
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย  กองทนุหลกัประกนัสุขภาพ อบต.แกม้อน้ 

อ าเภอจอมบึง จังหวดัราชบรุ ี

ตลุาคม  2563 

แผนสุขภาพชุมชนต าบลแกม้อน้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 



บทน ำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล

แก้มอ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

ซึ่งได้ก าหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันถ้วนหน้าในหลายรูปแบบทั้งในส่วนของ

การเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและการรับรองคุณภาพบริการ ซึ่ง

นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแล

สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพ่ึงพาตนเองด้วยการดูแล

สุขภาพตนเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม

สุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกัน

แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพให้ลุล่วง 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดท าข้อมูลมีการ

จัดท าแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณ

ให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จึงได้จัดท าแผนสุขภาพ

ชุมชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาพวะของประชาชนในพ้ืนที่โดยการ

จัดท าแผนสุขภาพชุมชนต าบลแก้มอ้น โดยแผนสุขภาพนี้จะสอดคล้องกันแผนงานต่างๆ ที่มีอยู่ในต าบลแก้มอ้น 

เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอดส์ แผนงาน/โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น เพ่ือให้การพัฒนาในทุก

ภาคส่วนของต าบลแก้มอ้น เกิดการบูรณาการร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ได้ยึดแนวทางการ

ปฏิบัติจากคู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ.2561) และจัดท าขึ้นตามความเหมาะสมตามศักยภาพการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ซึ่งแนวทางการจัดท าแผนยังคงยุดในหลักการของแผนสุขภาพชุมชน ได้แก่ 

1. ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ 

2. รวมพลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3. บูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 

4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนสุขภาพชุมชนต าบลแก้มอ้นฉบับนี้จ ะ

เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบลได้

เป็นอย่างด ี

 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ตุลาคม  2563 



ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 
1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 

 1.1 ที่ตั้ง 

ต าบลแก้มอ้น อยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอจอมบึง ห่างจากอ าเภอจอมบึงประมาณ 29 

กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์ ใช้ถนนสายจอมบึง – ด่านทับตะโก ทางหลวงหมายเลข 3274 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 1.2 เนื้อที่/สภำพภูมิประเทศ 

  ต าบลแก้มอ้น มีเนื้อที่ทั้งหมด 80,940 ไร่ 25 ตารางวา คิดเป็น 129.50  ตารางกิโลเมตร 

  พ้ืนทีเ่ป็นที่ราบลุ่มในตอนกลางของต าบล ส่วนรอบนอกเป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา มีแม่น้ าล า

ภาชีไหลผ่าน 4 หมู่บ้าน และล าห้วยท่าช้างไหลผ่าน 4 หมู่บ้าน บริเวณพ้ืนที่ตอนกลางเหมาะกับการท านาและ

บริเวณพ้ืนที่รอบนอกเหมาะกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ไม่มีแร่ธาตุที่ส าคัญ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและ

หิน อยู่ในเขตราชพัสดุ และเขต สปก. 

 1.3 แผนที่ต ำบลแก้มอ้น 

 



 1.4 กำรบริกำรพื้นที่ 

  กำรคมนำคม มีถนนทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย, ถนน รพช., ถนนโยธาธิการ, ถนนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี, ถนน สปก. เป็นลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง มีน้ าซับไหลผ่านท า

ให้ถนนได้รับความเสียหายง่าย 

  กำรไฟฟ้ำ มีไฟฟ้าใช้ ครบทั้ง  15 หมู่บ้าน ครอบคลุมร้อยละ 95 

  ประปำ มีประปาหมู่บ้าน ครบทั้ง 15 หมู่บ้าน ครอบคลุมร้อยละ 90 

  กำรสื่อสำร 

  1. มีระบบดินเตอร์เน็ตต าบล 

  2. ฟรี WiFi ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น และเน็ตประชารัฐ 

  3. โทรศัพท์จ านวน 2 เลขหมาย และโทรสาร 1 เลขหมาย 

 1.5 ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข 

  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้มอ้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลแก้มอ้น รับผิดชอบจ านวน 6 

หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 3, 7, 10, 12 และหมู่ท่ี 14 

  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งแฝก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลแก้มอ้น รับผิดชอบ

จ านวน 5หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 5, 8, 11 และหมู่ท่ี 15 

  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรางเฆ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลแก้มอ้น รับผิดชอบ

จ านวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4, 6, 9 และหมู่ที่ 13 

  4. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น บริการ 24 

ชั่วโมง โทรสายด่วน 1669 

 1.6 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 

  1. โรงเรียนบ้านทุ่งแจง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต าบลแก้มอ้น 

  2. โรงเรียนมหาราช 7 (ขยายโอกาสทางการศึกษา) หมูที่ 3 ต าบลแก้มอ้น 

  3. โรงเรียนบ้านรางเฆ่  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต าบลแก้มอ้น 

  4. โรงเรียนบ้านวังปลา  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต าบลแก้มอ้น 

  5. โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ต าบลแก้มอ้น 

  6. โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎร์บ ารุง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต าบลแก้มอ้น 

  7. โรงเรียนบ้านพุตะเคียน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ต าบลแก้มอ้น 

  8. โรงเรียนบ้านสันดอน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต าบลแก้มอ้น 

  9. โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 ต าบลแก้มอ้น 

  10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลแก้มอ้น 



2. ข้อมูลด้ำนศักยภำพกำรบริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก้มอ้น 

 2.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก้มอ้น ประกอบด้วย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

 
 

           
 

    

  
 

 



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

 

  

นายเสกสรร  แซ่ลิ้ม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 

นายสุระพล  สร้อยค า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 

นายมิน  เพชรเอี๊ยะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 

นายซ้ง  พงเพา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 

นายสมศักดิ์  แซ่ตัน 
ประธานสภา อบต. 

นายอัฏฐพล  เวท ี
รองประธานสภา อบต. 

นางศศิพิชญ์  กิตติพัฒน์วิกุล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 

นายชัยวัฒน์  ฉัตรมิ่งขวัญ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

นายมานิตย์  นิยมพงษ ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

นายซ้ง  พงเพา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกาญจน์  พรานเจริญ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 

นางพวงเพ็ชร  ยศส้ม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 

นายสิทธิพงศ์  สายสล้าง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 

นายสิงห์สมบัติ  สิงห์งาม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

นายสายชล  ดอกรัก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

นายสุรเชษฐ  ขุนหมื่น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 

นายสมชาย  หนูนันท์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 

นายไสว  เล่าทรัพย ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 

นางอนงค์  มากภู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 

นายแผน  โตเอี่ยม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 

นายสมชาย  ทัพโพธ์ิ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 

นายสมบตัิ  ม่วงน้อย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14 

นายสมบตัิ  ระดมงาม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15 

นางสาวน้ าหวาน  พิมพา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14 

นายสงคราม  ยอดทอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15 

จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง 
เลขานุการสภา อบต. 



 

 

 

  

นางสาวฐานินทรา  อินทนาศักดิ์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

นางลักขณา  งามยิ่งยวด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นางอรุณศรี  นวนนาง 
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 

นางกาญจนาพร  เกตุทอง 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายศิวกร  หลิมบุญงาม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

 



(3) โครงสร้ำงส่วนรำชกำร 

 

  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน 

 



 

 

 

 



 2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก้มอ้น 

ประกอบด้วย 

 

1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน  ประกอบด้วย 

1) สาธารณสุขอ าเภอจอมบึง   

2) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 

3) ท้องถิ่นอ าเภอจอมบึง 

2. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  
1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   เป็นประธานกรรมการ 

2) นายวงษ์สัน คูหามณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 

3) นายด ารงศักดิ์ มงคลรัตนาสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 

4) นางศศิพิชญ์ กิติพัฒน์วิกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  เป็นกรรมการ 

5) นางสาวน้ าหวาน พิมพา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 เป็นกรรมการ 

6) นายกิจจา   อนุเครือ  ผอ.รพ.สต.แก้มอ้น  เป็นกรรมการ 
7) นายประเทือง หัวเพ็ชร์  ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก  เป็นกรรมการ 

8) นางสาวดวงแข มิตรสงเคราะห์ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 12 เป็นกรรมการ 

9) นางสาวอรวสา ทัศนสุนทรวงศ ์ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 11 เป็นกรรมการ 

10) นายอาทิตย์ เซี่ยงเซี้ยว ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ 

11) นายอรุณ  กลอนประดิษฐ์ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ 

12) นายมล  ข าวิลัย  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ 

13) นายทวน  แป้นโก ๋  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ 

14) นายปรีชา จันทร์ภูม ิ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ 

15) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

16) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น        เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17) ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.แก้มอ้น         เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น      เป็นประธานอนุกรรมการ 
๒.  นางสาวดวงแข  มิตรสงเคราะห์ ผู้แทนกรรมการกองทุนฯ     เป็นอนุกรรมการ 
๓.  นางสาวน้ าหวาน  พิมพา  ผู้แทนกรรมการกองทุนฯ     เป็นอนุกรรมการ 
4.  นางรุ่งรัตน์         คุสินธุ์  ผู้แทน ผอ.รพร.จอมบึง     เป็นอนุกรรมการ 
5.  นางคณิศร         ทองเอีย ผู้แทนสาธารณสุขอ าเภอจอมบึง     เป็นอนุกรรมการ 
6.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรางเฆ่     เป็นอนุกรรมการ 
7.  นางบุญพริ้ง   หัวเพ็ชร์   ผู้จัดการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุข  เป็นอนุกรรมการ 
8.  นางสาวกรทิพย์  จันทร์แดง ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  เป็นอนุกรรมการ 
9.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น        เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
10.รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก้มอ้น 

 



2.2 นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงด้ำนสุขภำวะ 

2.2.1 นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มี

ประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในต าบลให้มีสุขภาพ

แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลแก้มอ้น มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลแก้มอ้น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่น

กีฬาและนันทนาการ การออกก าลังกาย 

4. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวต าบลแก้มอ้น ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 

5. ส่งเสริมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 

6. ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

7. การพัฒนาจัดสร้างที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในต าบล 

8. รณรงค์สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด 

2.2.2 นโยบำยด้ำนสังคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ต าบลแก้มอ้นเป็นชุมชนที่

ปลอดภัยน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้าง

โอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 

2. ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว 

3. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน

ต าบล 

4. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็ก

นักเรียนที่ขาดแคลน 

5. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

6. สนับสนุนการท างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในต าบลแก้มอ้น กลุ่ม อสม. 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อป.พร. ตชด. และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในต าบลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 



3. ข้อมูลทั่วไปด้ำนกำรปกครอง 

3.1 กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 

จ านวนหมู่บ้านในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่บ้ำน ชื่อ – สกลุ  ต ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์ 

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก นายอรุณ กลอนประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 08 4317 2091 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง นายสมชาย มงคลรัตนาสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 08 6174 7476 
หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น นายวินัย ใจตรง ผู้ใหญ่บ้าน 09 2652 4756 
หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่ นายมล ข าวิลัย ผู้ใหญ่บ้าน 08 7015 4175 
หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา นายทวน แป้นโก ๋ ผู้ใหญ่บ้าน 08 5177 8174 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฎ นายไพฑูรย์        ธรรมจง ผู้ใหญ่บ้าน 08 5704 2521 
หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง นายประเสริฐ     บู่ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 08 7031 4003 
หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน นายวริทธ์ หนูบ้านเกาะ ผู้ใหญ่บ้าน 08 9904 6573 
หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน นายหลงมา ด้วงสวัสดิ ์ ผู้ใหญ่บ้าน 08 1705 8878 
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด นายสายชล ทองเปลว ผู้ใหญ่บ้าน 06 2584 9742 
หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก น.ส.อรวสา ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 09 1723 3621 
หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน นายทองเริ่ม เจตพุก ผู้ใหญ่บ้าน 08 9042 7783 
หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ นายอาทิตย์ เซี่ยงเซี้ยว ก านัน 08 6163 6446 
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยส าโรง นายปรีชา จันทร์ภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 08 4726 3012 
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง นายสมปอง มีชัย ผู้ใหญ่บ้าน 08 1791 1005 

 
 3.2 จ ำนวนประชำกร 

หมู่บ้ำน ชื่อ – สกลุ ผู้ใหญ่บ้ำน 
จ านวน จ ำนวนประชำกร(คน) 

ครัวเรือน ชำย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก นายอรุณ กลอนประดิษฐ์ 244 288 264 552 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง นายสมชาย มงคลรัตนาสิทธิ์ 230 489 636 955 
หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น นายวินัย ใจตรง 569 785 776 1,561 
หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่ นายมล ข าวิลัย 262 347 346 693 
หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา นายทวน แป้นโก ๋ 186 377 390 767 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฎ นายไพฑูรย์     ธรรมจง 146 253 257 510 
หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง นายประเสริฐ  บู่ทอง 265 419 458 877 
หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน นายวริทธ์ หนูบ้านเกาะ 206 233 238 471 
หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน นายหลงมา ด้วงสวัสดิ ์ 210 338 320 658 



หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด นายสายชล ทองเปลว 126 227 220 447 
หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก น.ส.อรวสา ทัศนสุนทรวงศ์ 118 172 169 341 
หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน นายทองเริ่ม เจตพุก 116 190 193 383 
หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ นายอาทิตย์ เซี่ยงเซี้ยว 113 187 185 372 
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยส าโรง นายปรีชา จันทร์ภูมิ 130 229 240 469 
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง นายสมปอง มีชัย 259 420 391 811 

รวมประชำกรทั้งสิ้น    3,180 4,954 5,083 9,867 
หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

3.3 จ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ 

กลุ่มอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) % ชำย % หญิง 
0 – 5 ปี      
6 – 12 ปี      
13 – 19 ปี      
20 – 34 ปี      
35 – 50 ปี      
51 - 59 ปี      
60 ปี ขึ้นไป      

รวม      
 

3.4 จ ำนวนประชำกรแยกตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

1. หญิงตั้งครรภ์   จ านวน คน,  หญิงหลังคลอด  จ านวน คน  

2. เด็ก 0 – 5 ปี   จ านวน คน 

3. ผู้ป่วยเรื้อรัง อายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน คน   

4. ผู้พิการ    จ านวน คน  ขึ้นทะเบียน จ านวน  คน คิดเป็น  % 

5. ผู้สูงอายุ    จ านวน คน  ขึ้นทะเบียน จ านวน  คน คิดเป็น  % 

 



ส่วนที่ 2 

กำรวิเครำะห์ปัญหำด้ำนสุขภำวะของต ำบลแก้มอ้น 

1. บทน ำ 

  การจัดท าแผนสุขภาพชุมชนต าบลแก้มอ้น เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในต าบลแก้มอ้นทุกช่วงวัย ให้มีสุขภาวะที่ดี นับเป็น

เครื่องมือหนึ่งที่เดจากการร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ แผน

สุขภาพชุมชนต าบลแก้มอ้น ได้จากการระดมความคิดระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น กับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้มอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งแฝก โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านรางเฆ่ โรงเรียนในต าบลแก้มอ้น จ านวน  5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมหาราช 7  

โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก โรงเรียนบ้านทุ่งแจง โรงเรียนบ้านวังปลา โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านแก้มอ้น และชมรมผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น โดยใช้เวทีการประชุมเพ่ือจัดท าแผนสุขภาพชุมชน ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ได้ระดมความคิดและเสนอเป็นโครงการ โดยถอดจากสภาพปัญหา

ที่เกิดขึ้น โดยจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และฉายให้เห็นภาพที่ชัดเจนในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ และ

การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดี นอกจากเรื่องของการรักษา การจัดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพแล้ว ยังมีเรื่อง

ของการตรวจหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย เพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษา การออกก าลังกาย การเยียวยา รวมถึงมิติทาง

สังคม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การอยู่ร่วมกันในสังคม การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงถือเป็นมิติที่กว้างกว่าเรื่องของ

สาธารณสุขเพียงอย่างเดียว 

  ดังนั้น แผนสุขภาพชุมชนต าบลแก้มอ้น จึงสะท้อนออกมาในหลายมิติด้วยกัน ทั้ งมิติด้าน

เศรษฐกิจ ได้แก่ ความเครียดทีเกิดจากการท ามาหากิจ ถ้าทุกคนพออยู่พอกิน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปฏิบัติก็จะท าให้สุขภาวะดีขึ้น มิติทางด้านสังคมที่ต้องเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีการฝึกอบรม

สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และคุณธรรมให้มากยิ่งขึ้น และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม โดย

ต้องจัดระบบสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เกิดความสวยงาม ความสะอาด ลดปริมาณขยะที่จะไปสู่ที่ทิ้งจริงให้น้อยที่สุด

ด้วยการคัดแยกขยะ การแปรสภาพขยะเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้ าหมักชีวภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงสู่ปัญหา

ด้านสุขภาวะได้ทั้งสิ้น ซึ่งการขับเคลื่อนการด าเนินการไปสู่สังคมที่สุขภาวะที่ดีได้นั้น ต้องน าแผนสุขภาพชุมชน

ที่เกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่เข้ามาผนวกกันกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

แก้มอ้น เพ่ือให้เกิดเป็นโครงการและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ต่อไป 

2. กำรวิเครำะห์ปัญหำ (SWOT) ในต ำบล 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันเป็นการ

ประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ

พัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมใน

ท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  



ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายนอก ได้แก่ จุดแข็ง (Strength 

– S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) 

เป็นเครื่องมือ 

 
 

จุดแข็ง = Strenght จุดอ่อน = Weak 
1. ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

ช่วยเหลือกันแบบพ่ีน้อง 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องสุขภาพ 
3. มี อสม.ประจ าหมู่บ้านที่สามารถดูแลครัวเรือนได้

อย่างทั่วถึง 
4. มีกลุ่ม/องค์กร ที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง 
5. มีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก 
 

1. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในหมู่บ้าน 

2. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่
ปลอดภัย 

3. การออกก าลังกาย 
4. ขาดบุคลากรที่มีวุฒิตรงตามสายงานสาธารณสุข 
5. ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
6. ปัญหายาเสพติด 

 

โอกำส = Opportunity อุปสรรค = Threat 
1. มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อสม. เป็นประจ า

ทุกปี 
2. รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
3. ผู้น าท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึน 

1. สภาพพ้ืนที่บางแห่งเป็นพ้ืนที่ต่ า เป็นหลุมเป็นบ่อ 
มีน้ าท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

2. โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ท าให้ต้องดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 

3. ประชาชนไม่รู้สิทธิหน้าที่และการจัดการปัญหาใน
การใช้บริการสุขภาพ ท าให้บางส่วนประสบ
ปัญหาและเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ 

4. ขาดการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายต่างๆ ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้ งในส่วนของผู้
ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้จัดบริการ  

5. วัฒนธรรมบริโภคนิยม และการรับวัฒนธรรม
ตะวันตกมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ประชาชน
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ถูกต้อง
เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 



3. ประมวลผลกำรวิเครำะห์ปัญหำด้ำนสุขภำพของหมู่บ้ำน 

  จากการระดมความคิดเห็นระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทั้ง 3 แห่งของต าบลแก้มอ้น โรงเรียนจ านวน 5 แห่งของต าบลแก้มอ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น

