันๆละ 17 บาท เปน็
เงิน 4,250 บาท 
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ตรวจคัดกรองภาวะความ
เสี่ยง 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมจำนวน 13 คนๆละ 
1มื้อๆละ25 บาท เปน็เงิน 3,250 บาท  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นงิน 850 บาท  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมใหค้วามรู ้
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมจำนวน 50คนๆละ 1
มื้อๆละ25 บาท เปน็เงิน1,250 บาท  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นงิน 500 บาท  
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมให้ความรู้ในสตรีกลุ่ม30-
70ปี สอนทักษะการตรวจเต้านมและประเมนิผล
การตรวจ ตรวจ pap smear  
-ค่าวิทยากรจำนวน 4 ชม.ๆละ 600 บาท  
เป็นงิน 2,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ70บาท 
เป็นเงิน 3,500 บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมจำนวน 50คนๆละ 
2มื้อๆละ25 บาท เปน็เงิน2,500 บาท  
-ค่าป้ายไวนิล เปน็เงิน 450 บาท  
 
 
 
 
 
 

แบบคัดกรอง รพ.สามร้อย
ยอด 
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ประเภทกิจกรรมท่ี 1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นท่ี 
 ชื่อโครงการ  โครงการผู้สูงวัยป้องกันโรคภัย ส่งเสริมสุขภาพกายใจให้แข็งแรง 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

10 
 

1.จัดอบรมให้ความรู้อสม.
เพ่ือฟ้ืนฟูเพ่ิมทักษะและ
ฟ้ืนฟูเพ่ิททักษะในการ
ประเมิน/คัดกรองภาวะ
สุขภาพ 13 โรค ใน
ผูสู้งอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการประเมิน/คัด
กรองภาวะสุขภาพได้
ถูกต้องครอบคลุม 
2.จัดอบรมให้ความรู้กับ  
อสม.ในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  
3.ตรวจประเมิน/คัดกรอง
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่สุขภาพผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่โดยอสม.และจนท. 
 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะและฟ้ืนฟู
ความรู้ให้กับอสม.ในการประเมิน
คักดรองภาวะสุขภาพในผู้สูงอาย ุ
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้กับอสม.
ในการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองความเส่ียงด้านสุขภาพที่
เป็นปัญหาในผู้สูงอายุได้ถูกต้อง
ครอบคลุมและได้รับการดูแลตาม
ความเหมาะสม 
4.เพ่ือพัฒนาทักษะกายใจ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งกายใจ 
5.เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน
ผู้สูงอายุ 

 1.จัดอบรมให้ความรู้อสม.เพ่ือฟ้ืนฟู
เพ่ิมทักษะและฟ้ืนฟูเพ่ิททักษะใน
การประเมิน/คัดกรองภาวะสุขภาพ 
13 โรค ในผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการประเมิน/คัดกรองภาวะ
สุขภาพได้ถูกต้องครอบคลุม 
2.จัดอบรมให้ความรู้กับอสม.ในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชน  
3.ตรวจประเมิน/คัดกรองภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนที่สุขภาพ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่โดยอสม.และจนท. 
4.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกายใจ 
หรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุทั้งร่างกายและ
จิตใจ  
5.สรุปผลการการดำเนินงาน
โครงการและรายงานผลให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ 
 

ผู้สูงอายุในเขต
อบต.ไร่ใหม่หมู่ท่ี5 
ตำบลไร่ใหม่ 
จำนวน 50 คน  
อสม.จำนวน 10 
คน   
ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลสาม
ร้อยยอด 

 พ.ย.61-ก.ย.62 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,700 บาท 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมฟ้ืนฟู เพ่ิมทักษะ
ในการประเมิน 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆละ
1มื้อๆละ70 บาท เป็นเงิน 700 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม จำนวน 
10 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็น
เงิน  500 บาท  
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 500 บาท  
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 70บาท  เป็นเงิน 3,500 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
50 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็น
เงิน  2,500 บาท  
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคัดกรอง รพ.สามร้อย
ยอด 
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ประเภทกิจกรรมท่ี 2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 