ของต าบลแก้มอ้น และชมรมผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น ภายใต้การให้ค าปรึกษาของคณะที่ปรึกษา  โดยใช้เวทีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก้มอ้น ซึ่งได้น าประเด็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

ในของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข จนสามารถสรุปและจัดล าดับความส าคัญปัญหาด้าน

สุขภาพของต าบลแก้มอ้น ดังต่อไปนี้ 

ปัญหำ สำเหตุของปัญหำ แนวทำงแก้ไข โครงกำร 
1 .  พ ฤ ติ ก ร ร ม
เสี่ ย ง เบาหวาน
ความดัน 

1.พฤติกรรมการ
บริโภคไม่ถูกต้อง คือ 
บริโภคอาหารรสจัด 
ประเภทหวาน มนั 
เค็ม 
2ไม่ออกก าลังกาย 
3 . ข า ด ก า ร ต ร ว จ
สุขภาพ 
4.ภาวะความเครียด 
5.กรรมพันธุ์ 
6.ขาดความรู้ 

1.ควบคุมอาหาร ประเภท
รสจัด ลดหวาน มัน เค็ม 
2.ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย 
3.ตรวจสุขภาพเพื่ อคัด
กรองและค้นหาสภาพ
ปัญหาอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง 
4.อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพ 

1.โครงการณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 

2.โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 

3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรอง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 

4.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและกลุ่ม
ป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู 
ปี 2564 

5.โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ปี 2564 

6.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มสงสัย
รายใหม่ และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง 

7.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 
2564 

2.การขาดความ
เข้าใจและความ
ต ร ะ ห นั ก ใ น
ความส าคัญของ
ก า ร ต ร ว จ ห า
มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม 

1.ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ ใ ห้
ความส าคัญในการเข้า
รับการตรวจหามะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม 
2 . เ มื่ อ จั ด กิ จ ก ร ร ม
ตรวจหามะเร็งมีผู้เข้า
รับบริการน้อย 

1.ให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงความส าคัญ ประโยชน์ 
และความเสี่ยงของการ
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม 
2.จัดกิจกรรมตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสตรีในการ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เขต รพ.สต.แก้ม
อ้น ปี 2564 
2.โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 
2564 
3.โครงการสตรีไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2564 
 



ปัญหำ สำเหตุของปัญหำ แนวทำงแก้ไข โครงกำร 
3.ปัญหาสุขภาพ
ของมารดาและ
ทารก  ทารกแรก
เกิดมีน้ าหนักตัว
น้อย 

ภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้ ง ค ร ร ภ์  ที่ ส่ ง ผ ล
กระทบต่อสุขภาพของ
มารดาและทารก 

1.อบรมให้ความรู้แก่หญิง
ตั้งครรภ์และสร้างความ
ตระหนักในการมารับการ
ฝากครรภ์ให้เร็วและครบ
ตามเกณฑ์  ซึ่ งการดูแล
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่
ดีจะส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์
ปลอดภัยและคลอดบุตรที่
ส ม บู ร ณ์ แ ข็ ง แ ร ง เ ป็ น
ป ร ะ ช า ก ร ที่ ดี ข อ ง
ประเทศชาติต่อไป 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

1.การป้องกันละแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร ในเขตโรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น  ปี 2564 

2. .โครงการฝากครรภ์คุณภาพ เพื่อมารดาและ
ทารกสุขภาพดี  ปี 2564 

3.โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ใน
เด็ก อายุ 0 – 5 ปี ปี 2564 

4. 

4.ปัญหาเด็กอ้วน 1.เด็ก ครอบครัว ขาด
ความรู้ ในการเลือก
รับประทานอาหาร 
2.ผู้ปกครองขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ ไม่มีเวลา
ดูแลบุตรหลานเพราะ
ต้องท างาน 
3.ฐานทางเศรษฐกิจ 
ความยากจน 

1.อบรมให้ความรู้ ด้ าน
โภชนาการสมวั ย  การ
บริโภคอาหาร การออก
ก าลังกายที่เหมาะสม เพื่อ
ลดน้ าหนัก มีน้ าหนักใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม 
2.ให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียน
มีพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 
ที่เหมาะสม  
2.ให้เด็กวัยเรียนที่มีภาวะ
เร่ิมอ้วนและอ้วนได้รับการ
ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

1.โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนของนักเรียน
ประถมศึกษาในโรงเรียนในเขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้มอ้น  ปี 2564 

2.โครงการแก้ปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเร่ิม
อ้วนและอ้วน ปี 2564 

3.โครงการนักเรียนไทยพิชติพุง พิชิตอ้วน ปี 
2564 

 

5.ปั ญ ห า ก า ร
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

1.สื่อต่างๆ เข้าถึงได้
ง่ายและขาดการ
ควบคุม เช่น 
อินเตอร์เน็ต โชเชียล
มีเดีย โทรทัศน ์
2.พฤติกรรมของวัยรุ่น 
ความอยากรู้อยากเห็น 
3 . ส ภ า พ ปั ญ ห า
ครอบครัว 
4.สังคม สิ่งแวดล้อม 

1.การอบรมให้ความรู้แก่
เ ยาวชน ใ ห้ เข้ า ใจ เรื่ อ ง 
เพศศึกษาและพัฒนาการ
ของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
2. ให้เยาวชนมีทักษะใน
การจัดการกับสถานการณ์
ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ 
3. ให้เยาวชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการเห็น
คุณค่าในตนเอง  

1.โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในเขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้มอ้น  ปี 2564 

2.โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
ปี 2564 

3.โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไมท่้องก่อนวัย 
ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ปี 2564 



ปัญหำ สำเหตุของปัญหำ แนวทำงแก้ไข โครงกำร 
6.ไข้เลือดออก 1 . พ บ ผู้ ป่ ว ย เ ป็ น

ไข้เลือดออก โดนยุงกัด 
2.มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
ทิ้งขยะไม่เป็นที่ มีน้ า
ท่วมขังจากน้ าฝน และ
น้ า ใช้ จากครั ว เ รือน 
ภาชนะมีน้ าขัง 

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง
โครงการส่งเสริมป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและสาธิต
แ ล ะ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า
สมุนไพร 
ไล่ยุง 

1.โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไข้เลือดออกและ
สมุนไพรไล่ยุงในนักเรียน ปี 2564 

2.โครงการ“ป้องกัน” และ“เตือนภัย” ผู้สูงวัย
ห่างไกลโรคด้วยสมุนไพรไลยุ่ง  

3.โครงการควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก
ต าบลแก้มอ้น         

7.สุขอนามัยของ
เด็กเล็กและ
นักเรียน 

พฤติกรรมของมารดา
ในการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่
ถูกต้อง  รวมถึ งการ
ดูแลท าความสะอาด 
ช่องปากไม่ถูกวิธี และ
มีพฤติกรรมการบริโภค
ที่ไม่เหมาะสม 

1.ให้ความรู้เรื่องการดูแล
ช่องปากและฟันส าหรับ
เด็ก 
อายุ 2-4 ขวบ 
2. การฝึกปฏิบัติการแปรง
ฟันที่ถูกวิธีให้กับผู้ปกครอง
และเด็ก 

1.โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสขุภาพในช่อง
ปาก 

2.โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 
4.โครงการส่งเสริมชีวัน สร้างภมูิคุ้มกันใน

ชุมชน 

8.การเสียชีวิต
จากโรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ ่

ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงใน
พื้นที่  ที่มีประวัติ เคย
เป็นมะเร็งรังไข่,มดลูก
,เต้านม เบาหวาน ผู้มี
อายุมากกว่า 50 ปี ผู้ที่
รับประทานอาหารที่มี
ไ ข มั น สู ง  ก า ร รั บ
สารพิษเข้าสู่ร่างกาย
และมี ก า รตกค้ า งที่
ล าไส้  

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก  และการคัด
ก ร อ ง ห า เ ลื อ ด แ ฝ ง ใ น
ตัวอย่างอุจจาระ  
(Fit  test) 

1.โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองและให้ความรู้
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก เขต
รับผิดชอบรพ.สต.แก้มอ้น  ปี 2564 

2.โครงการรณรงค์คัดกรองและให้ความรู้
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ปี 2564 

3.โครงการรณรงค์ให้ความรู้โรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่และทวารหนัก ปี 2564 

9.อันตรายจาก
การใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช 

เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
อย่างแพร่หลายเพื่อ 
เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ มี
เกษตรกรส่วนใหญ่มี
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้
สารเคมีฯที่ไม่ถูกต้อง 
ปลอดภัย ท า ใ ห้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพทั้ง
เฉียบพลันและ 
เร้ือรัง 

1. ด า เนินการตรวจคัด
กรองโลหิตเกษตรกรหา
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชพิษ
ตกค้าง    
2. จัดอบรมเกษตรกรให้
ค ว าม รู้ เ รื่ อ ง ใ นกา ร ใ ช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่
ปลอดภัย 
3.  ติดตามปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้
มีระดับเลือดไม่ปลอดภัย 

1.โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในโลหิตเกษตรกร เขต
รับผิดชอบ รพ.สต.แก้มอ้น  ปี 2564 

2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรอง
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในเกษตรกร ปี 
2564 

3.โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในประชาชน ปี 2564 
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10.การเจ็บป่วย
ฉุกเฉินและการ
เสียชีวิต  

การแพทย์ฉุกเฉินที่มี 
คุณภาพและมาตรฐาน
สามารถช่วยลดการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิต
ได้ หรือเมื่อเกิดภาวะ
เจ็บป่วยฉุกเฉินก็
สามารถลดความ
สูญเสียการเสียชีวิตได้  

1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
กลุ่มโรคฉุกเฉิน การปฐม
พยาบาลเบื้องตน้ และการ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชพีฉุกเฉิน 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าชุมชน 
เร่ืองการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน เขต รพ.
สต.แก้มอ้น ปี 2564 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร
สาธารณสุขและผูน้ าชุมชน เร่ืองการ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชพีเบื้องต้นและการใช้
เครื่อง AED ปี 2564 

11.ปัญหา
อุบัติภัยจาก
การจราจรเพิ่ม
สูงขึ้น 

1.การเมาแล้วขับ  
2.การไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจร 
3.สภาพของถนน 

ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจากการจราจร
กลุ่มวัยรุ่น ตามโครงการ 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย 
ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ 
เขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

12.ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

1.เกิดปริมาณมูลฝอย 
2.การน าไปก าจัดโดย
วิธีกองบนพื้นซึง่ไม่
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลก่อให้เกิด
อากาศเสียน้ าเสีย
แหล่งพาหะน าโรค  
3.เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ของหนูและแมลงวัน 
ซึ่งเป็นพาหะน า
โรคติดต่อ 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการคัดแยกและก าจัด
ขยะต้น 
2. จัดซื้อถังพลาสติก 
ขนาด 20 ลิตร เพื่อเป็นที่
รองรับขยะ 
3. จัดท าป้ายไวนิลเรื่อง
การคัดแยกขยะเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ
และสร้างกระแสการก าจัด
ขยะต้นทาง 

โครงการหมู่บ้านตน้แบบ คัดแยกและก าจัด
ขยะต้นทาง เขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

13.การสร้าง
นวัตกรรม
สุขภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่12(พ.ศ.2560 – 
พ.ศ.2564)รัฐบาลได้
ก าหนดให้มีการใช้
การแพทย์ทางเลือก
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 

1. ด าเนินการจัดจา้งท า 
นวัตกรรม ขวดหรรษา 
อโรมากลิ่นมะกรูด  
2. ให้กลุ่มเป้าหมายยืม
นวัตกรรมไปใช้  
3. ติดตาม ประเมินผล ทุก 
2 เดือน 
4.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
โครงการส่งเสริมป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและสาธิต
และฝึกปฏบิัติการท า
สมุนไพร 
ไล่ยุง 

1. โครงการนวัตกรรมสุขภาพ ขวดหรรษา อโร
มากลิ่นมะกรูด รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

2.โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไข้เลือดออกและ
สมุนไพรไล่ยุงในนักเรียน ปี 2564 
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14.ภาวะปัญญา
อ่อนและความ
เสียหายต่อสมอง 

1.ปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีนในพืน้ที่ 
2.สารไอโอดีนมี
ความส าคัญมากต่อ
การพัฒนาสมอง 

1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ทั่วไปเร่ืองไอโอดีน ความ
จ าเป็นของไอโอดนีในกลุ่ม
ทั่วไป กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
2.การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ปรุงรสที่ผสมสารไอโอดีน 
3.การตรวจคุณภาพเกลือ
ไอโอดีนด้วยชุด i-kit 

โครงการใช้เกลือเสริมไอโอดีน ปี2564 

15.พฤติกรรม
สุขภาพในการ
ปฏิบัติตัวและ
การบริโภค
อาหารไม่ถูกต้อง 

การบริโภคอาหารที่ไม่
สะอาดเปน็สาเหตุ
ส าคัญของการเกิด
โรคภัยไข้เจ็บ โดยมี
เชื้อโรคและสาร
ปนเปื้อนหลายชนิดที่
เป็นอันตรายถึงชีวิต 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ส าหรับการอุปโภคและ
บริโภค 

1.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
และผู้บรโิภคเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ส าหรับการอุปโภคและบริโภค ปี 2564 

16.ปัญหายาเสพ
ติด 

1.การดื่มเหล้าสร้าง
ความสูญเสียทัง้ชีวิต
และทรัพย์สนิของ
ตนเองและผู้อื่น 

1.จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรูเ้ร่ืองโทษของสุรา 
2.ชักชวนคนในครอบครัว 
ลด  ละ  เลิกบุหร่ีสุรา 

1.โครงการสานพลังชุมชน ลด  ละ  เลิก บุหร่ี
สุรา ปี 2564 

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/
ปัญหาทางสังคม “กิจกรรมค่ายเยาวชนรวม
ใจต้านภัยยาเสพติด” 

17.ทั่วโลกก าลัง
ประสบปัญหา
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019   
 

1.การสูบบุหรี่สามารถ
แพร่กระจายเชื้อโรค 
โควิด – 19 ได ้
2.มีรายงานวา่พบผู้ติด
เชื้อโควิด – 19 จาก
สมุทรสาครกระจายอยู่
ในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย 

1.อบรมให้ความรู้ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัย
ของบุหรี่/ โรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่/ กลยุทธ์ใน
การเลิกบุหร่ี      
2. ให้ค าแนะน าแก่ผู้สนใจ
เลิกบุหร่ี  
3. แจกเอกสารแผ่นพับ
เชิญชวนเลิกบุหรี ่ 
4.แจกแผ่นพับปฏิบตัิตน
ในสถานศึกษาเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อโรคโควิด – 19  
5. จัดซื้อวัสอุอุปกรณ์
ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา่ 
(โควิด-19) 

1.โครงการเลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณ และคนที่
คุณรัก 

2.โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่บาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) ในโรงเรียน เขตพื้นที่ต าบลแก้มอ้น 

3.ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

 



ปัญหำ สำเหตุของปัญหำ แนวทำงแก้ไข โครงกำร 
18.พบประชาชน
มีภาวะเสี่ยงป่วย
ด้วยโรคเร้ือรัง 
เช่น เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
เส้นเลือดหัวใจ
ตีบ เพิ่มมากขึ้น 

1.พฤติกรรมสุขภาพ 
การกิน อยู่ หลับนอน 
ออกก าลังกายของ
ผู้สูงอายุมผีลท าให้
ร่างกายไม่แข็งแรง 

1.ตรวจสุขภาพและคัด
กรองผู้สูงอาย ุ
2.อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 
3.ออกก าลังกาย  
4.กิจกรรมสันทนาการ 

1.โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วย สุขบัญญัติ 
10 ประการ 

2.โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต ด้วยดนตรี
สร้างสุข 

3.โครงการขยับกายสบายชวีีด้วยวิธีแอโรบิค
หนังยาง 

4.โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลอนามัยใน
ช่องปาก 

5.โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยกีฬา
พื้นบา้นเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุต าบลแก้ม
อ้น 

6.โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหาร
ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอาย ุ

7.โครงการน้ าสมนุไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
8.โครงการสื่อศิลปะบ าบัดเพื่อสขุภาพแก่

ผู้สูงอาย ุ
9.โครงการยาหม่องผ่อนคลายในผู้สูงวัย 
10. โครงการชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ 

19.อุบัติเหตุจาก
การเล่นน้ าและ
จมน้ าเสียชีวิต 

1.มีเด็กได้รับอุบัติเหตุ
จากการเล่นน้ าและ
จมน้ าเสียชีวิต 

1.สอนและฝึกหัดให้เด็ก
สามารถว่ายน้ าเป็น จนเอา
ชีวิตรอดจากการประสบ
เหตุทางน้ า รู้จักและ
สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
เหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้อง
ตามวิธีมาตรฐานสากล 

1.โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ าแก่
นักเรียนโรงเรียนบา้นทุง่แฝก “กิจกรรมว่าย
น้ าเพื่อชีวิต” 

20.ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

1.พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.แก้มอ้น 

1.จัดประชุม
คณะกรรมการ 
อนุกรรมการ และ
คณะท างาน 
2.จัดอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ กองทนุ
หลักประกันสุขภาพรางวัล
ดีเด่น และการด าเนินงาน
เก่ียวกับกองทุน LTC 

1.โครงการการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วน
ต าบลแก้มอ้น 

2.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.แก้มอ้น ปี 2564 

 

 



3. สรุปกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญปัญหำด้ำนสุขภำพของต ำบลแก้มอ้น 

ล ำดับที่ ปัญหำ หมำยเหตุ 

1 พฤติกรรมเสี่ยงเบาหวาน ความดัน  

2 
การขาดความเข้าใจและความตระหนักในความส าคัญของการ
ตรวจหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 

 

3 สุขภาพของมารดาและทารกแรกเกิดมีน้ าหนักตัวน้อย  

4 เด็กอ้วน  

5 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

6 ไข้เลือดออก  

7 สุขอนามัยของเด็กเล็กและนักเรียน  

8 การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่  

9 อันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  

10 การเจ็บป่วยฉุกเฉินและการเสียชีวิต  

11 อุบัติภัยจากการจราจร  

12 สิ่งแวดล้อม  

13 การสร้างนวัตกรรมสุขภาพ  

14 ภาวะปัญญาอ่อนและความเสียหายต่อสมอง  

15 พฤติกรรมสุขภาพในการปฏิบัติตัวและการบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง  

16 ยาเสพติด  

17 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  

18 
ภาวะเสี่ยงด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ เส้นเลือดหัวใจตีบ  

 

19 อุบัติเหตุจากการเล่นน้ าและจมน้ าเสียชีวิต  

20 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 

 

 



ส่วนที่ 3  

แผนสุขภำพต ำบลแก้มอ้น 

นิยำม 
  แผนสุขภำพชุมชน หมายถึง แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน
เป็นกระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมก าหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา
และร่วมรับผลประโยชน์ โดยเริ่มจากการคัดเลือกแกนน า การทบทวนงานในอดีตเพ่ือก าหนดอนาคต การ
ส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา และการประเมินศักยภาพของชุมชน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้เกิด
การทบทวนตนเอง โดยค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ และร่วมติดตามประเมินผลโดยสามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ 
  แผนสุขภำพต ำบลแก้มอ้น ได้จากการประมวลผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของ
หมู่บ้านในภาพรวม และน ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ซึ่งการจัดท าได้ค านึงถึงโรคตามนโยบายเร่งด่วน 
5 โรค คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดสมอง อัมพาตอัมพฤกษ์ และมะเร็ง และได้
จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาภายใต้กิจกรรมต่างๆ ที่กองทุนสามารถด าเนินการสนับสนุนได้ 5 
ประเภทกิจกรรม ได้แก่ 
  1. กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถาน
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
  2. กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น 
  3. กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
ศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุ มชน 
หรือการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 
  4. กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ได้รับเงินเพ่ิมตามข้อ 7 
วรรคสอง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมอีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็นนั้น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  5. กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาสม และทันต่อสถานการณ์ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแก้มอ้นใน
ภาพรวมของหมู่บ้าน ผนวกกับข้อมูลด้านการดูแลรักษา จึงได้ก าหนดแผนงาน/โครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นท่ีในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 



~ 56 ~ 
 

กิจกรรมที่ 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร สถำนบริกำร หรือหน่วยงำนสำธำรณสุข 
 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการการป้องกัน
ละแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น  
ปี 2564 

1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษา
และพัฒนาการของตนเอง
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
2. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
และทักษะในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
เร่ืองเพศ 
3. เพื่อให้เยาวชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเห็น
คุณค่าในตนเองและสร้าง
ความภาคภูมิใจ  ในตนเอง   
 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแก้มอ้น 

เป้าหมาย 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนขยาย
โอกาส  โรงเรียนมหาราช 7   
จ านวน 100 คน 
 
 
 
ผลผลิต 
1. เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษา
และพัฒนาการของวัยรุ่น 
2. เด็กและเยาวชนมีความรู้
และมีทักษะ ในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
เพศศึกษา 
3. เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเรียนรู้
คุณค่าของตนเอง 
4. ผู้ปกครอง    ครูอนามัย 
ร.ร. และเครือข่ายในโรงเรียน 
เป็นที่ปรึกษาและร่วม 
แก้ปัญหาร่วมกันได ้  

กุมภาพันธ์  
2564  

-   
มีนาคม  
2564 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษา การป้องกันการ
ตั้งครรภ์แก่เด็กนักเรียน  
และครูอนามัยโรงเรียน 
2. ประเมินผลก่อนและ
หลังการอบรม 
3. จัดตั้งเครือข่ายนักเรียน
ที่ปรึกษา ( YC: Youth 
Counselor) เพื่อให้ช่วยดู
ช่วยแก้ปัญหาตา่งๆซึ่ง  
กันและกันในเด็กนักเรียน 
4. ประเมินผล สรปุ
โครงการ 

งบประมาณ 14,000 บาท  
1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 100 คนๆละ  
60 บาท  เปน็เงิน  6,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คนๆละ 
2 มื้อๆละ25บาทเปน็เงิน5,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรให้ความรู้ 5 
ชั่วโมงๆละ 600.00 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
 
 
การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและประชุมร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.   
แก้มอ้น เพื่อขออนุมัติ 
2. เสนอโครงการมายังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเพื่อขออนุมัติ
และจัดกิจกรรมโครงการ 
3. ประสานแจ้งทางโรงเรียนมหาราช 
7 เพื่อก าหนดกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการ
อบรม 
 

รพ.สต. 
แก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น  
ปี 2564 

1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษา
และพัฒนาการของตนเอง
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
2. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
และทักษะในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
เร่ืองเพศ 
3. เพื่อให้เยาวชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเห็น
คุณค่าในตนเองและสร้าง
ความภาคภูมิใจ  ในตนเอง   
 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแก้มอ้น 

เป้าหมาย 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนขยาย
โอกาส  โรงเรียนมหาราช 7   
จ านวน 100 คน 
 
 
 
ผลผลิต 
1. เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษา
และพัฒนาการของวัยรุ่น 
2. เด็กและเยาวชนมีความรู้
และมีทักษะ ในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
เพศศึกษา 
3. เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเรียนรู้
คุณค่าของตนเอง 
4. ผู้ปกครอง    ครูอนามัย 
ร.ร. และเครือข่ายในโรงเรียน 
เป็นที่ปรึกษาและร่วม 
แก้ปัญหาร่วมกันได ้  

กุมภาพันธ์  
2564  

-   
มีนาคม  
2564 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษา การป้องกันการ
ตั้งครรภ์แก่เด็กนักเรียน  
และครูอนามัยโรงเรียน 
2. ประเมินผลก่อนและ
หลังการอบรม 
3. จัดตั้งเครือข่ายนักเรียน
ที่ปรึกษา ( YC: Youth 
Counselor) เพื่อให้ช่วยดู
ช่วยแก้ปัญหาตา่งๆซึ่ง  
กันและกันในเด็กนักเรียน 
4. ประเมินผล สรปุ
โครงการ 

งบประมาณ 14,000 บาท  
1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 100 คนๆละ  
60 บาท  เปน็เงิน  6,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คนๆละ 
2 มื้อๆละ25บาทเปน็เงิน5,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรให้ความรู้ 5 
ชั่วโมงๆละ 600.00 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
 
 
การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและประชุมร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.   
แก้มอ้น เพื่อขออนุมัติ 
2. เสนอโครงการมายังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเพื่อขออนุมัติ
และจัดกิจกรรมโครงการ 
3. ประสานแจ้งทางโรงเรียนมหาราช 
7 เพื่อก าหนดกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการ
อบรม 
 

รพ.สต. 
แก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการแก้ไขปัญหา
เด็กอ้วนของนักเรียน
ประถมศึกษาใน
โรงเรียนในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น  
ปี 2564 

1.  นักเรียนและผู้ปกครอง 
มีความรู้ ในเร่ือง การ
บริโภคอาหาร  การออก
ก าลังกายที่เหมาะสม  เพื่อ
ลดน้ าหนัก ของนักเรียน  
และ มีน้ าหนักในเกณฑ์ที่
เหมาะสม 
2. เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้กับนักเรียนในการเอาใจ
ใส่ดูแลสุขภาพตนเองในการ
บริโภคอาหาร  การออก
ก าลังกาย  เพื่อลดน้ าหนัก
ของตนเอง  และ มีน้ าหนัก
ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
3. เพื่อลดปัญหาภาวะ
โภชนาการเกินและโรคอ้วน
ในนักเรียนโรงเรียนบา้นทุ่ง
แจง  โรงเรียนมหาราช 7 
โรงเรียนบ้านพุม่วง 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแก้มอ้น 

เป้าหมาย 
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 6 
โรงเรียนบ้านทุ่งแจง  โรงเรียน
มหาราช 7  โรงเรียนบ้าน 
พุม่วง  ที่ภาวะเร่ิมอ้วน 
และอ้วน  รวม  40  คน 
 
 
ผลผลิต 
ปัญหาภาวะโภชนาการกิน
และโรคอ้วนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งแจง  โรงเรียน
มหาราช 7  โรงเรียนบ้าน 
พุม่วง ลดลงตั้งแต่ 0.5   
กิโลกรัมขึ้นไปร้อยละ 30   
ภายใน 3 เดือน  

มิถุนายน   
2564 

1.  ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  
ประเมินค่า  BMI  บันทึก
ในแบบฟอร์มที่ก าหนด  
2.  อบรมกลุ่มเป้าหมาย 
3. ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 
ในเร่ืองกิจกรรมการออก
ก าลังกาย  การบริโภค
อาหารที่เหมาะสม  การ
ประเมินผลด้วยการชัง่
น้ าหนัก วัดสว่นสงู และ
ประเมินค่า BMI  ใน
นักเรียน 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 9,400 บาท 
1.  ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 40 คนๆละ  60 
บาท เปน็เงิน  2,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คนๆละ 
2 มื้อๆละ 25 บาท   
เป็นจ านวน เงนิ 2,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรให้ความรู้         
5 ชั่วโมงๆละ 600บาท เป็นเงนิ 
3,000 บาท 
4. ค่าเอกสาร ปากกา สมุด กระเป๋า
เอกสาร จ านวน 40 ชุดๆละ 50 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
 
การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการ เพื่อขออนุมัติ 
2. ประสานงานกับโรงเรียนบ้านทุ่งแจง   
โรงเรียนมหาราช7 โรงเรียนบ้านพุม่วง 
เพื่อขอความร่วมมือการจัดกิจกรรม 
3. ด าเนินการจัดอบรมกลุ่มเปา้หมาย        
4. ติดตามเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรม 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

รพ.สต. 
แก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการรณรงค์
ตรวจคัดกรองและให้
ความรู้โรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และทวาร
หนัก เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น    
ปี 2564 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 
อายุ 50-70 ปี ได้มีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่
และทวารหนัก   
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 
อายุ 50-70 ปี เข้ารับการ
ตรวจคัดกรองหาเลือดแฝง
ในตัวอย่างอุจจาระ ( Fit  
test) 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแก้มอ้น 

เป้าหมาย 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ 
50- 70 ปี จ านวน  100  คน 
ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.แก้มอ้น 
 

ตัวชี้วัด  
1 .ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย อายุ 
50- 70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองหาเลือดแฝงในตัวอย่าง
อุจจาระ ( Fit  test) ร้อยละ 80 
 

 
ผลผลิต 
1. กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50-
70 ปี มีความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ร้อยละ 
80  
2. กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50-
70 ปี ตรวจคัดกรองหาเลือด
แฝงในตัวอย่างอุจจาระ (Fit 
test)  
ร้อยละ 80 
3. กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50-
70 ปี ที่ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา
ตั้งแต่แรกพบ  
ร้อยละ 100  

ตุลาคม 2563  
ถึง   

 31 ธันวาคม 
2563 

จัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองโรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่และทวารหนัก  
และการคัดกรองหา
เลือดแฝงในตัวอย่าง
อุจจาระ  
(Fit  test) 

งบประมาณ  13,400 บาท    
1. ค่าสมนาคุณวทิยากรจ านวน 2 คนๆ 
ละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
2,400  บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆละ 60 บาท เปน็เงนิ 6,000  
บาท 
3. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  จ านวน  
100 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
เป็นเงิน 5,000  บาท                 
การด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุน
หลักการประกันสุขภาพ อบต. แก้มอ้น 
3. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
4. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการ
อบรม 
5. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง 
ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก  และการคัด
กรองหาเลือดแฝงในตัวอย่างอุจจาระ  
(Fit  test)  
6.สรุปผลการด าเนินโครงการ 

รพ.สต. 
แก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการรณรงค์ตรวจ
คัดกรองและให้
ความรู้เร่ืองมะเร็ง
ปากมดลูกสตรีอายุ 
30-60 ปี เขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น 
ปี 2564 

1. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก และ
รับความรู้เรื่องมะเร็งปาก
มดลูก จ านวน  200 คน  
ในปี 2564 โดยแบ่งเป็น 2 
รุ่นๆละ 1 วนัๆละ 100 คน 
2.  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่
ตรวจพบความผิดปกตไิด้รับ
การส่งต่อและรักษา 
3.  เพื่อค้นหาโรคมะเร็ง
ปากมดลูกระยะเร่ิมแรก 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแก้มอ้น 

เป้าหมาย 
สตรีอายุ 30-60 ปีในเขต
พื้นที่ หมู่ที่  
2,3,7,10,12,14   เข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ตรวจ
คัดกรอง  และเข้ารับการ
อบรมเรื่องมะเร็งปาก
มดลูกใน  จ านวน  200 
คน 
 
 
 
ผลผลิต 
1.  ประชาชนมีความรู้
เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก  
จ านวน 200 คน 
2.  สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก   จ านวน  
200 คน 
3.  ลดอัตราการตายโดย
สาเหตุจากโรคมะเร็งปาก
มดลูก  

รุ่นที่ 1  เดือน  
ธันวาคม  2563  
จ านวน 100 คน 
 
รุ่นที่ 2  เดือน 
มีนาคม 2564   
จ านวน 100 คน 

1. ด าเนินการรณรงค์ตรวจ
มะเร็งปากมดลูก อบรม
สตรีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
2 รุ่นๆละ 1 วัน และลง
ข้อมูล  
2. ส่งรักษาต่อในรายที่
ผิดปกต ิ
3. รายงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

งบประมาณ  19,400 บาท   
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างส าหรับ
สตรี ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก และเข้ารับ การอบรม
จ านวน 200 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25
บาท เปน็จ านวนเงิน 5,000 บาท   
- ค่าอาหารกลางวนัส าหรับสตร ีที่เข้า
รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
และเข้ารับการอบรมจ านวน 200  
คนๆละ 1 มื้อๆละ 60 บาท  เป็น
จ านวนเงิน 12,000 บาท   
- ค่าสมนาคุณวิทยากรในการให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 2 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1,200บาท
ต่อ 1 รุ่น จัดกิจกรรม จ านวน 2 รุ่น  
เป็นจ านวนเงนิ 2,400 บาท 
 
การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและประชุมร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ         
อบต.แก้มอ้น เพื่อขออนุมัติ 
2. ประสานแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นตดิตามและ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

รพ.สต. 
แก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูงกลุ่ม
ประชาชนอายุ35 ปี
ขึ้นไป เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น  
ปี 2564 

1. เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง   
และค้นหาผูป้่วยเบาหวาน   
ความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
2. เพื่อให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตรายใหม่ได้รับการดูแล
รักษาอย่างต่อเนื่อง 
3. กลุ่มเสี่ยงได้รับค าแนะน า
ในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม          
 
สถานที่ 
หมู่ที่ 2,3,7,10,12 และ 
14 ต าบลแก้มอ้น  อ าเภอ
จอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

เป้าหมาย 
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้น
ไป ในเขตพื้นที่ หมู่ที่  
2,3,7,10, 12,14 ต าบล
แก้มอ้น ตรวจคัดกรอง
อย่างน้อยร้อยละ 90  
จ านวน 1,600 คน     
              
 
 
 
ผลผลิต 
 1. ประชาชนที่มผีลการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน   
ความดันโลหิตสูงในกลุ่ม
เสี่ยงมีความรู้ในการดูแล  
ตนเอง และมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมท าให้
กลุ่มเสี่ยง สามารถดูแล
ตนเองเป็นกลุ่มปกต ิ
2. ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการ
ดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมา
สม ลดภาวะแทรกซ้อนที่
จะเกิดขึ้นได้ต่อไป 

ตุลาคม  2563  
– 

ธันวาคม  2563 

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   
ร่วมกับ อสม. จ านวน 90 คน 
ได้รับการชี้แจงเพื่อเตรียมการ
ออกให้บริการ 
ตรวจคัด กรองฯเชิงรุก  กลุ่ม
เสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป  จ านวน 
1,600 คน ได้รับการตรวจคัด
กรองฯ 
2. ให้ค าแนะน าในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มี
แนวโน้มเปน็ผูป้่วยรายใหม ่
3. ตรวจคัดกรองประชาชน
กลุ่มเสี่ยงที่มีผลผิดปกติ ซ้ าโดย 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.  
4. ติดตามการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
5. ส่งต่อรายที่หลังการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ 
เพื่อตรวจวินิจฉัยขึ้นทะเบียน
ผู้ป่วยรายใหม่ โดยแพทย ์
6. ประเมินผล สรปุโครงการ 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

งบประมาณ  48,000 บาท   
- ค่าเข็มส าหรับเจาะเลือดปลายนิ้ว  
จ านวน 1,600 อันๆละ 5 บาท  
เป็นจ านวนเงนิ 8,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการรณรงค์ตรวจคัดกรอง
เบาหวาน ความดันโลหิตสงู  
จ านวน 6 หมู่บ้าน จ านวน 1,600 
คนๆละ 25 บาท  เปน็จ านวนเงิน  
40,000 บาท  
               
การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและประชุมร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เพื่อขอ
อนุมัติ 
2. ประสานแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นตดิตามและ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ  

รพ.สต. 
แก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน าสตรี
ในการตรวจมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเองเขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น 
ปี 2564 

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ในกลุ่มพื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับการตรวจมะเร็งเต้า
นม 
2. เพื่อให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบ
ความผิดปกตไิด้รับการ
ส่งต่อและรักษา 
3.เพื่อค้นหาโรคมะเร็ง
เต้านมในระยะเร่ิมแรก 
4. เพื่อลดอัตราการเกิด
โรคมะเร็งเต้านมระยะ
ลุกลาม และลดอัตรา
การเกิดมะเร็งเต้านม 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น   

เป้าหมาย 
สตรีในพื้นที่เขตรับผดิชอบ
ของ โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น  
ได้รับการอบรมเป็นแกน
น าในการ  ออกให้ความรู้
และสาธิตการตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง  จ านวน 
70 คน              
 
 
ผลผลิต 
 1. ประชาชนที่มผีลการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน   
ความดันโลหิตสูงในกลุ่ม
เสี่ยงมีความรู้ในการดูแล  
ตนเอง และมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมท าให้
กลุ่มเสี่ยง สามารถดูแล
ตนเองเป็นกลุ่มปกต ิ
2. ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับ
การดูแลรักษาที่ถูกต้อง
เหมาสม ลด
ภาวะแทรกซ้อนที่จะ
เกิดขึ้นได้ต่อไป 

ตุลาคม  2563  
– 

ธันวาคม  2563 

1 .จัดอบรมแกนน าสตรี การ
อภิปรายกลุ่มย่อยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก   การฝึก
ปฏิบัติตรวจมะเร็งเต้านม 
2. แกนน าสตรีออกให้
ค าแนะน ากลุ่มเปา้หมาย และ
สอน สาธติการตรวจมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง 
3. ในรายที่ผิดปกตไิด้รับการ
ดูแล   ส่งต่อเพื่อรับการรักษา 
4. รายงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  11,300 บาท 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง จ านวน 
70 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ  25 บาท   
เป็นจ านวนเงนิ 3,500 บาท      
- ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 70 คนๆละ 
1 มื้อๆละ  60 บาท  
เป็นจ านวนเงนิ 4,200 บาท      
-  ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย  
จ านวน 1 คน จ านวน 2 ชั่วโมงๆละ  
600 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1,200 บาท   
-  ค่าสมนาคุณวิทยากรประจ ากลุ่มฝึก
ปฏิบัติ จ านวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ  
600  บาท เป็นเงนิ 2,400 บาท    
                         
การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและประชุมร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
อบต.แก้มอ้น เพื่อขออนุมัติ 
2. ประสานแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นตดิตามและ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
3. คัดเลือกสตรีเข้ารับการอบรมเป็นแกน
น าเพื่อด าเนนิการสาธิตและให้ค าแนะน า
สตรีกลุ่มเป้าหมายการ  
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง       

รพ.สต. 
แก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  ในกลุ่มเสี่ยง
ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง เขต
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น    
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี   
ปีงบประมาณ   
2564 

1.  เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายปฏบิัติตน
ตามแบบ DPAC Rb 
ถูกต้อง ร้อยละ 80 
2.  เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดี 
และลดความเสี่ยงความ
พิการ จากโรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง ร้อย
ละ80 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
สามารถควบคุม
เบาหวาน  ความดัน
โลหิตสูง ได้ ร้อยละ 60 
 
 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้มอ้น   

เป้าหมาย 
สามารถควบคุมเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง ได้ ร้อย
ละ 60 
 