 ชื่อโครงการ  โครงการหนองแกร่วมกันใส่ใจ นำเด็กไทยสร้างเสริมไอโอดีน 
ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1 1.จัดอบรมให้ความรู้อสม.  
เก่ียวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและวิธีการ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือ  
ตรวจเกลือ  จำนวน 2 
ครั้ง  
2.ให้ความรู้ตัวแทน
ผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านอาหารและโรงเรียน 
โดยเน้นกลุ่มที่ตวจสอบ
เกลือไม่ผ่าน 
3.สรุปผลการดำเนินการ           

1.เพ่ือให้อสม.มีความรู้เกียวกับ
โรคขาดสารโอดีนและสามารถ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือได้ 
2.เพ่ือสุม่ตรวจการใช้เกลือใน
ครัวเรือน ร้านค้า 
3.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงความสำคญัของการ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 
4.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนและลดอัตราการเกิด
ภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน 
 
 

1.จัดอบรมให้ความรู้อสม.  เก่ียวกับ
โรคขาดสารไอโอดีนและวธิีการ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือ  
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
โครงการในพ้ืนที่เพ่ือความร่วมมือ
ในการตรวจเกลือ  จำนวน 2 ครั้ง  
3.ขอสนับสนุนชุดตรวจเกลือ
ไอโอดีนจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านหนองแก 
4.ตรวจเกลือ รวบรวมข้อมูล 
สรุปผลการตรวจเกลือ 
5.การให้ความรู้ตัวแทน
ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
และโรงเรียน โดยเน้นกลุ่มที่ตว
จสอบเกลือไม่ผ่าน 
6.สรุปผลการดำเนินการ           

 หมู่ท่ี 3 บ้าน
หนองแก ตำ    
ไร่ใหม่ 
อสม.แกนนำ
สุขภาพ18 คน 
หมูบา้นหนองแก 
จำนวน217
ครัวเรือน 
โรงเรียน 2 แห่ง 
ร้านค้า 8 แห่ง 

เม.ย.62 - ก.ย.62 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้  
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คนๆละ1
ม้ือๆละ70 บาท เป็นเงิน 1,260 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท เป็นเงิน 900 
บาท  
-ค่าวัสดุอปุกรณ์ เป็นเงิน 720 บาท  
-ค่าวิทยากรจำนวน 4 ชม.ๆละ600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท  
-ค่าปา้ยโครงการ 1 ผืน เป็นเงิน 700 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจเกลือ รวมบรวม
ข้อมูล  
-ค่าจัดทำแบบสำรวจ จำนวน 480 บาท 
ชุดๆละ 2 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
กิจกรรมที่ 3 การให้ความรู้ตัวแทน  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 1 
ม้ือๆละ 70บาท  เป็นเงิน 2,100 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท เป็นเงิน  
1,500 บาท  
-ค่าวัสดุอปุกรณ์ เป็นเงิน 860 บาท  
-ค่าวิทยากรจำนวน 5 ชม.ๆละ600 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท  
 
  

แบบตรวจเกลือ อสม.บ้าน
หนองแก 

 

 

 



 

-16- 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 
 ชื่อโครงการ  โครงการชุมชนรวมน้ำใจ สร้างเด็กไทยด้วยไอโอดีน 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

2 1.จัดอบรมให้ความรู้อสม.  
เก่ียวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและวิธีการ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือ  
ตรวจเกลือ  จำนวน 2 
ครั้ง  
2.ให้ความรู้ตัวแทน
ผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านอาหารและโรงเรียน 
โดยเน้นกลุ่มที่ตวจสอบ
เกลือไม่ผ่าน 
3.สรุปผลการดำเนินการ           