 
ผลผลิต 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน
,ความดันโลหิตสูง,โรค
อ้วน) มีความรู้ในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพของตนเองใน
เร่ืองเก่ียวกับ อาหาร การ
ออกก าลังกาย อารมณ์ 
สุรา และบุหรี่  DPAC Rb  
มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้
อัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตลดลง    

กุมภาพันธ์ 
2564 

 –  
เมษายน 2564   

1. ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ   
2. รายงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   17,000 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 2 
มื้อๆละ 25.00 บาท จ านวน 100 คน  
เป็นเงิน  5,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรม  จ านวน 100 คนๆละ 1 มื้อ ๆ
ละ 60 บาท  เป็นเงนิ  6,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรบรรยายให้
ความรู้  จ านวน 1 คนๆละ 1 ชัว่โมงๆ
ละ 600 บาทเป็นเงนิ 600 บาท 
4.ค่าสมนาคุณวทิยากรกลุ่ม  จ านวน 3 
กลุ่มๆละ 1 คน รวม 3 คนๆละ 3 
ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เปน็เงิน  
5,400  บาท 
                          
การด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการและประชุมร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
อบต.แก้มอ้น เพื่อขออนุมัติ 
2. ประสานแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นตดิตามกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เพื่อ
เข้ารับการอบรม และประชาสัมพันธ์
โครงการ 

รพ.สต. 
แก้มอ้น 



~ 64 ~ 
 

 

 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9. โครงการรณรงค์
ตรวจคัดกรอง
สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างใน
โลหิตเกษตรกร  
เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
แก้มอ้น  ปี 2564 

1.  เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
เกษตรกร มีความรู้เรื่องการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่
ถูกต้อง และได้รับการ  
ประเมิน ความเสี่ยงในการ
สัมผัสสารเคมีและตรวจ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในเลือด จ านวน 100 คน 
2.  เพื่อให้ประชาชนที่มี
ระดับสารเคมีในเลือดระดับ
ไม่ปลอดภัยได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
3.  เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีระดับ
สารเคมีในเลือด เกณฑ์ปกติ
และปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแก้มอ้น   

เป้าหมาย 
กลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช ในเขตพื้นที่ 
หมู่ที่  2,3,7,10,12,14  
ได้รับการคัดกรอง จ านวน   
100 คน 
 
 
ผลผลิต 
1. เกษตรกรที่เข้ารับการ
อบรม เรื่องการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช  และได้รับ
การตรวจโลหิตหา 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในโลหิต  100  
คน 
2. เกษตรกรที่เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 80  มี
ความรู้เรื่องการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช  
3. กลุ่มเสี่ยงมีระดับ
สารเคมีในเลือด   อยู่ใน
เกณฑ์ปกติและปลอดภัย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 15 

ตุลาคม 2563  
ถึง    

31 ธันวาคม 
2563 

1. ด าเนินการตรวจคัดกรอง
โลหิตเกษตรกรหาสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชพิษตกค้าง    
2. จัดอบรมเกษตรกรให้
ความรู้เรื่องในการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชทีป่ลอดภัย 
3. ติดตามปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้มี
ระดับเลือดไม่ปลอดภัย 
4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อม
รายงานผลการด าเนนิงาน 

งบประมาณ   10,300 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 
1 มื้อๆละ 25.00  บาท จ านวน 100 
คน  
เป็นเงิน  2,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 100 คนๆละ 1 มื้อ 
ๆละ 60 บาท เป็นเงนิ  6,000บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรบรรยายให้
ความรู้  จ านวน 3 คนๆละ 1 ชัว่โมงๆ
ละ 600 บาท เป็นเงนิ 1,800บาท 
 
                          
การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและประชุมร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
แก้มอ้น เพื่อขออนุมัติ โครงการ 
2. เสนอโครงการมายังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเพื่อขออนุมัติ
และจัดกิจกรรมโครงการ 
3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และประสาน
แจ้ง  อสม.  ติดตามและประชาสัมพันธ์
โครงการแก่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม 

รพ.สต. 
แก้มอ้น 



~ 65 ~ 
 

 

 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกนน า
ชุมชน เรื่องการ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ   
ฉุกเฉินในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
แก้มอ้น  ปี 2564 

๑. แกนน าชุมชนได้รับการ
อบรมความรู้เรื่องกลุ่มโรค
ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
๒. แกนน าชุมชนสามารถ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชพีเบื้องต้น
ได้ และประชาชนต าบลแก้ม
อ้นที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
สามารถเข้าถึงบริการได้
ทันเวลา  
3. แกนน าชุมชนเปน็ทีม
ประชาสัมพนัธ์โรคฉุกเฉิน
และระบบ EMS 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแก้มอ้น   

เป้าหมาย 
แกนน าชุมชน  เขต
รับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แก้มอ้น  จ านวน 50  คน 
 
 
 
ผลผลิต 
1. เขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้ม
อ้น มีแกนน าชุมชน ในการ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชพี
เบื้องต้นได้ จ านวน 50คน 
2.ลดความพิการและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและ
โรคหลอดเลือดสมอง    
โรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน   
3.ประชาชนเข้าถึงบริการ
ระบบ EMS ต าบลแก้มอ้น   
ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ขึ้น 
 

    กุมภาพันธ์  
2564  

-  
มีนาคม  2564 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
กลุ่มโรคฉุกเฉิน การปฐม
พยาบาลเบื้องตน้  
2. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยเหลือฟื้นคืนชพี
ฉุกเฉิน 
3. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

งบประมาณ   8,500 บาท 
1.  ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 50 คนๆละ 60 บาท  
เป็นเงิน  3,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรให้ความรู้ 1 คน 
จ านวน 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 600บาท 
4. ค่าสมนาคุณวทิยากรกลุ่มให้ความรู้  
2 คน จ านวน 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
ต่อคน เป็นเงิน 2,400 บาท 
                          
การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและประชุมร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เพื่อขออนุมัติ 
2.  เสนอโครงการมายังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเพื่อขออนุมัติ
และจัดกิจกรรมโครงการ 
3. ประสานงานหาแกนน าชุมชนใน
ชุมชนเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

รพ.สต. 
แก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจาก
การจราจรกลุ่ม
วัยรุ่น  
ในเขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแก้มอ้น   
ปี 2564 

1. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้
และปฏิบตัิตนในการขับขี่
ยานพาหนะได้ถูกต้อง 
2.  เพื่อให้ลดอัตราการการ
เกิดอุบัติเหตุจาการจราจร 
ร้อยละ 30 
3.  เพื่อลดอัตราพิการจาก
การอุบัติเหตุจาการจราจร 
ลงร้อยละ 20 และลดอัตรา
ตายไม่เกินร้อยละ 1 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแก้มอ้น   

เป้าหมาย 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น   
โรงเรียนมหาราช 7  
จ านวน 100 คน  
 
 
ผลผลิต 
1. นักเรียนมัธยมโรงเรียน
มหาราช 7 ความรู้และ
ปฏิบัติตนในการขับขี่
ยานพาหนะได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 70 
2. ลดอัตราการการเกิด
อุบัติเหตุจาการจราจร 
ร้อยละ 30 
3. ลดอัตราพิการจากการ
อุบัติเหตุจาการจราจร ลง
ร้อยละ 20 และลดอัตรา
ตายไม่เกินร้อยละ 1 

    มกราคม  
2564  

– 
กุมภาพันธ์  

2564 

1. ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจาก
การจราจรกลุ่มวัยรุ่น 
ตามโครงการ 
2. รายงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   14,000 บาท 
 1.  ค่าอาหารกลางวันส าหรับผูเ้ข้ารับ
การอบรม จ านวน 100 คนๆละ 60 
บาท เปน็เงิน  6,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คนๆละ 
2 มื้อๆละ 25 บาท เปน็จ านวน เงิน 
5,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรให้ความรู้ 3 
คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 1,800 บาท 
4. ค่าสมนาคุณวทิยากรให้ความรู้ 1 คน
จ านวน 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  
เป็นเงิน 1,200 บาท 
                         
การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและประชุมร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เพื่อขออนุมัติ 
2. เสนอโครงการมายังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเพื่อขออนุมัติ
และจัดกิจกรรมโครงการ 
3. ประสานแจ้งทางโรงเรียนมหาราช 7 
เพื่อก าหนดกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการ
อบรม 

รพ.สต. 
แก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12. โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบ คัดแยก
และก าจัดขยะต้น
ทาง ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้ม
อ้น  ปี 2564 

1. เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญและมีพฤติกรรม
ในการก าจัดขยะได้ถูกต้อง 
2.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าจัดขยะใน
ชุมชน  
3. เพื่อให้เกิดหมู่บ้าน
ต้นแบบในการคัดแยกและ
ก าจัดขยะต้นทาง  จ านวน 
1 หมู่บ้าน ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแก้มอ้น  ปี 2564 
4. ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่มี
แมลงและสตัว์ที่เปน็พาหะ
น าโรค 
 
สถานที่ 
หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง  ต าบล
แก้มอ้น อ าเภอจอมบึง    
จังหวัดราชบุร ี

เป้าหมาย 
1. หมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยก
และก าจัดขยะตน้ทาง  จ านวน 1  
หมู่บ้าน 
2. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมใน
การอบรมการคัดแยกขยะต้นทาง  
จ านวน  50 คน 
ผลผลิต 
1. ประชาชนตระหนักและเห็น
ความส าคัญและมีพฤติกรรมใน
การก าจัดขยะได้ถูกต้อง  
2. เพื่อให้เกิดหมู่บ้านตน้แบบใน
การคัดแยกและก าจัดขยะตน้ทาง  
จ านวน 1 หมู่บ้าน ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
แก้มอ้น   
ปี 2564 
3.  ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่มีแมลง
และสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
4. ปริมาณขยะในชุมชนลดลง  
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ค่านิยมในการจัดการขยะที่พึง
ประสงค ์

พฤษภาคม  
2564 

1. ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการคัดแยก
และก าจัดขยะตน้ทาง   
ตามโครงการ 
2. ด าเนินการจัดซื้อ ถัง
พลาสติก ขนาด 20 
ลิตร เพื่อเป็นที่รองรับ
ขยะเปียกใน 
กลุ่มบ้าน จ านวน 20 
ใบส าหรับ 20 กลุ่มบา้น 
3. จัดท าปา้ยไวนิลเรื่อง
การคัดแยกขยะเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ
และสร้างกระแสการ
ก าจัดขยะต้นทาง 
4. รายงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 
การด าเนินการ 
ประสานแจ้งทางหมู่ที่ 7 
ต าบลแก้มอ้น  อ าเภอ
จอมบึง เพื่อเข้ารับการ
อบรม 

งบประมาณ   16,650 บาท 
1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 50 คนๆละ 60 
บาท  
เป็นเงิน  3,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 25 บาท เปน็เงนิ 
1,250 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรให้ความรู้ 4 
คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
4. ค่าป้ายไวนลิประชาสัมพันธก์าร
ก าจัดขยะในชุมชน ขนาด 1x3 เมตร 
ผืนละ 3  ตารางเมตรๆละ 150 
บาท จ านวน 10 ผนืๆละ 450 บาท  
เป็นเงิน 4,500 บาท 
5. ค่ากระเป๋าและเอกสาร  ปากกา  
สมุด ในการอบรม จ านวน 50 ชุดๆ
ละ 50 บาท จ านวน 2,500 บาท 
6. ค่าถังพลาสติก ขนาด 20 ลติร
พร้อมฝาปิด จ านวน 20 ใบๆละ 
150 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
 

รพ.สต. 
แก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13. โครงการนวัตกรรม
สุขภาพ ขวดหรรษา 
อโรมากลิ่นมะกรูด
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก้ม
อ้น ปี 2564 

1. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
ทางระบบประสาทส่วน
ปลาย  อาการชา  รวมถึง
ความสูญเสียความรู้สึกของ
เท้าในผู้ปว่ยเบาหวาน  
จ านวน 20 คน รวม 20ชุด 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้
มีส่วนร่วมในการดูแล  สร้าง
เสริมสุขภาพด้วยคนเอง 
จ านวน 20 คน 
3. เพื่อประยุกต์ใช้ที่มีใน
ท้องถิ่น  มาใช้ในการบ าบัด  
ฟื้นฟูสภาพ 
4. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ที่
บ้าน 
 
สถานที่ 
หมู่ที่ 2,3,7,10,12,14  
ต าบลแก้มอ้น   
อ าเภอจอมบึง   
จังหวัดราชบุร ี

เป้าหมาย 
สร้างนวตักรรม  ขวดหรรษา อโร
มากลิ่นมะกรูด ให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสงู 
ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแก้มอ้น  ยืมไปใช้ในการ
ฟื้นฟูสภาพ จ านวน 20 ชุด 
 
ผลผลิต 
1. ประชาชนตระหนักและเห็น
ความส าคัญและมีพฤติกรรมใน
การก าจัดขยะได้ถูกต้อง  
2. เพื่อให้เกิดหมู่บ้านตน้แบบใน
การคัดแยกและก าจัดขยะตน้ทาง  
จ านวน 1 หมู่บ้าน ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
แก้มอ้น   
ปี 2564 
3.  ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่มีแมลง
และสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
4. ปริมาณขยะในชุมชนลดลง  
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ค่านิยมในการจัดการขยะที่พึง
ประสงค ์

มกราคม 2564   
–    

มีนาคม  2564 

1. ด าเนินการจัดจา้งท า 
นวัตกรรม ขวดหรรษา อโร
มากลิ่นมะกรูด  
2. ให้กลุ่มเป้าหมายยืม
นวัตกรรมไปใช้  
3. ติดตาม ประเมินผล ทุก 
2 เดือน  รายงาน สรุปผล
การด าเนินงาน  
 
การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและ
ประชุมร่วมกับกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ   
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น เพื่อ ขออนุมัติ 
2. ประสานแจ้งอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ส ารวจผูป้่วยเบาหวาน  ใน
พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบลแก้มอ้น   เพื่อ
ประเมิน เท้าผูป้่วยที่มี
ปัญหาชาปลายประสาท 
บริเวณเท้า    

งบประมาณ   6,400 
บาท 
จ้างเหมาบุคคลท านวัตกรรม  
ขวดหรรษา อโรมากลิ่น
มะกรูด 20 ชิ้นๆละ 320 
บาท เปน็เงิน  6,400 บาท  
ประกอบด้วย 
- ค่าไม้กล่องวางขวด
น้ าอัดลม  จ านวน 20 
กล่องๆละ 140 บาท  เป็น
จ านวนเงิน  2,800 บาท   
- ค่าจ้างเหมากรอกปูนและ
ทราย ในการเทใส่ ก้นขวด
น้ าอัดลม จ านวน  240 
ชิ้นๆละ 10 บาท  
เป็นจ านวนเงนิ 2,400.00 
บาท   
- ค่าพ่นสสีเปรย์พ่นกน้ขวด
น้ าอัดลม จ านวน 240 
ชิ้นๆละ 5 บาท เปน็จ านวน
เงิน 1,200 บาท  
 
  

รพ.สต. 
แก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15. โครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ปี 
2564 

1. เพื่อให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 
ปี ได้มีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งปากมดลูก  
2. เพื่อให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 
ปี ได้รับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกด้วยวธิี VIA 
3. เพื่อให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 
ปี ที่ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการ
รักษาที่ถูกต้อง 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านทุ่งแฝก   

เป้าหมาย 
สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี 
จ านวน  120  คน ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.บ้าน 
ทุ่งแฝก 
 
ผลผลิต 
1. สตรีอายุ 30- 60 ปี มีความรู้
เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 
100   
2. สตรีอายุ 30- 60 ปี ได้รับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วย
การท า VIA ร้อยละ 80   
3. สตรีอายุ 30- 60 ปี ที่ตรวจพบ
ความผิดปกตไิด้รับการส่งต่อเพื่อ
รับการรักษา ร้อยละ 100   

14,15 
ธันวาคม 
2563 

- ให้ความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งปาก
มดลูกและการ
ปฏิบัติตัวก่อน
ตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 
-เร่ืองการ
ป้องกัน
โรคมะเร็งปาก
มดลูก 
- กิจกรรมตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกด้วย
วิธี VIA 

งบประมาณ  16,800 บาท    
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
จ านวน 60 คนๆ ละ 2  มื้อๆละ 25 
บาท จ านวน 2 วัน  เป็นเงิน  6,000 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  60 
คนๆละ 1  มื้อๆละ 60 บาท จ านวน  
2  วัน เป็นเงิน   7,200 บาท 
3.  ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน  3 
คนๆ ละ 1  ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
จ านวน 2 วัน เปน็เงิน   3,600 บาท   
 
  

รพ.สต. 
บ้านทุ่งแฝก 



~ 70 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้แกน
น าตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง ปี 
2564 

1. เพื่อให้แกนน าสตรี
กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 
ปี ได้มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นม  
2. เพื่อให้แกนน าสตรี
กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 
ปี ได้รับการฝึกปฏิบัตติรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
3. เพื่อให้สตรีอายุ 30-70 
ปีที่ตรวจพบความผิดปกติ 
ได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงท ี
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทุ่งแฝก   

เป้าหมาย 
สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี 
จ านวน  120  คน ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก 
 
ผลผลิต 
1. สตรีอายุ 30- 70 ปีมีความรู้
เร่ืองโรคมะเร็งเต้านม ร้อยละ 100   
2. สตรีอายุ 30- 70 ปีได้รับบริการ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ร้อย
ละ 80   
3. สตรีอายุ 30- 70 ปีที่ตรวจพบ
ความผิดปกตไิด้รับการส่งต่อเพื่อ
การรักษาตั้งแต่แรกพบร้อยละ 100 

24,25  
ธันวาคม 
2563 

จัดประชุมให้
ความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม  
และฝึก
ปฏิบัติการตรวจ
มะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง 

งบประมาณ 16,800 บาท    
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
จ านวน 60  คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 
25 บาท จ านวน 2 วัน เปน็เงิน   
6,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  60 
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 60 บาท 
จ านวน  2  วัน เปน็เงิน 7,200 
บาท 
3.  ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 
3 คนๆละ 1 ชัว่โมงๆ ละ 600 
บาท จ านวน  2 วัน  
เป็นเงิน 3,600 บาท   
      
  

รพ.สต. 
บ้านทุ่งแฝก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/
ตัวชี้วัด/สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

17. โครงการรณรงค์คัดกรอง
และให้ความรู้โรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก  
ปี 2564 

1. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย อายุ 
50-70 ปี ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่
และทวารหนัก   
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุง่แฝก 

เป้าหมาย 
ประชาชนที่มีอายุ 50-70 ปี ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก  จ านวน  
100  คน 
 
ผลผลิต 
1. กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50-70 ปี มี
ความรู้เรื่องโรคมะเร็งล าไส้ใหญแ่ละทวาร
หนัก  ร้อยละ 80  
2. กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50-70 ปี 
ตรวจคัดกรองหาเลือดแฝงในตัวอย่าง
อุจจาระ(Fit test)ร้อยละ 80 
3. กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50-70 ปี ที่
ตรวจพบความผิดปกตไิด้รับการส่งต่อเพื่อ
การรักษาตั้งแต่แรกพบ   
ร้อยละ 100 

20 เมษายน 2564 จัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองโรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก   
- การคัดกรองหา
เลือดแฝงใน
ตัวอย่างอุจจาระ ( 
Fit  test) 

งบประมาณ  14,600 
บาท 
1. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 50 คน 
ๆ ละ 2  มื้อๆละ  25  
บาท จ านวน  2  วัน เป็น
เงิน   5,000 บาท 
 2. ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 50 คนๆ ละ 1 
มื้อๆละ 60 บาท จ านวน 2 
วัน เป็นเงนิ 6,000 บาท 
 3. ค่าสมนาคุณวทิยากร 
จ านวน  3 คนๆ ละ 1  
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
จ านวน  2 วัน เป็นเงิน  
3,600  บาท   

รพ.สต. 
บ้านทุ่งแฝก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

18. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในเกษตรกร  
ปี 2564 

1. เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที่
โดยเฉพาะเกษตรกร ได้รับ
การประเมินความเสี่ยงใน
การสัมผัสสารเคมีและตรวจ
สารเคมีในเลือด 
2. เพื่อให้ประชาชนที่มี
ระดับสารเคมีในเลือดระดับ
ไม่ปลอดภัยได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีระดับ
สารเคมีในเลือด เกณฑ์ปกติ
และปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

เป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ
เกษตรกร ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 
1, 5, 8, 11, 15   
จ านวนทั้งสิ้น   250   คน 
 
ผลผลิต 
1. ประชาชนในพื้นที่
โดยเฉพาะเกษตรกร ได้มี
ความรู้เรื่องสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้าง ร้อยละ 80 
2. ประชาชนในพื้นที่
โดยเฉพาะเกษตรกร ได้รับการ
เจาะเลือดตรวจคัดกรอง
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง  
ร้อยละ 80 
3. ประชาชนที่มีระดับสารเคมี
ในเลือดระดับไมป่ลอดภัย
ได้รับการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม ร้อยละ 80      
 

11 มกราคม 
2564 

ด าเนินการจัด
อบรมให้ความรู้
สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
ในร่างกาย 

งบประมาณ  20,470.00 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน  50 
คน จ านวน 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท 
 2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  50  คน         
จ านวน 1 มื้อๆละ 60 บาท เปน็เงิน  
3,000 บาท 
 3. ค่าเข็มส าหรับเจาะเลือดปลายนิ้ว  
จ านวน  250  อันๆละ  5.00 บาท เปน็
เงิน  1,250 บาท 
 4. ค่ากระดาษทดสอบโคลรีนเอสเตอเรส 
จ านวน  3 ชุดๆละ  1,890 บาท เป็นเงนิ  
5,670  บาท 
 5. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน  3 ชั่วโมง 
ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ  1,800 บาท 
5.2 กิจกรรมการตรวจคัดกรอง 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 
250 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 25.00 บาท เปน็
เงิน  6,250  บาท  
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งแฝก   
และบริการเชิงรุกตรวจเลือดเกษตรกรใน
พื้นที่ หมู่ 1,5,8,11,15 

รพ.สต. 
บ้านทุ่งแฝก 



~ 73 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/สถานที่ เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

19. โครงการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร ปี 2564 

1. เพื่อให้เยาวชนและวยัรุ่นมี
ทักษะชีวิต เชน่ ทักษะในการ
ป้องกันตัวเอง ทักษะการคิด 
การวิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง 
ทักษะการปฏิเสธ และมีความ
มั่นใจในตัวเองในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
2. เพื่อให้เยาวชนและวยัรุ่นใน
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา มีความรู้ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

เป้าหมาย 
สตรีอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น
ในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษา 
จ านวน  20  คน 
 
ผลผลิต 
1. กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะชีวติ เช่น ทักษะใน
การป้องกันตัวเอง ทักษะการคิด การ
วิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง ทักษะการ
ปฏิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเองในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
2. เด็กและเยาวชนในพืน้ที่ห่างไกลจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และลดจ านวน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ภาคีเครือข่าย
ให้ความร่วมมือในการท างานปอ้งกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมส าหรับกลุ่มวัยรุ่นใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา  
 

15 มกราคม 
2564 

จัดประชุมให้
ความรู้เรื่อง
การป้องกัน
การตั้งครรภ์
และทักษะใน
การป้องกัน
ตัวเอง ทักษะ
การคิด การ
วิเคราะห์ 
ทักษะการ
ต่อรอง ทักษะ
การปฏิเสธ 

งบประมาณ  4,000 บาท 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
จ านวน 20  คนจ านวน 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท เป็นเงนิ 1,000 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  
20  คนจ านวน 1 มื้อๆละ 60 
บาท  เปน็เงิน  1,200 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรจ านวน  
3  คน จ านวน 1 ชั่วโมง ๆละ 
600 บาท   
เป็นเงิน  1,800 บาท 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทุ่งแฝก    

รพ.สต. 
บ้านทุ่งแฝก 



~ 74 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/สถานที่ เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

20. โครงการฝากครรภ์
คุณภาพ เพ่ือมารดา
และทารกสุขภาพดี   
ปี 2564 

1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มี
ความรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญของการฝากครรภ์
และสามารถดูแลตนเองใน
ระยะตั้งครรภ์ได ้
2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การดูแลในระยะตัง้ครรภ์ได้
อย่างมีคุณภาพ ฝากครรภ์ครบ 
5 คร้ังตามเกณฑ์ ฝากครรภ์
ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์  
3. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์รับ
บริการคลอดในโรงพยาบาล 
และให้หญิงหลังคลอดมี
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม 

เป้าหมาย 
หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลัง
คลอด ในเขตรับผิดชอบ 
จ านวน  15  คน 
 
ผลผลิต  
1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มี
ความรู้การฝากครรภ์และ
สามารถดูแลตนเองในระยะ
ตั้งครรภ์ได้ ร้อยละ 80 
2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ ฝาก
ครรภ์ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์  
ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 
สัปดาห์ ร้อยละ 80 
3.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์รับ
บริการคลอดในโรงพยาบาล 
ร้อยละ 100 

21 พฤษภาคม 
2564 

จัดประชุมให้
ความรู้หญิง
ตั้งครรภ์ ฝาก
ครรภ์ และหญิง
หลังคลอด 

งบประมาณ  3,450 บาท    
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 
15 คนๆ ละ 2  มื้อๆละ  25  บาท  
เป็นเงิน  750  บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  15 คนๆ
ละ 1  มื้อๆละ  60  บาท  เปน็เงิน  
900  บาท 
3.  ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน  3 
คนๆ ละ 1  ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงิน  1,800.00    บาท   
     
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งแฝก 

รพ.สต. 
บ้านทุ่งแฝก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

21. โครงการแก้ปัญหาเด็ก
วัยเรียนที่มีภาวะเริ่ม
อ้วนและอ้วน  ปี 
2564 

1. เพื่อให้เด็กวัยเรียนมี
พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ที่
เหมาะสม  
2. เพื่อให้เด็กวัยเรียนที่มี
ภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วนได้รับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
3. ให้โรงเรียนและภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง มีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาเด็ก
วัยเรียนที่มีภาวะเร่ิมอ้วน
และอ้วน  
4. เพื่อให้ผู้ปกครองซึ่งมี
หน้าที่ดูแลเด็กวัยเรียน
รับทราบและให้ความ
ร่วมมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ที่
เหมาะสม 
5. เพื่อให้เด็กวัยเรียนที่มี
ภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน
ลดลง 

เป้าหมาย 
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 15 คน, 
โรงเรียนบ้านวังปลา 12 คน, 
โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 3 คน 
 
ผลผลิต 
1. เด็กวัยเรียน มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 
อ. ร้อยละ 90 
2. เด็กวัยเรียนที่มีภาวะเร่ิม
อ้วนและอ้วนมนี้ าหนักลดลง 
ร้อยละ 10 
3. เด็กวัยเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ ร้อย
ละ 50 
4. โรงเรียน ครอบครัวดูแล
เด็กวัยเรียนและให้ความ
ร่วมมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ที่
เหมาะสม ร้อยละ 90  
 

18 มิถุนายน 
2564  

-จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องเด็ก
อ้วนกับปัญหา
สุขภาพ 
- เร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการออก
ก าลังกาย 
-เทคนิคการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพของเด็ก
อ้วน 
-แนวทางการจัด
อาหารและการ
เลือก
รับประทาน
อาหาร 
-สรุปผลการ
ด าเนินงาน/
ซักถาม/ปัญหา/
อุปสรรค 

งบประมาณ 5,700บาท 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 
30  คนๆละ  2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงนิ 
1,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันจ านวน 30  คนๆละ  
1 มื้อๆละ 60 บาท เปน็เงิน 1,800 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 4 คนๆละ 
1 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน  2,400 
บาท 
 
ขั้นด าเนินการ 
 1. จัดประชุมให้ความรู้กับเด็กวัยเรียนที่มี
ภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน 
2. โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาเด็ก
วัยเรียนที่มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน 
 3. สนับสนุนวชิาการ สื่อ ให้กับโรงเรียน 
และครอบครัว 
 4. ประเมินผล สรปุโครงการ  

 5. รายงานผลการด าเนินงาน 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งแฝก 
 

รพ.สต. 
บ้านทุ่งแฝก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

22. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วยด้วย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ปี 2564 

1.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวาน  ความดนั
โลหิตสูง  มีความรู้  และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม  ได้
อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อลดอัตราการเกิดโรค
แทรกซ้อน  ตา  ไต  เท้า  
ในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
3.เพื่อลดอัตราป่วยในกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน  ความ
ดันโลหิตสงู 

เป้าหมาย 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ปว่ย
เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง จ านวน 30 คน ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านทุ่ง
แฝก 
 
ผลผลิต  
1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน
มีความรู้เรื่องโรคเบาหวาน   
2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วยโรคความดนั
โลหิตสูง มีความรู้เรื่อง
ความดันโลหิตสูง 
 

19 มีนาคม 
2564 

-จัดอบรมให้
ความรู้
สถานการณ์/
ปัญหาโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง 
เบาหวานความ
ดันโลหิตสงู 
-การดูแลสุขภาพ
ตนเองในเร่ือง
อาหาร การออก
ก าลังกาย 
อารมณ์  
-ปัจจัยเสี่ยงของ
โรคเร่ือง สุรา 
บุหรี ่
-กิจกรรมกลุ่ม  
-สรุปผลการ
ด าเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค 

งบประมาณ 4,500 บาท      
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 
มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 30 คน เป็นเงิน 
1,500 บาท   
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  1 มื้อๆละ 
60 บาท จ านวน 30 คน  เป็นเงิน 1,800  
บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 2 คนๆ ละ 
1 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200
บาท  
 
การด าเนินการ 
- จัดท าทะเบียนกลุ่มเสีย่งและกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสงู 
- จัดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ
ด้วย 3 อ. 2 ส. 

- ติดตามประเมนิผล      
   
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งแฝก 
 

รพ.สต. 
บ้านทุ่งแฝก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

23. โครงการใช้เกลือ
เสริมไอโอดีน ปี
2564 

1. เพื่อส่งเสริมให้หญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอดบริโภคอาหารและ
มีการใช้เกลือผสม
ไอโอดีนทุกคน 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนบริโภคอาหาร
และมีการใช้เกลือผสม
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน 
3. ร้านค้าในชุมชนมีการ
จ าหน่ายเกลือเสริม
ไอโอดีน 
 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุง่แฝก 

เป้าหมาย 
ผู้ประกอบการร้านค้า 
อสม.หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอด จ านวน  
50  คน 
 
ผลผลิต  
1. หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอดบริโภค
อาหารและมีการใช้เกลือ
ผสมไอโอดีน ร้อยละ 
100 
2. ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในการ
บริโภคเกลือผสมสาร
ไอโอดีน ร้อยละ 100 
3. ร้านค้าในชุมชนมีการ
จ าหน่ายเกลือเสริม
ไอโอดีน ร้อยละ 100 

18 พฤษภาคม 
2564 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทั่วไป
เร่ืองไอโอดีน 
-ความจ าเปน็ของไอโอดีนใน
กลุ่มทั่วไป 
-ความจ าเปน็ของไอโอดีนใน
กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์
-การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปรุง
รสที่ผสมสารไอโอดีน 
-การตรวจคุณภาพเกลือ
ไอโอดีนด้วยชุด i-kit 
-ซักถาม สรุปการบรรยาย 
 
 
 

งบประมาณ  9,100 บาท    
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ 
ละ 25 บาทจ านวน 50 คน เปน็เงิน 
2,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  1  มื้อๆ
ละ 60  บาท  จ านวน  50  คน เป็น
เงิน  3,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรจ านวน 2 คนๆ
ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600บาท 
การด าเนินงาน 
1. อสม.หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอดทุกคนมีความรู้ในเร่ืองการใช้เกลือ
ผสมไอโอดีน  
2. ส ารวจข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และหญิง
หลังคลอดและให้ค าแนะน าให้ความรู้
ประชาชนในการใช้เกลือไอโอดนี 
3. ตรวจสอบร้านค้าในชุมชนมกีาร
จ าหน่ายเกลือเสริมไอโอดีน จ านวน  2  
คร้ัง 

4. สรุปผลการด าเนินงานและก าหนด
แผนการแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
 

รพ.สต. 
บ้านทุ่งแฝก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

24. โครงการคัดกรอง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
ประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ปี 2564 

1. เพื่อคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ในประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
2. เพื่อให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสงูรายใหม่ได้รับ
การดูแลรักษาอย่าง
ทันท่วงท ี
 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านรางเฆ่ และ
บริการเชิงรุกในพื้นที่หมู่ที่ 
4,6,9,13 ต าบลแก้มอ้น 

เป้าหมาย 
- ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
หมู่ที่ 4, 6,9,13 ต าบลแก้ม
อ้น จ านวน 840   คน 
 
ผลผลิต 
1. ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้น
ไปได้รับการตรวจคัดกรอง
เบาหวานและความดันโลหิต 
2. ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงมี
ความรู้ในการดูแลตนเองและ
มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีขึ้น 
3. ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการ
ดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม 
ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะ
เกิดขึ้นได้ต่อไป  
 

ตุลาคม  
2563  ถึง  

31  ธันวาคม   
2563 

 

- ตรวจคัดกรอง
ประชาชน  
- ให้ความรู้/ตรวจคัด
กรองเบาหวานและความ
ดันโลหิตสงูประชาชน
อายุ 35 ปี ขึ้นไป 

งบประมาณ  21,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง จ านวน 
840 คนๆ ละ 25 บาท 
เป็นเงิน 21,000 บาท 
การด าเนินการ 
1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมายตาม DBPOP 
2.ประชุมชี้แจง อสม. ในการตรวจคัด
กรองประชาชน 
ขั้นด าเนินการ 
1.ตรวจคัดกรองประชาชนโดย 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรางเฆ่ และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)  
2.ส่งต่อเป้าหมายที่มีภาวะผิดปกติ 
3.ตรวจวินิจฉัยขึ้นทะเบยีนผูป้่วยราย
ใหม่ โดยแพทย์ 
4.ประเมินผล สรปุโครงการ รายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

25. โครงการสตรีไทยร่วม
ใจต้านภัยมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง 
เต้านม  ปี 2564 

1. เพื่อให้สตรี อายุ 30-70 
ปี มีความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
2. เพื่อให้สตรี อายุ 30-60 
ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 
90 
3. เพื่อให้สตรี อายุ 30-
70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ 
90 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านรางเฆ่ 

เป้าหมาย 
สตรีอายุ 30-70 ปี  
จ านวน 545 คน 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1. ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม 
2. สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รบั
การบริการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
3. ลดอัตราการตายโดย
สาเหตุจากโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
 
 

ตุลาคม  
2563  ถึง  

31  ธันวาคม   
2563 

- จัดกิจกรรมตามโครงการโดยให้การ
อบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองแก่
สตรีอายุ 30-70 ปี  

จ านวน 545 คน โดย แบ่งเปน็ 4 รุ่น  
- ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม 
- การตรวจ ค้นหา โรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
- แนวทางการป้องกัน ลดปัจจัยที่
ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม  
- การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม 
- ประเมินผล 
- สรุปผลการด าเนนิงาน 
 

งบประมาณ 69,550  
บาท      
1. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร จ านวน 2 
คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆละ 
600 บาทต่อรุ่น 
จ านวน 4 รุน่เป็นเงิน  
9,600  บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
1 มื้อๆละ 60 บาท 
จ านวน 545 คน เป็น
เงิน   32,700 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 
25 บาท จ านวน 
545 คน เป็นเงิน   
27,250 บาท 
  
 
 
  

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

26. โครงการรณรงค์ให้
ความรู้โรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และ 
ทวารหนัก ปี 
2564 

1. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย อายุ 
50-70 ปี มีความรู้
เร่ืองโรคล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก 
2. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย อายุ 
50-70 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองหาเลือด
แฝงในตัวอย่างอุจระ 
(Fit test) 
 
ตัวช้ีวัด  
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย อายุ 
50-70 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองหา
เลือดแฝงในตัวอย่าง
อุจจาระ (Fit test) 
ร้อยละ 80 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านราง
เฆ่ 

เป้าหมาย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อายุ 
50-70 ปี จ านวน 80 คน ใน
เขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้าน
รางเฆ่ 
 
ผลผลิต 
1. กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50-
70 ปี มีความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ร้อยละ 
80 
2. กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50-
70 ปี ตรวจคัดกรองหาเลือด
แฝงในตัวอย่างอุจจาระ(Fit 
test) ร้อยละ 80 
3. กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50-
70 ปี ที่ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา
ตั้งแต่แรกพบ      ร้อยละ 10 

ตุลาคม  
2563  ถึง  
กันยายน 
2564 

จัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองโรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก และ
การตรวจคัดกรอง
หาเลือดแฝงใน
ตัวอย่าง อุจจาระ 
(Fit test) 

งบประมาณ 11,200 บาท    
1. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 2 คนๆ 2 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท  เปน็เงิน  2,400  บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 60 บาท จ านวน 
80 คน เป็นเงิน 4,800  บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 2 มื้อๆละ 
25 บาทจ านวน 80 คน เป็นเงนิ 4,000   บาท 
       
การด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต. แก้มอ้น 
3. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
4. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการอบรม 
5. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่
และทวารหนัก และการตรวจคดักรองหาเลือดแฝง
ในตัวอย่าง อุจจาระ (Fit test) 
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
  

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

27. โครงการตรวจคัด
กรองสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างใน
ประชาชน ปี 2564 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่โดยเฉพาะเกษตรกร 
ได้รับการประเมนิความ
เสี่ยงในการสัมผสัสารเคมี
และตรวจสารเคมีใน
เลือด                                                                                                                                
2. เพื่อให้ประชาชนที่มี
ระดับสารเคมีในเลือด
ระดับไมป่ลอดภัย ได้รบั
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมร้อยละ 80                              
3. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมี
ระดับสารเคมีในเลือด 
เกณฑ์ปกติและปลอดภัย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 15 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านรางเฆ่ 

เป้าหมาย 
กลุ่มผู้ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชและผูส้นใจ หมู่ที่ 
4,6,9,13 ต าบลแก้มอ้น  
จ านวน 150 คน 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1.ประชาชนโดยเฉพาะ
เกษตรกร ในพื้นที่
รับผิดชอบได้เข้าถึงบริการ 
การตรวจสารเคมีในเลือด 
2.ประชาชนที่มีระดับ
สารเคมีในเลือดระดับไม่
ปลอดภัยได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อย
ละ 80 
3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี
ระดับสารเคมีในเลือด 
เกณฑ์ปกติและปลอดภัย 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 15 