1.เพ่ือให้อสม.มีความรู้เกียวกับ
โรคขาดสารโอดีนและสามารถ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือได้ 
2.เพ่ือสุม่ตรวจการใช้เกลือใน
ครัวเรือน ร้านค้า 
3.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงความสำคญัของการ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 
4.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนและลดอัตราการเกิด
ภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน 
 
 

1.จัดอบรมให้ความรู้อสม.  เก่ียวกับ
โรคขาดสารไอโอดีนและวธิีการ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือ  
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
โครงการในพ้ืนที่เพ่ือความร่วมมือ
ในการตรวจเกลือ  จำนวน 2 ครั้ง  
3.ขอสนับสนุนชุดตรวจเกลือ
ไอโอดีนจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านหนองแก 
4.ตรวจเกลือ รวบรวมข้อมูล 
สรุปผลการตรวจเกลือ 
5.การให้ความรู้ตัวแทน
ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
และโรงเรียน โดยเน้นกลุ่มที่ตว
จสอบเกลือไม่ผ่าน 
6.สรุปผลการดำเนินการ           

 หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองแก ตำ    
ไร่ใหม่ 
อสม.จำนวน 18 
คน หมู่บ้านหนอง
จิก จำนวน 465 
ครัวเรือน 
โรงเรียน 2 แห่ง 
ร้านค้า 13 แห่ง 

เม.ย.62 - ก.ย.62 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้  
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คนๆละ1
ม้ือๆละ70 บาท เป็นเงิน 1,260 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท เป็นเงิน 900 
บาท  
-ค่าวัสดุอปุกรณ์ เป็นเงิน 720 บาท  
-ค่าวิทยากรจำนวน 4 ชม.ๆละ600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท  
-ค่าปา้ยโครงการ 1 ผืน เป็นเงิน 700 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจเกลือ รวมบรวม
ข้อมูล  
-ค่าจัดทำแบบสำรวจ จำนวน 480  ชุดๆละ 
2 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
กิจกรรมที่ 3 การให้ความรู้ตัวแทน  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 1 
ม้ือๆละ 70บาท  เป็นเงิน 2,100 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท เป็นเงิน  
1,500 บาท  
-ค่าวัสดุอปุกรณ์ เป็นเงิน 860 บาท  
-ค่าวิทยากรจำนวน 5 ชม.ๆละ600 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท  
  
 
  

แบบตรวจเกลือ อสม.บ้าน
หนองจิก 

 

 

 



 

-17- 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 
 ชื่อโครงการ  โครงการบา้นเกาะไผ่ สร้างเด็กไทยด้วยไอโอดีน 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

3 1.จัดอบรมให้ความรู้อสม.  
เก่ียวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและวิธีการ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือ  
ตรวจเกลือ  จำนวน 2 
ครั้ง  
2.ให้ความรู้ตัวแทน
ผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านอาหารและโรงเรียน 
โดยเน้นกลุ่มที่ตวจสอบ
เกลือไม่ผ่าน 
3.สรุปผลการดำเนินการ           

1.เพ่ือให้อสม.มีความรู้เกียวกับ
โรคขาดสารโอดีนและสามารถ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือได้ 
2.เพ่ือสุม่ตรวจการใช้เกลือใน
ครัวเรือน ร้านค้า 
3.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงความสำคญัของการ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 
4.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนและลดอัตราการเกิด
ภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน 
 
 

1.จัดอบรมให้ความรู้อสม.  เก่ียวกับ
โรคขาดสารไอโอดีนและวธิีการ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือ  
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
โครงการในพ้ืนที่เพ่ือความร่วมมือ
ในการตรวจเกลือ  จำนวน 2 ครั้ง  
3.ขอสนับสนุนชุดตรวจเกลือ
ไอโอดีนจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านหนองแก 
4.ตรวจเกลือ รวบรวมข้อมูล 
สรุปผลการตรวจเกลือ 
5.การให้ความรู้ตัวแทน
ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
และโรงเรียน โดยเน้นกลุ่มที่ตว
จสอบเกลือไม่ผ่าน 
6.สรุปผลการดำเนินการ           

 หมู่ท่ี 5 บ้าน
เกาะไผ่ ตำบลไร่
ใหม่ 
อสม.จำนวน 10 
แกนนำสุขภาพ 8 
คน หมู่บ้านเกาะ
ไผ่ จำนวน 148 
ครัวเรือน 
โรงเรียน 1 แห่ง 
ร้านค้า 4 แห่ง 

มิ.ย.62 - ก.ย.62 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,596 บาท 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้  
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คนๆละ1
ม้ือๆละ70 บาท เป็นเงิน 1,260 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท เป็นเงิน 900 
บาท  
-ค่าวัสดุอปุกรณ์ เป็นเงิน 720 บาท  
-ค่าวิทยากรจำนวน 4 ชม.ๆละ600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท  
-ค่าปา้ยโครงการ 1 ผืน เป็นเงิน 700 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจเกลือ รวบรวมข้อมูล  
-ค่าจัดทำแบบสำรวจ จำนวน 148  ชุดๆละ 
2 บาท เป็นเงิน 556 บาท 
กิจกรรมที่ 3 การให้ความรู้ตัวแทน  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 1 
ม้ือๆละ 70บาท  เป็นเงิน 2,100 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท เป็นเงิน  
1,500 บาท  
-ค่าวัสดุอปุกรณ์ เป็นเงิน 860 บาท  
-ค่าวิทยากรจำนวน 5 ชม.ๆละ600 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท  
  
 
  

แบบตรวจเกลือ อสม.บ้าน
เกาะไผ่ 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 
 ชื่อโครงการ  โครงการวังไทรรวมน้ำใจ สรา้งเด็กไทยเสริมไอโอดีน ปี 2562 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

4  1.จัดอบรมให้ความรู้อสม.  
เก่ียวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและวิธีการ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือ  
ตรวจเกลือ  จำนวน 2 
ครั้ง  
2.ให้ความรู้ตัวแทน
ผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านอาหารและโรงเรียน 
โดยเน้นกลุ่มที่ตวจสอบ
เกลือไม่ผ่าน 
3.สรุปผลการดำเนินการ           

1.เพ่ือให้อสม.มีความรู้เกียวกับ
โรคขาดสารโอดีนและสามารถ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือได้ 
2.เพ่ือสุม่ตรวจการใช้เกลือใน
ครัวเรือน ร้านค้า 
3.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงความสำคญัของการ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 
4.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนและลดอัตราการเกิด
ภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน 
 
 

1.จัดอบรมให้ความรู้อสม.  เก่ียวกับ
โรคขาดสารไอโอดีนและวธิีการ
ตรวจสอบมาตรฐานเกลือ  
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
โครงการในพ้ืนที่เพ่ือความร่วมมือ
ในการตรวจเกลือ  จำนวน 2 ครั้ง  
3.ขอสนับสนุนชุดตรวจเกลือ
ไอโอดีนจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านหนองแก 
4.ตรวจเกลือ รวบรวมข้อมูล 
สรุปผลการตรวจเกลือ 
5.การให้ความรู้ตัวแทน
ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
และโรงเรียน โดยเน้นกลุ่มที่ตว
จสอบเกลือไม่ผ่าน 
6.สรุปผลการดำเนินการ           

 หมู่ท่ี 7 บ้านวัง
ไทร ตำบลไร่ใหม่ 
อสม. แกนนำ
สุขภาพจำนวน 
18 คน หมู่บ้านวัง
ไทร จำนวน181 
ครัวเรือน 
ร้านค้า 8 ร้าน 