ตุลาคม  
2563  ถึง  
ธันวาคม 
2563 

จัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างใน
ร่างกาย จ านวน 2 
รุ่นๆละ 1 วนั 

งบประมาณ  16,350 บาท         
 1. ค่าสมนาคุณวทิยากร  จ านวน 3  
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  จ านวน 2 รุ่น  
เป็นเงิน  3,600  บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 60 
บาท จ านวน 2 รุ่นๆละ 75 คน  
เป็นเงิน 9,000  บาท                                                  
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 
25 บาท จ านวน 2 รุ่นๆละ 75 คน  
เป็นเงิน  3,750  บาท 
 
การด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงโครงการ แนวทางการ
ด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรทราบ 
3. เตรียม เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ตรวจคัดกรองโดยการตรวจเลือด 
4. ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกาย 
จ านวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน 
5. ติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มผู้มีระดับเลือดไมป่ลอดภัย 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุด
โครงการ พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/
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28. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มสงสัย
รายใหม่และกลุ่มเสี่ยง      
โรคเบาหวาน  โรค
ความดันโลหิตสูง ปี 
2564 

1. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย  มี
ความรู้เรื่อง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิต
สูง 
2. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย มี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  
ตามหลัก 3 อ. 2ส. 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านรางเฆ่ 

เป้าหมาย 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ใน
เขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านรางเฆ่   
จ านวน  60 คน 
 
 
 
ผลผลิต 
1. ประชาชนทีส่งสยัและ
เสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง มีความรู้
เร่ืองโรคโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง 
2. มีการสร้างกระแสให้
ประชาชนไปดูแลสุขภาพ
ตนเองโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส 
( อาหาร  ออกก าลังกาย 
อารมณ์ งดบุหรี่และสุรา ) 

กุมภาพันธ์ – 
กันยายน  2564 

ให้ความรู้เรื่อง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง และ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตาม
หลัก 3 อ. 2ส.  
จ านวน 1 วัน 
 

งบประมาณ   9,600 บาท 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 5 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาทเป็นเงิน  3,000 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 60บาท 
จ านวน 60 คน  เป็นเงิน  3,600  บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2มื้อๆละ 
25 บาท จ านวน 60 คน เป็นเงิน 
3,000 บาท 
 
 
การด าเนินการ 
1.ข้ันตอนวางแผนงาน 
2.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะ  
3.ข้ันตอนการด าเนินงาน 
- ประชาสัมพนัธ์แก่กลุ่มเป้าหมาย 
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
และโรคความดนัโลหิตสูง  และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ตามหลัก 3 
อ. 2ส. จ านวน 1 วนั 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.แก้มอ้น 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/สถานที่ เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

29. โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
และโรคความดัน
โลหิตสงู ปี 2564 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ตามหลัก 3อ 2ส  
2. เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหิตสงู ในกลุ่มผูป้่วย 
 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านรางเฆ่  
 

เป้าหมาย 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง จ านวน 60 
คน ในเขตรับผิดชอบของ รพ.
สต.บ้านรางเฆ ่
 
 
 
 
ผลผลิต 
1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู ้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเร้ือรัง 
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

กุมภาพันธ์ 
2564  –  
กันยายน  
2564      

จัดประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ จ านวน 
1 วัน 

งบประมาณ 9,600 บาท        
1. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน  5 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท  เปน็เงิน 3,000 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ ๖0 
บาท จ านวน 60 คน เปน็เงิน 3,600 
บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 2 
มื้อ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 60 คน  เป็น
เงิน 3,000 บาท 
 
 
การด าเนินการ 
1.จัดท าโครงการเพื่อการพิจารณาอนุมัติ 
2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  
3.จัดเตรียมวัสดุในการด าเนนิงาน 
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 วัน  
5.สรุปการจัดประชุมเชิงปฏบิัตกิาร 
6.สรุปผลการด าเนินงาน 
7.รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/สถานที่ เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

30. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการและการ
เรียนรู้ในเด็ก อายุ 
0- 5ปี  ปี 2564 

1. เพื่อให้เด็ก  อายุ 0-5 ปี 
ได้รับการประเมนิพัฒนาการ 
และกระตุ้นพฒันาการตามวยั  
2. เพื่อให้เด็ก  อายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการที่สมวัย ทั้งดา้น
ร่างกาย  สตปิัญญา  อารมณ์  
จิตใจ  และสังคม 
3. เพื่อให้เด็ก  อายุ 0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการล่าช้า  ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการให้มี
พัฒนาการที่สมวัย และได้รับ 
การรักษาที่ถูกต้องในรายที่มี
ความผิดปกติมาก 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านรางเฆ่ 
 
 
 

เป้าหมาย 
ผู้ดูแลเด็ก  อายุ 0-5 
ปี จ านวน 50 คน 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1.  อัตราเด็กอายุ 
0-5 ปีมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 85 
2. เด็ก 0-5 ปี ได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาการและการ
เรียนรู้อย่างเหมาสม 
3. เด็ก 0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการล่าช้า  
ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการให้มี
พัฒนาการที่สมวัย 
และได้รับการรักษาที่
ถูกต้องในรายที่มี
ความผิดปกติมาก 

มกราคม  -  
กันยายน  2564 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ในเด็ก 
อายุ 0- 5ปี  แก่ผู้ดูแล
เด็กจ านวน 50  คน 
  
 

งบประมาณ 8,500 บาท   
1. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 5 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท  เปน็เงิน  
3,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ ๖0 
บาท จ านวน 50 คน  เปน็เงิน  
3,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 
2 มื้อๆละ 25 บาทจ านวน 50 คน 
เป็นเงิน  2,500  บาท     
  

การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อการพิจารณา
อนุมัติ 
2. จัดเตรียมข้อมูลเด็ก0-5ปีตามข้อมูล 
DBPOP 
3. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก อายุ 
0- 5ปี  แก่ผู้ดูแลเด็กจ านวน 50  คน 
4. ติดตามกระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าชา้และส่งต่อเด็กได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการแล้วยังไม่สมวัยตามระบบ 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกนั
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ม
อ้น 

 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/สถานที่ เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

31. โครงการนักเรียน
ไทยพิชิตพุง  พิชิต
อ้วน ปี 2564 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ  เรื่อง
โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย 
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม ตามหลัก 3 อ. 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านรางเฆ่  
 
 
 

เป้าหมาย 
นักเรียนที่มีภาวะอ้วนและเร่ิม
อ้วน ของโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรางเฆ่  
จ านวน  20 คน 
 
 
ผลผลิต 
 1 .เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสม  
2. เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
การเจริญเติบโตที่สมส่วน 

ตุลาคม  
2563  ถึง  
กันยายน 
2564 

จัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองโภชนาการ 
และการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3 อ.2ส. 
จ านวน 20  คน  
จ านวน 1 วัน 

งบประมาณ  9,600 บาท       
 1. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 5 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน็เงิน  3,000  
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ ๖0 
บาท จ านวน 20 คน  เปน็เงิน  1,200  
บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 2 
มื้อๆละ 25 บาทจ านวน 20 คน  เป็น
เงิน  1,000 บาท 
 
การด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อการพิจารณาอนุมัติ 
2. ประสานโรงเรียนในเขตรับผดิชอบ 
เพื่อส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 
3. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3 อ.2ส. จ านวน 20  คน  
จ านวน 1 วัน 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 
 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

32. โครงการรักเป็น  
ปลอดภัย ไม่ท้อง
ก่อนวัย ห่างไกล
โรคติดต่อทาง 
เพศสัมพันธ์   
ปี 2564 

1.เพื่อสร้างความ
ตระหนัก  และมีความรู้
เร่ืองบทบาทและคุณค่า
ของการเป็นชาย/หญิง 
ในสังคม แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
2.เพื่อเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเองแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะในการปฏิเสธต่อ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ด ารงชีวิต 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านรางเฆ่ 

เป้าหมาย 
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 - 6 ในโรงเรียนเขต
รับผิดชอบ จ านวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
 1. ร้อยละของการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมลดน้อยลง 
2.  มีทักษะในการปฏิเสธต่อ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ด ารงชีวิต 
 
 
 
 

มกราคม  – 
สิงหาคม  
2564 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  
แก่กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวน 1 วัน  

งบประมาณ  6,300 บาท 
1. ค่าสมนาคุณวทิยากร  จ านวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท เปน็เงิน 3,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 60 บาท จ านวน 
30 คน เป็นเงิน 1,800 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25บาท 
จ านวน 30 คน เป็นเงนิ 1,500บาท   
 
การด าเนินการ 
1.ขั้นตอนวางแผนงาน 
- ประสานการด าเนินงานกบัหนว่ยงานทีเก่ียวข้อง 
2.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
3.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    - รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 
4.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  แก่กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวน 1 วัน 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
6. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

33. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน ปี 
2564 

 1. เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์โรคขาด
สารไอโอดีนและการ
ป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการปรุงอาหารที่
มีไอโอดีน 
3. เพื่อการเฝ้าระวัง
คุณภาพเกลือไอโอดีน
อย่างเป็นระบบโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านรางเฆ่ 

เป้าหมาย 
ผู้ประกอบการร้านขาย
ของช า และประชาชน 
หมู่ที่ 4,6,9,13  
ต าบลแก้มอ้น  จ านวน 
100 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
 1. ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือไอโอดีนที่
มีคุณภาพ 
2. มีการเฝ้าระวัง
คุณภาพเกลืออย่าง
เป็นระบบโยการมสี่วน
ร่วมของชุมชน 

มกราคม – 
กันยายน  
2564 

- จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้  แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนหมู่ละ 25 
คน รวม 100 คน 
โดยจัดอบรม 
จ านวน 2 รุ่นๆละ 
50 คน  จ านวน
รุ่นๆละ 1 วัน 
 -  ติดป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โรค
ขาดสาร 

ติดป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โรค
ขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชน  รวมทั้งสิ้น 
10 ผืน 

งบประมาณ  20,000 บาท 
1. ค่าสมนาคุณวทิยากร   จ านวน  4 ชั่วโมงๆ ละ 
600  บาท จ านวน 2 รุ่น เป็นเงิน   4,800   บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1มื้อๆละ 60บาท จ านวน 
50 คน จ านวน 2 รุ่น เปน็เงิน   6,000   บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2มื้อๆละ 25 บาท 
จ านวน 50 คน จ านวน 2 รุ่น  เป็นเงิน   5,000 
บาท 
4. ค่าป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 x 2 เมตร 
จ านวน 10 ผืนๆละ 300 บาท  เป็นเงิน  3,000 
บาท 
5. ค่าชุดตรวจเกลือ 10 ชุดๆละ 120 บาท                                              
เป็นเงิน 1,200 บาท 
   

การด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    - รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
    - จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้          
แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวนหมู่ละ 25 คน รวม 
100 คน โดยจัดอบรม จ านวน 2 รุ่นๆละ 50 
คน  จ านวนรุ่นๆละ 1 วัน 
    - ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน  รวมทั้งสิ้น 10 ผืน 
    - ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
    - สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

34. โครงการอบรมให้
ความรู้แก่
ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคเรื่องการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ส าหรับการอุปโภคและ
บริโภค ปี 2564 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ ์
2. เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์การ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัย 
3. เพื่อการเฝ้าระวัง
คุณภาพผลิตภัณฑ์และ
ทดสอบหาสารปนเปื้อน
ในอาหาร 
 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านรางเฆ่ 

เป้าหมาย 
ผู้ประกอบการร้านขายของ
ช าและร้านอาหาร และ
ประชาชน หมู่ที่ 4,6,9,13 
ต าบลแก้มอ้น จ านวนหมู่ละ 
15 คน รวม 60 คน 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคสามารถเลือก
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
ถูกต้อง 
2 ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคมีความรู้เร่ืองการ
เลือกใช้ฉลากผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้ถูกต้อง 
3 ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคมีความรู้เร่ืองสาร
ปนเปื้อนในอาหาร และ
เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย   

มกราคม 2564 
ถึง กันยายน 

2564 

จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ส าหรับการ
อุปโภคและ
บริโภค 

งบประมาณ   12,000 บาท 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 4 ชัว่โมงๆละ 
600 บาท เป็นเงิน  2,400  บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 60 บาท 
จ านวน 60 คน เป็นเงิน  3,600 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 2 
มื้อๆละ 25 บาทจ านวน 60 คน เป็นเงิน  
3,000 บาท 
4. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 1x2 
เมตร จ านวน 10 ผืนๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน  3,000  บาท 
  
การด าเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต. แก้มอ้น 
3. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
4. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการอบรม 
5. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้
ผลิตภัณฑส์ าหรับการอุปโภคและบริโภค  
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

35. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน ปี 2564 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพื่อให้สร้างความตะ
หนักแก่ประชาชนในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
บทบาทในการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือก
ออก 
 

ตัวชี้วัด  
ชุมชนหรือครัวเรือน
ได้รับการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ได้ทันท่วงทีในกรณีที่มี
ผู้ป่วยตามหลักรู้เร็ว   
รายงานเร็ว  ควบคุม
ป้องกันโรคได้ทนัท่วงท ี

เป้าหมาย 
อสค. หมู่ที่ 4,6,9,13  
หมู่ละ 15 คน  
รวมทั้งสิ้น 60 คน 
 
ผลผลิต 
1. สามารถลดอัตราการปว่ย
ด้วยโรคไข้เลือดออก 
2. ท าให้ประชาชนในชุมชน 
พฤติกรรมที่ถูกต้อง
เหมาะสม การป้องกันไม่ให้
เกิดโรคไข้เลือดออก 
3. ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการ
ควบคุมและป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก 
4. ท าให้ประชาชนท า
กิจกรรมในการท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ยงุลายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ ท าให้
สามารถลดแหล่งเพาะพนัธ์
ลูกน้ ายุงลายภายในบ้าน 
ชุมชน มสัยิด โรงเรียนให้
น้อยลง 

มกราคม 2564 
ถึง กันยายน 

2564 

จัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน
รางเฆ่ 

งบประมาณ  9,000 บาท 
1. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 4 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท  เปน็เงิน  
2,400 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 60 
บาท จ านวน 60 คน เปน็เงิน  3,600 
บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 
2 มื้อๆละ 25 บาทจ านวน 60 คน 
เป็นเงิน  3,000 บาท 
   
การด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. แก้ม
อ้น 
3. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
4. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ใน
การอบรม 
5. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก  
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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 แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/
ตัวชี้วัด/สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

36. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาสาสมัคร   
สาธารณสุขและผู้น า
ชุมชน เรื่องการ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้นและการใช้
เครื่อง AED ปี 2564 

๑. อาสาสมัคร
สาธารณสุขและ
ผู้น าชุมชนได้รบัการ
อบรมความรู้เรื่อง
กลุ่มโรคฉุกเฉิน 
๒. ประชาชนในเขต 
รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 
ที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
สามารถเข้าถึง
บริการได้ทนัเวลา 
3. อาสาสมัคร
สาธารณสุขและ
ผู้น าชุมชนเป็นทีม
ประชาสัมพนัธ์โรค
ฉุกเฉินและระบบ 
EMS 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน
รางเฆ่ 

เป้าหมาย 
อาสาสมัครสาธารณสุขและ
ผู้น าชุมชน จ านวน 50 คน 
ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต
บ้านรางเฆ ่
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1. ระยะเวลาในการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วยกลุ่ม
ฉุกเฉิน ในต าบลแก้มอยู่ใน
เกณฑ์ Goldren period 
เพิ่มข้ึน 
2. คนไข้กลุ่มสีแดงมารพ.
ด้วยระบบ EMS เพิ่มข้ึน 

ตุลาคม 2563 
ถึง 30 กันยายน 
2564 

 

จัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองการช่วยเหลือฟื้น
คืนชีพเบื้องตน้และ
การใช้เคร่ือง AED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ   8,500 บาท 
1. ค่าสมนาคุณวทิยากร 1 คน จ านวน 1 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน็เงิน 600 บาท      
2. ค่าสมนาคุณวทิยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เปน็เงิน 
2,400 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 60 บาท 
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 3,000 บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 2 
มื้อๆละ 25 บาทจ านวน 50 คน เป็นเงิน 
2,500 บาท 
 
การด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ  
2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต. แก้มอ้น 
3. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่และอาสาสมัคร
สาธารณสุขและผูน้ าชุมชน เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
4. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการ
อบรม 
5. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือฟื้น
คืนชีพเบื้องตน้และการใช้เคร่ือง AED  
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/สถานที่ เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

37. โครงการส่งเสริม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและ
สมุนไพรไล่ยุงใน
นักเรียน ปี 2564 

1. เพื่อป้องกันและก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 
2. เพื่อเป็นการตัดวงจรของยุงที่
เป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก 
3. เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องตื่นตัว และตระหนักถึง
ภัยของโรคไข้เลือดออก 
4. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน ชุมชน ในการแก้ไขปัญหา 
และป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ 
5. เพื่อสนับสนนุและส่งเสริมการใช้
สมุนไพรทีป่ลอดภัยต่อร่างกาย ลด
อันตรายจากการใชส้ารเคมี 
ตัวช้ีวัด  
1. นักเรียนมีความรู้ เรื่องโรค
ไข้เลือดออกและสมุนไพรไล่ยุง 
ร้อยละ 80 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้การ
ใช้สมุนไพรไล่ยุง ไปใช้ในการ
ป้องกันตนเองได้ ร้อยละ 80 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านรางเฆ ่
 

เป้าหมาย 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
4-6 โรงเรียน ใน
เขตรับผิดชอบ รพ.
สต.บ้านรางเฆ่ 
จ านวน 40 คน 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1. ประชาชนได้น า
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
จากสารสกัด
ธรรมชาติมาเปน็
เครื่องมือในการ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด 
2. คนในชุมชนมี
ความตื่นตัว ตะ
หนักและมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา 
และป้องกัน
ควบคุมโรค 

มกราคม 
2564 – 
กันยายน 
2564 

จัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองโครงการ
ส่งเสริมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและ
สาธิตและฝึก
ปฏิบัติการท า
สมุนไพร 
ไล่ยุง 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ   11,800 บาท 
1. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 4 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท เป็นเงนิ  2,400 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 60 บาท 
จ านวน 40 คน เป็นเงนิ  2,400 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท 40 คน เป็นเงนิ  2,000บาท 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าสเปร์ไล่ยุง  
เป็นเงิน  4,100 บาท 
5. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ขนาด 
1x2) จ านวน 3 ป้าย เป็นเงิน 900 บาท 
 
การด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต. แก้มอ้น 
3. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่ ผูอ้ านวยการ
โรงเรียนแต่ละแห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
4. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการอบรม 
5. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโครงการส่งเสริม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและสาธติและฝึก
ปฏิบัติการท าสมนุไพรไล่ยุง 
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตวัชี้วัด/
สถานที ่

เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

38. โครงการสานพลัง
ชุมชน ลด  ละ  เลิก 
บุหรี่สุรา ปี 2564 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่
สุรา 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจถึง
ผลดีของการลด  ละ  
เลิก  บุหร่ีสุรา 
3.เพื่อให้ประชาชนมี
ความตื่นตัวและเห็น
ความส าคัญในการลด  
ละ  เลิก บุหร่ีสุรา 
 
สถานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านรางเฆ่ 
 

เป้าหมาย 
ประชาชน หมู่ที่ 
4,6,9,13 ต าบลแก้ม
อ้น จ านวน 100 คน 
(จัดอบรม 2 รุ่นๆละ 
50 คน 
 
 
ผลผลิต 
1. ร้อยละ 10 ของ
ประชาชนมีความรู้
เร่ืองโทษของบุหรี่สุรา
เพิ่มข้ึน  
2. ประชาชนชักชวน
คนในครอบครัว ลด  
ละ  เลิกบุหร่ีสุรา 
 3. มีการขยายผลลด 
ละ เลิก บุหร่ีสุรา จาก
รายบุคคลเปน็หน่วย
ระดับครอบครัว 

มกราคม – 
กันยายน 2564 

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้  
จ านวน 2 รุ่นๆ
ละ 1 วันๆละ 
50 คน 
 
 
 
 
 

งบประมาณ   17,000 บาท   
1. ค่าสมนาคุณวทิยากร  จ านวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 
600  บาท จ านวน 2รุ่น  เป็นเงิน  6,000   บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1มื้อๆละ 60บาท จ านวน 2
รุ่นๆละ 50 คน เป็นเงิน 6,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2มื้อๆละ 25 บาท 
จ านวน 2รุ่นๆละ 50 คน เป็นเงิน  5,000 บาท 
  การด าเนินการ 

1.ขั้นตอนวางแผนงาน 
-ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย  เนื้อหาและรปูแบบวิธีการด าเนิน
โครงการ 
- ประสานการด าเนินงานกบัหนว่ยงานทีเก่ียวข้อง 
2.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.
แก้มอ้น 
3.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารที่
เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 
- ประชาสัมพนัธ์แก่กลุ่มเป้าหมาย 
4. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  จ านวน 2 รุ่นๆละ 
1 วันๆละ 50 คน  
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
6. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่ง
ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก้มอ้น 

รพ.สต. 
บ้านรางเฆ ่
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ 

39 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด/ปัญหาทาง
สังคม “กิจกรรมค่ายเยาวชน
รวมใจต้านภัยยาเสพติด” 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของยา
เสพติด 

2) เพื่อสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านและ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน 

3) เพ่ือสกัดก้ันผู้เสพราย
ใหม่ในชุมชนโดยการคัด
กรองและปรับพฤติกรรม 
ที่เน้นสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็กและเยาวชน
และกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ 

 

เป้าหมาย 
 นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา สังกัด
โรงเรียนในเขตต าบล
แก้มอ้น จ านวน 80 
คน 

 ครู จ านวน 5 คน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ

จ านวน 5 คน 
 
ผลผลิต 
จ านวนกลุ่มเสี่ยงวัยเด็ก
และเยาวชนที่อาจจะใช้ยา
เ สพติ ดต่ อ ไป ในชุ มชน 
ลดลงร้อยละ 20 

 
 

8 – 9 ธันวาคม 
2563 

1) เข้าค่าย ณ กองกับ
การ 1 กองบังคับการ
พิเศษกองบัญชาการ
ต ารวจตะเวนชายแดน 
จังหวัดเพชรบุรี 
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดย ฟั งการบรรยาย 
และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
เพ่ือถอดบทเรียน 
 
 
 

งบประมาณ 
104,775 บาท 

-อาหาร 21,600 บ. 
-อาหารว่าง 9,000 บ. 
-วิทยากร 9,000 บ. 
-ค่าท่ีพัก 9,000 บ. 
-ป้าย 675 บ. 
-พาหนะ 48,000 บ. 
-ของที่ระลึก 1,500 บ. 
-วัสดุ 6,000 บ. 
-อ่ืนๆ 3,225 บ. 
 
สถานที่ 
ณ กองกับการ 1 กอง
บั ง คั บ ก า ร พิ เ ศ ษ
กองบัญชาการต ารวจ
ตะเวนชายแดน จังหวัด
เพชรบุรี 

 
 
 
 

งานสาธารณสุข 
อบต.แก้มอ้น 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ 

40 โครงการเลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อ
ตัวคุณ และคนที่คุณรัก 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ตระหนักถึ ง พิษภัยของ
บุหรี่และควันบุหรี่ 
2) เ พ่ือให้ความรู้  และ
แนะน าทางออกให้กับคนที่
อยากเลิกสูบบุหรี่ ให้เลิก
สูบบุหรี่ได ้
3) เพ่ือเกิดจิตส านึกที่ดีที่
จะดูแลสุขภาพของตนและ
สุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 
 

เป้าหมาย 
 ประชาชนกลุ่มวัย

ท างานที่สูบบุหรี่และมี
ความประสงค์ 

 ครู จ านวน 5 คน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ

จ านวน 5 คน 
 
ผลผลิต 
จ านวนกลุ่มเสี่ยงวัยเด็ก
และเยาวชนที่อาจจะใช้ยา
เ สพติ ดต่ อ ไป ในชุ มชน 
ลดลงร้อยละ 20 

 
 

8 – 9 ธันวาคม 
2563 

1) เข้าค่าย ณ กองกับ
การ 1 กองบังคับการ
พิเศษกองบัญชาการ
ต ารวจตะเวนชายแดน 
จังหวัดเพชรบุรี 
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดย ฟั งการบรรยาย 
และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
เพ่ือถอดบทเรียน 
 
 
 

งบประมาณ 
104,775 บาท 

-อาหาร 21,600 บ. 
-อาหารว่าง 9,000 บ. 
-วิทยากร 9,000 บ. 
-ค่าท่ีพัก 9,000 บ. 
-ป้าย 675 บ. 
-พาหนะ 48,000 บ. 
-ของที่ระลึก 1,500 บ. 
-วัสดุ 6,000 บ. 
-อ่ืนๆ 3,225 บ. 
 
สถานที่ 
ณ กองกับการ 1 กอง
บั ง คั บ ก า ร พิ เ ศ ษ
กองบัญชาการต ารวจ
ตะเวนชายแดน จังหวัด
เพชรบุรี 

 
 
 
 

งานสาธารณสุข 
อบต.แก้มอ้น 
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2. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชำชน หรือหน่วยงำนอ่ืน 

 

 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพด้วย สุข
บัญญัติ 10 ประการ 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการดูแลด้าน
สุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก
สุขบัญญัติ 10 ประการ 
2. เพื่อสร้างเสริม และ
ปลูกฝังพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขอนามัยทีด่ ี
 
สถานที่ 
1. ศาลาผูสู้งอายุ สถานี
อนามัยต าบลแก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลแก้ม
อ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี
 

เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น  
จ านวน 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1.  ผู้สูงอายุได้รบัความรู้ 
ความเข้าใจ ในการดูแลด้าน
สุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสุข
บัญญัติ 10 ประการ 
2.  ผู้สูงอายุได้รบัความรู้หลัก
ในการดูแลสุขอนามัยที่ด ี

เดือน
พฤศจิกายน 

2563 

- ตรวจสุขภาพและ
คัดกรองผู้สูงอาย ุ
- วิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้เรื่อง
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการดูแลด้าน
สุขภาพที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขบัญญัติ 
10 ประการ 
- ออกก าลังกาย  
- กิจกรรมสันทนา
การ 
 

งบประมาณ รวมเป็นเงิน 27,225 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับผู้สูงอายทุี่เข้า
ร่วมกิจกรรม 150 คน เป็นจ านวนเงิน 3,750 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สงูอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน เป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท   
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรในการบรรยายและจดั
กิจกรรมด้านสุขภาพ จ านวน 3 คร้ังๆละ 2 ช.
ม.ๆละ 600 บาท เป็นจ านวนเงิน 3,600 บาท 
4. ค่าป้าย (100 x 250 ซม.) จ านวน 1 ป้าย     
เป็นจ านวนเงิน 375 บาท 
5. ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน 150 ใบๆละ 
50 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
6. ค่าปากกา จ านวน 150 แท่งๆ ละ 10 
บาท เป็นเงิน 1,500 
7.ค่าสมุด จ านวน 150 แท่งๆ ละ 10 บาท 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
          
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

2. “ป้องกัน” และ“เตือน
ภัย” ผู้สูงวัยห่างไกล
โรคไข้เลือดออกด้วย
สมุนไพรไล่ยุง 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
ตนเองจากโรคไข้เลือดออก 
และตระหนักถึงอันตราย
ของยุงลายและโรค
ไข้เลือดออก 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้วิธีการ
น าสมนุไพรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการป้องกันยุง
ที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก 
 
สถานที่ 
1. ศาลาผูสู้งอายุ สถานี
อนามัยต าบลแก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลแก้ม
อ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี
 

เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น  
จ านวน 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1.ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันตนเอง
จากโรคไข้เลือดออก และ
ตระหนักถึงอันตรายของ
ยุงลายและโรคไข้เลือดออก 
2.ผู้สูงอายุรู้วิธีการน า
สมุนไพรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการป้องกันยุง
ที่เป็นพาหะโรค
ไข้เลือดออก 

เดือนธันวาคม 
2563 

- ตรวจสุขภาพและ
คัดกรองผู้สูงอาย ุ
- วิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้เรื่อง 
- อันตรายและการ
ป้องกันตนเองจาก
โรคไข้เลือดออก  
- แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติ  
- สาธิตและฝึก
ปฏิบัติวิธีการท า
สมุนไพรไล่ยุง 

งบประมาณ รวมเป็นเงิน 27,525 บาท 
 

1. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับผู้สูงอายทุี่เข้า
ร่วมกิจกรรม 150 คน เป็นจ านวนเงิน 3,750 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สงูอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน เป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท   
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรในการบรรยายและจดั
กิจกรรมด้านสุขภาพ  
- บรรยาย จ านวน 3 คร้ังๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิจ านวน 3,600 บาท 
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏบิัติ จ านวน 3 คร้ังๆละ 3 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2 คน เป็นเงิน 10,800 
บาท 
4. ค่าป้าย ( 100 x 250 ซม. ) จ านวน 1 ป้าย  
เป็นจ านวนเงนิ 375 บาท 
          
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 



~ 97 ~ 
 

 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการสร้างเสริม
สุขภาพจิต ด้วยดนตรี
สร้างสุข 

1.เพื่อส่งเสริมการดูแลด้าน
สุขภาพจิตและอารมณ์ 
ส่งผลให้ผู้สงูอายุมีสุขภาพที่
ดี 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้หลักในการดูแล
ตนเองให้เหมาะสม 
 
 
 
 
สถานที่ 
1. ศาลาผูสู้งอายุ สถานี
อนามัยต าบลแก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลแก้ม
อ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี
 

เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น  
จ านวน 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1.  ผู้สูงอายุไดรบัความรู้
เร่ืองส่งเสริมการดูแลด้าน
สุขภาพจิตและอารมณ์ 
ส่งผลให้ผู้สงูอายุมีสุขภาพที่
ดี 
2.  ผู้สูงอายุได้รบัความรู้
หลักในการดูแลตนเองให้
เหมาะสม 

เดือนมกราคม 
2564   

-ตรวจสุขภาพและ
คัดกรองผู้สูงอาย ุ
-วิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้เรื่อง  
- “สุขภาพจิตที่ดี  
คืออะไร” 
-  การส่งเสริม
สุขภาพจิต 
-  ปัจจัยที่ท าให้
เกิดปัญหา
สุขภาพจิต 
-กิจกรรม ร้องเพลง 
ร าวงมาตรฐาน
ประกอบดนตร ี

งบประมาณ รวมเป็นเงิน 16,725 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับผู้สูงอายทุี่เข้า
ร่วมกิจกรรม 150 คน เป็นจ านวนเงิน 3,750 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สงูอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน เป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท   
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรในการบรรยายและจดั
กิจกรรมด้านสุขภาพ  
- บรรยาย จ านวน 3 คร้ังๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิจ านวน 3,600 บาท 
4. ค่าป้าย ( 100 x 250 ซม. ) จ านวน 1 ป้าย  
เป็นจ านวนเงนิ 375 บาท 
          
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 



~ 98 ~ 
 

 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

4. ขยับกายสบายชีวีด้วย
วิธีแอโรบิคหนังยาง 

1)เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายให้เหมาะสม
กับผู้สูงอาย ุ
2)เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง   
 
 
 
 
 
 
สถานที่ 
1. ศาลาผูสู้งอายุ สถานี
อนามัยต าบลแก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลแก้ม
อ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี
 

เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น  
จ านวน 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1) ท าให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
แข็งแรงสามารถออกก าลัง
กายได้ด้วยตนเอง และได้
อุปกรณ์ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพด้วยหนังยาง 
2) ท าให้ผู้สูงอายไุด้
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการออก
ก าลังกาย 

เดือน
กุมภาพันธ์  
2564   

-ตรวจสุขภาพและ
คัดกรองผู้สูงอาย ุ
-ให้ความรู้เรื่องการ
ออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ  
-กิจกรรมออกก าลัง
กายแอโรบิคหนัง
ยาง 

งบประมาณ รวมเป็นเงิน 16,725 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับผู้สูงอายทุี่เข้า
ร่วมกิจกรรม 150 คน เป็นจ านวนเงิน 3,750 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สงูอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน เป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท   
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรในการบรรยายและจดั
กิจกรรมด้านสุขภาพ  
- บรรยาย จ านวน 3 คร้ังๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิจ านวน 3,600 บาท 
4. ค่าป้าย ( 100 x 250 ซม. ) จ านวน 1 ป้าย  
เป็นจ านวนเงนิ 375 บาท 
          
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 



~ 99 ~ 
 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

5. ให้ความรู้เร่ืองการดูแล
อนามัยในช่องปาก 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้เรื่องโรคในช่องปาก
การดูแลช่องปากที่ถูกวิธี
และถูกหลักอนามัย 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ทักษะและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของการป้องกัน
สุขภาพช่องปาก 
 
 
 
สถานที่ 
1. ศาลาผูสู้งอายุ สถานี
อนามัยต าบลแก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลแก้ม
อ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี
 

เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น  
จ านวน 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1.ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง
โรคในช่องปากการดูแล
ช่องปากที่ถูกวิธีและถูก
หลักอนามัย 
2.ผู้สูงอายุมีความรู้ทักษะ
และปฏิบตัิตามขั้นตอนของ
การป้องกันสุขภาพช่อง
ปาก 

เดือนมีนาคม  
2564   

-ตรวจสุขภาพและ
คัดกรองผู้สูงอาย ุ
- วิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้เรื่อง 
- การดูแลอนามัย
ในช่องปาก 
- ทักษะและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของ
การป้องกันสุขภาพ
ช่องปาก 

งบประมาณ รวมเป็นเงิน 16,725 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับผู้สูงอายทุี่เข้า
ร่วมกิจกรรม 150 คน เป็นจ านวนเงิน 3,750 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สงูอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน เป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท   
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรในการบรรยายและจดั
กิจกรรมด้านสุขภาพ  
- บรรยาย จ านวน 3 คร้ังๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิจ านวน 3,600 บาท 
4. ค่าป้าย ( 100 x 250 ซม. ) จ านวน 1 ป้าย  
เป็นจ านวนเงนิ 375 บาท 
          
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 



~ 100 ~ 
 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการเพิ่มกิจกรรม
ทางกายด้วยกีฬา
พื้นบ้านเสริมสร้าง
สุขภาพผู้สูงอายุต าบล
แก้มอ้น 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี โดยการใช้
กิจกรรมทางกายด้วย
การละเล่นพืน้บา้นเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง  
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้ร่วมกลุ่มท ากิจกรรมกัน 
เกิดความรัก ความสามัคคี 
รู้จักคุณค่าของตนเองและ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
 
สถานที่ 
1. ศาลาผูสู้งอายุ สถานี
อนามัยต าบลแก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลแก้ม
อ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี
 

เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น  
จ านวน 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1) ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่ดีมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่
ดี 
2) ผู้สูงอายไุด้รวมกลุ่มท า
กิจกรรมกัน เกิดความรัก 
ความสามัคคี รู้จักคุณค่า
ของตนเองและร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคม 

เดือน 
พฤษภาคม
2564   

-ตรวจสุขภาพและ
คัดกรองผู้สูงอาย ุ
-วิทยากรบรรยาย 
ให้ความรู้เรื่องการ
ออกก าลังกาย
เหมาะสมกับ
ผู้สูงอาย ุ
-กิจกรรมประเภท
กีฬาพื้นบ้าน 

งบประมาณ รวมเป็นเงิน 16,725 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับผู้สูงอายทุี่เข้า
ร่วมกิจกรรม 150 คน เป็นเงิน 3,750 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สงูอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน เป็นเงิน 9,000 บาท   
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรในการบรรยายและจดั
กิจกรรมด้านสุขภาพ  
- บรรยาย จ านวน 3 คร้ังๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 3,600 บาท 
4. ค่าป้าย ( 100 x 250 ซม. ) จ านวน 1 ป้าย  
เป็นเงิน 375 บาท 
   
        
 
 
 
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 



~ 101 ~ 
 

 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและอาหาร
ปลอดภัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองโภชนาการและอาหาร
ที่ปลอดภัยสามารถเลือก
รับประทานอาหารที่
เหมาะสมกับตนเอง 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ 
1. ศาลาผูสู้งอายุ สถานี
อนามัยต าบลแก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลแก้ม
อ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี
 

เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น  
จ านวน 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1. ผู้สูงอายุได้รบัความรู้
เร่ืองโภชนาการและอาหาร
ที่ปลอดภัยสามารถเลือก
รับประทานอาหารที่เหมาะ
กับตนเอง 
 

เดือนมิถุนายน 
2564   

-ตรวจสุขภาพและ
คัดกรองผู้สูงอาย ุ
- วิทยากรบรรยาย
ให้ความรู ้
-เร่ือง ปัญหาของ
ผู้สูงอายุในเร่ือง
อาหารการกิน 
- เร่ือง ความเข้าใจ
ในการเลือกซื้อ 
เลือกบริโภคอาหาร
ให้ปลอดภัย         
ถูกหลักอนามัย    

งบประมาณ รวมเป็นเงิน 16,725 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับผู้สูงอายทุี่เข้า
ร่วมกิจกรรม 150 คน เป็นเงิน 3,750 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สงูอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน เป็นเงิน 9,000 บาท   
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรในการบรรยายและจดั
กิจกรรมด้านสุขภาพ  
- บรรยาย จ านวน 3 คร้ังๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 3,600 บาท 
4. ค่าป้าย ( 100 x 250 ซม. ) จ านวน 1 ป้าย  
เป็นเงิน 375 บาท 
   
        
 
 
 
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงการน้ าสมุนไพร
เพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
ในการน ามาใช้ประกอบ
อาหารหรือเคร่ืองดื่มเพื่อ
สุขภาพ 
2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท าน้ าสมนุไพรเพื่อ
สุขภาพแก่ผู้สูงอาย ุ
 
 
 
สถานที่ 
1. ศาลาผูสู้งอายุ สถานี
อนามัยต าบลแก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลแก้ม
อ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี
 

เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น  
จ านวน 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองการใช้สมุนไพร
พื้นบา้นในการน ามาใช้
ประกอบอาหารหรือ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท าน้ าสมนุไพรเพื่อ
สุขภาพแก่ผู้สูงอาย ุ