เม.ย.62 - ก.ย.62 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้  
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คนๆละ1
ม้ือๆละ70 บาท เป็นเงิน 1,260 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท เป็นเงิน 900 
บาท  
-ค่าวัสดุอปุกรณ์ เป็นเงิน 720 บาท  
-ค่าวิทยากรจำนวน 4 ชม.ๆละ600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท  
-ค่าปา้ยโครงการ 1 ผืน เป็นเงิน 700 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจเกลือ รวบรวมข้อมูล  
-ค่าจัดทำแบบสำรวจ จำนวน 480 ชุดๆละ 
2 บาท เป็นเงิน 960 บาท 
กิจกรรมที่ 3 การให้ความรู้ตัวแทน  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 1 
ม้ือๆละ 70บาท  เป็นเงิน 2,100 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท เป็นเงิน  
1,500 บาท  
-ค่าวัสดุอปุกรณ์ เป็นเงิน 860 บาท  
-ค่าวิทยากรจำนวน 5 ชม.ๆละ600 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท  
  
 
 
  

แบบตรวจเกลือ อสม.บ้านวัง
ไทร 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 3 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิเชิงรุกของศพด.ฯ 
 ชื่อโครงการ  โครงการผู้สูงอายุสขุภาพดี ชีวีสดใส  

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนนิการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1  1.จัดอบรมให้ความรู้ การ
ดูแลผู้สงูอายุ สอนวิธีการทำ
น้ำมันเขียว เพื่อนวดผ่อน
คลาย 
2.จัดอบรมให้ความรู้ การ
ดูแลผู้สงูอายุ สอนวิธีการทำ
น้ำมันพอกข่า เพือ่นวดพอก
เข่าป้องกันโรคเข่าเสื่อม 
 
 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้จักดูแลสุขภาพ
ในเบ้ืองต้นให้กับตนเอง 
2.เพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้าน
สุขภาพกายใจ ให้ผู้สูงอายุ ลด
ปัญหาภาวะสุขภาพจิตเส่ือม 
ผ่อนคลายความวติกกังวลจาก
ปัญหาชีวิตประจำวัน  
3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พบปะ ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 

1.ประชุมเตรียมการ ช้แจง
รายละเอียดโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานและ
ประสานผู้เก่ียวข้อง 
2.ติดต่อประสานงาน ขอความ
ร่วมมือหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมการจัดทำโครงการ 
3.ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละ
หมู่บ้าน เพ่ือทำความเข้าใจเก่ียวกับ
การจัดทำโครงการและนัดหมาย
ดำเนินงานจัดกิจกรรม 3เดือน/ครัง้ 
4.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  

 สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุอบต.ไร่
ใหม่ จำนวน 127 
คน ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
ตำบลไร่ใหม่  
 

ม.ค.62 - ก.ย.62 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,680 บาท 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ ทำน้ำมัน
เขียว   
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 127 คนๆละ1
ม้ือๆละ70 บาท เป็นเงิน 8,890 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 127 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท เป็นเงิน 6,350 
บาท  
-ค่าวัสดุอปุกรณ์ เป็นเงิน 6,350 บาท  
-ค่าวิทยากรจำนวน 4 ชม.ๆละ600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท  
-ค่าปา้ยโครงการ 1 ผืน เป็นเงิน 500 บาท 
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เรื่อง การดู
สุขภาพในผูสู้งอายุ เรื่องสมุนไพรปอ้งกันข้อ
เข่าเสื่อม  
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 127 คนๆละ1
ม้ือๆละ70 บาท เป็นเงิน 8,890 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 127 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท เป็นเงิน 6,350 
บาท  
-ค่าวัสดุอปุกรณ์ เป็นเงิน 6,350 บาท  
-ค่าวิทยากรจำนวน 4 ชม.ๆละ600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท  
  
  
 
 

แบบสอบถาม ชมรม
ผู้สูงอายุรวม
ใจอบต.ไร่

ใหม่  

 

 



 

-20- 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสขุภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 ชื่อโครงการ  โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ท่ีปรึกษา 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนนิการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1  ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทำงาน/ที่ปรึกษา
กองทุน  
 

1.พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือ
โครงการ กิจกรรม 
2.เพื่อพิจารณาออกระเบียบท่ี
จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 
3.เพื่อควบคุมและกำกับการ
ดูแลรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการจัดทำ
ทรัพย์สิน 
4.เพื่อกำกับดูแลในหน่วยงาน
หรือกลุ่มองค์กรผู้ได้รับ
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
5.เพื่อพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือการจัดทำสรุปผล
การดำเนินงานรานงานการรับ
จ่ายและเงินคงเหลือของ
กองทุน  
 

1.ประชุมวางแผนการทำงาน การ
จัดกิจกรรมโครงการกำหนดร่าง
วาระการประชุมทั้งคณะกรรมการ 
คณะทำงาน ที่ปรึษา  
2.ติดต่อประสานงานกับ
คณะกรรมการ พร้อมจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ตอบแทน ค่าใช้จ่ายใน
การประชุม  
3.ดำเนินการจัดประชุมตาม
แผนงานและวาระที่กำหนดพร้อม
สรุปผลรายงานการประชุม 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                               

 คณะกรรมการ/
ท่ีปรึกษากองทุน
จำนวน  20 คน 
 

ต.ค.61 - ก.ย.62 รวมเปน็เงินท้ังสิ้น 24,000 บาท 
-จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจำนวน 
20 คนๆละ 150 บาท เป็นงิน 3,000 
บาท  จำนวน  8 คร้ัง เป็นเงิน 
24,000 บาท  

รายงานการ
ประชุม 

สำนักปลัด   



 

-21- 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสขุภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 ชื่อโครงการ  โครงการประชุมคณะอนกุรรมการกองทุน 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนนิการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

2 ประชุมคณะอนุกรรม
กรรมการ  
 

เพ่ือบริหารจัดการทำงานของ
กองทุนให้เป็นไปตามแนวทาง
ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

1.ร่วมประชุมวางแผนการทำงาน 
ชี้แจงแนวทางการทำงาน ตาม
ขั้นตอนต่างๆของกองทุน 
2.ติดต่อประสานงานกับ
คณะกรรมการ พร้อมจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายใน
การประชุม  
3.ดำเนินการจัดประชุมตาม
แผนงานและวาระที่กำหนดพร้อม
สรุปผลรายงานการประชุม 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               

คณะอนุกรรมการ
จำนวน 8 คน  
 

ต.ค.61 - ก.ย.62 รวมเปน็เงินท้ังสิ้น 4,800 บาท 
-จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจำนวน 
20 คนๆละ 150  บาท  จำนวน  4 
คร้ัง เป็นเงิน 4,800 บาท  
 
 
 
 
 

รายงานการ
ประชุม 

สำนักปลัด   



 

-22- 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ประเภทกิจกรรมท่ี 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสขุภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 ชื่อโครงการ  โครงการประชุมคณะอนกุรรมการกองทุน 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนนิการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

3 การเดินทางไปราชการอง
คณะกรรมการ อนุกรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 

การอนุมัติให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการเดินทางไปอบรม 
ประชุมสัมมนา เกี่ยวกับการ
บริหารงานกองทุนหลกประกันสุขภาพ 

คณะกรรมการ 
จำนวน 19 คน  
คณะอนุกรรมการ
จำนวน 8 คน  
 

ต.ค.61 - ก.ย.62 รวมเปน็เงินท้ังสิ้น 3,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 
จำนวน 3,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลเข้ารับ
การอบรม 

สำนักปลัด   
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ประเภทกิจกรรมท่ี 5  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 

 ชื่อโครงการ  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัต ิ
 

ท่ี 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นท่ีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล ผู้รบัผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1 จัดกิจกรรมณรงคส์่งเสริม
ป้องกันการระบาดของ
โรค 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ สถานบริการ
กรณีการเกิดดรคระบาดต่างๆ  

ร่วมประสานงานบรูณาการกับ
หน่วยงานต่างในพื้นท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนในเขต
ตำบลไร่ใหม่ 

ต.ค.61-กย.62    สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
จำนวนเงินท้ังสิ้น 20,000 บาท 

แบบติดตาม
ประเมินผล 

อบต./รพสต.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