เดือน
กรกฎาคม
2564   

-ตรวจสุขภาพและ
คัดกรองผู้สูงอาย ุ
- วิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องการ
ใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
ในการน ามาใช้
ประกอบอาหาร
หรือเคร่ืองดื่มเพื่อ
สุขภาพ 
- แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติฝึกการท าน้ า
สมุนไพรที่มีหาได้
ตามพื้นบ้าน 

งบประมาณ รวมเป็นเงิน 27,525 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับผู้สูงอายทุี่เข้า
ร่วมกิจกรรม 150 คน เป็นเงิน 3,750 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สงูอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน เป็นเงิน 9,000 บาท   
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรในการบรรยายและจดั
กิจกรรมด้านสุขภาพ  
- บรรยาย จ านวน 3 คร้ังๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 3,600 บาท 
5. ค่าสมนาคุณวทิยากรในการบรรยายและจดั
กิจกรรมด้านสุขภาพ  
- บรรยาย จ านวน 3 คร้ังๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 3,600 บาท 
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏบิัติ จ านวน 3 คร้ังๆละ 3 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2 คน  
เป็นเงิน 10,800 บาท 
6. ค่าป้าย ( 100 x 250 ซม. ) จ านวน 1 ป้าย  
เป็นเงิน 375 บาท 
 
        
 
 
 
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

9. โครงการสื่อศิลปะ
บ าบัดเพื่อสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตดีโดยใช้
สื่อศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ 
1. ศาลาผูสู้งอายุ สถานี
อนามัยต าบลแก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลแก้ม
อ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี
 

เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น  
จ านวน 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1. ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดีโดยใชส้ื่อ
ศิลปะ 

เดือนสิงหาคม
2564   

-ตรวจสุขภาพและ
คัดกรองผู้สูงอาย ุ
- วิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องการ
บ าบดัทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ  
- แบ่งกลุ่มท า
กิจกรรมโดยใช้สื่อ
ศิลปะบ าบัดเพื่อ
สุขภาพแก่ผู้สูงอาย ุ

งบประมาณ รวมเป็นเงิน 20,325 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับผู้สูงอายทุี่เข้า
ร่วมกิจกรรม 150 คน เป็นเงิน 3,750 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สงูอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน เป็นเงิน 9,000 บาท   
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรในการบรรยายและจดั
กิจกรรมด้านสุขภาพ  
จ านวน 3 คร้ังๆละ 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท  
4. ค่าป้าย ( 100 x 250 ซม. ) จ านวน 1 ป้าย  
เป็นเงิน 375 บาท 
 
        
 
 
 
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

10. ยาหม่องผ่อนคลายใน 
ผู้สูงวัย 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองสรรพคุณของยาหม่อง
และสามารถผลิตไว้ใช้เองได ้
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ 
1. ศาลาผูสู้งอายุ สถานี
อนามัยต าบลแก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลแก้ม
อ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี
3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี
 

เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น  
จ านวน 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1. ยาหม่องที่ผลิตได้
สามารถมาใช้ในการผ่อน
คลายร่างกายได ้

เดือนกันยายน 
2564   

-ตรวจสุขภาพและ
คัดกรองผู้สูงอาย ุ
- วิทยากรบรรยาย
ให้ความรู ้
- เร่ืองสรรพคุณ
ของยาหม่องและ
สามารถผลิตได ้
- แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติ การท ายา
หม่อง 
 

งบประมาณ รวมเป็นเงิน 27,525 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับผู้สูงอายทุี่เข้า
ร่วมกิจกรรม 150 คน เป็นเงิน 3,750 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สงูอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน เป็นเงิน 9,000 บาท   
3. ค่าสมนาคุณวทิยากรในการบรรยายและจดั    
- บรรยาย จ านวน 3 คร้ังๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิจ านวน 3,600 บาท 
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏบิัติ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท   
2 คน เป็นเงิน 10,800 บาท 
4. ค่าป้าย ( 100 x 250 ซม. ) จ านวน 1 ป้าย  
เป็นจ านวนเงนิ 375 บาท 
 
        
 
 
 
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอ
บ 

11
. 

โครงการสร้างความ
ปลอดภัยทางน้ าแก่
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านทุ่งแฝก 
“กิจกรรมว่ายน้ าเพื่อ
ชีวิต” 

1. เพื่อสอนและฝึกหัดให้
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ทุ่งแฝกสามารถว่ายน้ าเปน็ 
จนเอาชีวิตรอดจากการ
ประสบเหตุทางน้ า 
2. เพื่อสอนและฝึกหัดให้
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ทุ่งแฝก รู้จักและสามารถ
ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทาง
น้ าได้อย่างถูกต้องตามวิธี
มาตรฐานสากล 
 
 
 
สถานที่ 
สระว่ายน้ ามหาวทิยาลัย
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  

เป้าหมาย 
นักเรียนในโรงเรียนบา้นทุ่ง
แฝกระดับชัน้ประถมศึกษาที่ 
4-6 จ านวน  39 คน 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกเรียนว่ายน้ าทุกคน จะ
สามารถว่ายน้ าเป็นเมื่อจบ
กิจกรรม 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกสอนว่ายน้ าทุกคน จะมี
ความรู้และทักษะเบื้องต้นใน
การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ทางน้ า 
  
 

ตุลาคม 2563  
-  

มีนาคม 2564 

1. ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยโดยการตะโกน โยน 
ยื่น 
2. ฝึกปฏิบัติการเดินทางน้ าโดย
การใช้ชูชีพ 
3. ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการลอยตวั
ในน้ าให้ได้ 3 นาท ี
4. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนตัวเข้าหา
ฝั่งได้ 15 เมตร 
5. ฝึกปฏิบัติการว่ายน้ าเบื้องต้น 
6.สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 
 
การด าเนินการ 
1. จัดหาสถานทีฝ่ึกหัดว่ายน้ า 
2. แจ้งผู้ปกครองเพื่อขออนุญาต
น านักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
4-6ไปว่ายน้ า 
3. นักเรียนและเยาวชนว่ายน้ าไม่
เป็นเข้ารับการฝึกหัดจนวา่ยน้ าได้
จ านวน 39 คน 
4. จัดท าทะเบียนรายชื่อเด็กที่
เข้ารับการฝึกสอนว่ายน้ า 
5. สรุปและประเมนิผลการจัด
กิจกรรม 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ  29,825 บาท  
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
45 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน 1,125 บาท 
2. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 
1 คน จ านวน 3 ชั่วโมงต่อวัน 
ชั่วโมงละ 800 บาท รวม 5 วนั 
เป็นเงิน 12,000 บาท 
3. ค่าบ ารุงสระว่ายน้ าและเช่า
อุปกรณ์ฝึกว่ายน้ า 
-ค่าสระว่ายน้ า จ านวน 39 คนๆ
ละ20 บาท รวม 5 วัน เปน็เงิน 
3,900 บาท 
-ค่าเช่าชดุว่ายน้ า จ านวน 39 
คนๆละ 40 บาท รวม 5 วนั 
เป็นเงิน 7,800 บาท 
4. ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง จ านวน 
3 คันๆละ 300 บาท รวม 5 วนั 
เป็นเงิน 4,500 บาท  
5. ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ 1 ปา้ย 
(1.50x3) เป็นเงิน 500 บาท 
  
 
  

โรงเรียน
บ้าน 
ทุ่งแฝก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

12. โครงการชีวิตสดใส  
ใส่ใจสุขภาพ 
 

1.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสุขภาพช่องปาก
อย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียน 
และคณะครูบุคลากร 
โรงเรียนบ้าน 
ทุ่งแจง 
2.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการออกก าลังกาย
ด้วยกิจกรรมแอโรบิค เพื่อ
สุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียน 
และ 
คณะครู บุคลากร โรงเรียน
บ้านทุ่งแจง 
3.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสุขภาพที่ดี ต้อง
ห่างไกลยาเสพติด ให้แก่
นักเรียน และคณะครู 
บุคลากร  โรงเรียนบ้านทุ่ง
แจง 
4.เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักให้แก่นักเรียน 
และคณะครู บุคลากร 
โรงเรียนบ้านทุ่งแจงในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 

เป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวน 78 คน 
2. คณะครู บุคลากร
โรงเรียนบ้านทุ่งแจง  
จ านวน 13 คน 
 
 
 
ผลผลิต 
1.นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีดา้น
สุขภาพ ที่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
2.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งร่างกาย และจิตใจ 
3.ผู้ปกครองนักเรียน มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนโดย
แท้จริง 

เดือนตุลาคม 
2563 

- 
กันยายน 2564 
 

-บรรยายและสาธิต เรื่องการ
แปรงฟันที่ถูกวิธ ี
- กิจกรรมการออกก าลังกาย
ด้วยการแอโรบิค 
- นักเรียนสรุปความรู้ทีไ่ด้รับ
และประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 
 
 
สถานที่ 
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน
บ้านทุ่งแจง หมู่ 2 

งบประมาณ  10,910 บาท 
1.ค่าใช้เก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝ่ึกอบรม เป็นเงนิ 
450 บาท 
   - ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
โครงการ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 
3 เมตร จ านวน 1 ผนื 
2.ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม เป็นเงิน 3,510 บาท 
  - แปรงสีฟัน จ านวน 78 อันๆละ 
20 บาท เปน็เงิน 1,560 บาท 
  - ยาสีฟนั หลอดเล็ก จ านวน 78 
หลอดๆละ 25 บาท เป็นเงนิ 
1,950 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 91 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 
บาท เปน็เงิน 4,550 บาท 
4.ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 3 
คน จ านวน 4 ชัว่โมงๆละ 600 
บาท เปน็เงิน 2,400 บาท 
  

โรงเรียนบ้าน 
ทุ่งแจง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอ
บ 

13
. 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
นักเรียน 

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
สุขภาพนักเรียนตามฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ และสามารถน า
ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนและมีบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ
เบื้องต้นแก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนพร้อมทั้ง
มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
ต่างๆอย่างครบครัน 
4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุ
ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 
สถานที่ 
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ 

เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ
ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ และ
สามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
2.ห้องเรียนมีมุมอนามัยพร้อม
ทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
นักเรียน 
3.มีห้องพยาบาลพร้อม
ให้บริการแก่ผู้เรียนและ
บุคลากรโรงเรียน 
ด้านปริมาณ 
1.จัดหาเตียงมาไว้ในห้อง
พยาบาล 
2. จัดหายาและอุปกรณ์ตา่งๆ
ในการปฐมพยาบาล 
3. จัดหาตู้ยามาไว้ในห้อง
พยาบาล 
 

เดือนตุลาคม 
2563 

- 
กันยายน 
2564 

 

-กิจกรรมจัดซื้อเตียง 
-กิจกรรมจัดซื้อยาและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฐม
พยาบาล 
-กิจกรรมจัดหาตู้ยา 
 
ผลผลิต 
1.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
สุขภาพนักเรียนตามฐาน
การเรียนรู้ต่างๆและ
สามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
2.นักเรียนได้เรียนรู้ด้าน
สุขภาพพร้อมทั้งมีมุม
อนามัยทุกห้องเรียน 
3.มีบริการด้านสุขภาพ
เบื้องต้นแก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 
4.นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และมีความสามัคคี
เป็นหมู่คณะ 

งบประมาณ  5,300 บาท 
1. จัดซื้อเตียง เป็นเงิน 4,000 บาท 
2. จัดซื้อยาและอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การปฐมพยาบาล เป็นเงนิ 4,000 
บาท 
3. จัดหาตู้ยา เป็นเงนิ 1,500 บาท  

โรงเรียน
บ้านหนอง
ปากชัฏ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

14. โครงการส่งเสริมชีวัน 
สร้างภูมิคุ้มกันใน
ชุมชน 
 

1. เพื่อเป็นการสร้างเสริม
สุขภาวะร่างกายของ
นักเรียนและคนในชุมชน 
2. เพื่อสร้งเสริมให้นักเรียน
และคนในชุมขนได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกาย 
 
 
 
สถานที่ 
โรงเรียนบ้านวังปลา ต าบล
แก้มอ้น  

เป้าหมาย 
นักเรียนและคนในชุมชนใน
หมู่บ้าน จ านวน 120 คน 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1. นักเรียนและคนในชุมชน
ได้รับการสร้างเสริมสุขภาวะ
ร่างกายของนักเรียนและคน
ในชุมชน 
2. นักเรียนและคนในชุมชน
ได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการออก
ก าลังกาย 
3. นักเรียนและคนในชุมชน
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บอันไม่พึงปารถนา 
 

สัปดาห์ละ 4 วัน 
ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2563 

- 
เมษายน 2564 

1. นักเรียนออกก าลังกาย  
(เต้นแอโรบิค) ตอนเชา้  
วันจันทร์ - วนัศุกร์  
วันละ 10 นาท ี
2. นักเรียนและคนในชุมชน
ร่วมกันเต้นแอโรบิคในตอนเย็น 
วันจันทร์ – วนัพฤหัส วันละ 
30 นาท ี
 
 

งบประมาณ  15,430 บาท  
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
50 ครั้งๆละ 100 บาท เปน็เงนิ 
5,000 บาท 
2. ค่าป้ายโครงการ  
ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร  
จ านวน 1 ผืน เป็นเงิน 430 บาท  
3. ค่าเครื่องเสียงพร้อมล าโพง 
จ านวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 10,000 บาท  
 
 
  

โรงเรียนบ้าน 
วังปลา 
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กิจกรรม ข้อ 10 (3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ กในชุมชน ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 

 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการหนูน้อยวัยใส 
ใส่ใจสุขภาพในช่อง
ปาก 

1.เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง
และครู ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการดูแล
สุขภาพช่องปาก 
2.เพื่อจัดประสบการณ์ให้
ผู้ปกครองมีความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพช่องปาก 
3.เพื่อลดอัตราการเกิด
โรคฟันผุในเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
สถานที่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แก้มอ้น 

เป้าหมาย 
จ านวน 98 
1. เด็กปฐมวัย จ านวน 45 คน  
2. ผู้ปกครอง จ านวน 45 คน 
3. ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 คน 
4. ผู้บริหารอบต.จนท.ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 5 คน 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1.ผู้ปกครองนักเรียนได้รับความรู้
การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก
สามารถน าไปปฏบิัติให้กับ
ลูกหลานได้อย่างถูกวิธ ี
2.ลดการเกิดโรคฟันผุของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เดือนตุลาคม 
2563 

- 
กันยายน 
2564 

 

-ให้ความรู้เรื่องการดูแลช่อง
ปากและฟนัส าหรับเด็ก 
อายุ 2-4 ขวบ 
- การฝึกปฏิบัติการแปรง
ฟันที่ถูกวิธีให้กับผู้ปกครอง
และเด็ก 
 
 
 

งบประมาณ  5,300 บาท 
1.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝ่ึกอบรม เป็นเงนิ 
450 บาท 
   - ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
โครงการ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 
3 เมตร จ านวน 1 ผนื 
2.ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม เป็นเงิน 1,800 บาท 
  - แปรงสีฟัน จ านวน 45 อันๆละ 
15 บาท เปน็เงิน 675 บาท 
  - ยาสีฟนั หลอดเล็ก จ านวน 45 
หลอดๆละ 25 บาท เป็นเงนิ 
1,125 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 98 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 
บาท เปน็เงิน 2,450 บาท 
4.ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 1 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน็เงิน 
600 บาท  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแก้มอ้น
ปลอดโรค 

1.ควบคุมและป้องกันการ
เกิดโรคติดต่อใน ศพด. 
2.เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ในด้านการดูแล
สุขอนามัยของบุตรหลาน 
3.เพื่อให้เด็กเล็กมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติตนที่
ถูกสุขลักษณะ มี
สุขอนามัยที่ด ี
 
 
สถานที่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แก้มอ้น 

เป้าหมาย 
จ านวน 98 
1. เด็กปฐมวัย จ านวน 45 คน  
2. ผู้ปกครอง จ านวน 45 คน 
3. ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 คน 
4. ผู้บริหารอบต.จนท.ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 5 คน 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
1.ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อและดูแลเด็กเล็กได้
อย่างถูกสุขลักษณะ 
2.ลดการเกิดเหาในเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้นตั้งแต่
แรกเข้า 
3.สามารถควบคุมป้องกันการ
ระบาดของโรคภายในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านแก้มอ้นได ้

เดือนตุลาคม 
2563 

- 
กันยายน 
2564 

 

-จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์
-ประชุม บรรยาย ฝึกปฏบิัติ
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและ
เด็ก 
-เด็กเล็กใช้การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ใน
ห้องเรียน การตรวจสุขภาพ 
ตรวจความสะอาดของ
ร่างกาย เป็นประจ าทุกวัน 
กิจกรรมผ่านการเล่น การ
เล่านิทาน 3 โรคร้ายใกล้ตวั
เด็ก (โรคหวัด โรคอุจาระ
ร่วง โรคเมือเท้าปาก) 
 
 
 
 

งบประมาณ  6,500 บาท 
 1. ค่าป้ายไวนลิ (1x3) จ านวน 1
ผืน เป็นเงนิ 450 บาท 
2. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม เป็นเงิน 
3,000 บาท  
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 98 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท เปน็
เงิน 2,450 บาท 
4. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน 1 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน็เงิน 
600 บาท  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น 



~ 111 ~ 
 

กิจกรรมตามข้อ 10 (4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ได้รับเงินเพิ่มตามข้อ 7 วรรคสอง อาจสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเ งินตามความจ าเป็นนั้น และครุภัณฑ์ที่
จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 
 
 
 
 
 
 

1.พิจารณาอนุมัติโครงการ 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ
กองทุน 

3.เพ่ือติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

4.เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลกองทุน 

เป้าหมาย 
 ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการ 
 คณะอนุกรรมการ 
 คณะท างาน 
 ผู้รับผิดชอบในการ

ด าเนินงาน 
 บุคคลภายนอกท่ีได้รับ

เชิญให้เข้าร่วมประชุม 
 
ผลผลิต 
 คณะกรรมการมีการ

ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 
ครั้ง 

 มีการจดบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 
 
 
 

ตุลาคม 2563 
ถึง กันยายน 

2564 

1.จัดประชุม 
2.ก ากับติดตาม
แผนงาน/โครงการที่
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณฯ 

3.เบิกจ่ายค่าตอบแทน
การประชุม 

4.จัดหาอาหารว่าง
ส าหรับการประชุม 

5.ด าเนินการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

   
 
 

งบประมาณ 
65,250 บาท 

 
สถานที่ 
ห้องประชุมสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น 
หรือสถานที่อ่ืน
ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการฝึกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.แก้มอ้น 
 
 
 
 
 
 

1.ก าหนดเป้าประสงค์ 
จุดหมายปลายทาง หรือ
สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นใน
การสร้างเสริมสุขภาพ 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.แก้มอ้น 

 

เป้าหมาย 
รวม 70 คน 
 ที่ปรึกษา  
 คณะกรรมการ  
 บุคคลภายนอกท่ีได้รับ

เชิญให้เข้าร่วม
โครงการ (ผู้น าชุมชน ,
รร., กศน., รพ.สต.
อปท.) 

 
ผลผลิต 
 สามารถจัดท าแผนที่

ทางเดินยุทธศาสตร์
สุขภาพชุมชน กองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.แก้มอ้น ได้ส าเร็จ 
 
 
 

ตุลาคม 2562 
ถึง กันยายน 

2563 

1) จัดท าโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ  

2) ส่งโครงการเข้า
คณะอนุกรรมการ
เพ่ือ พิจารณา
กลั่นกรองโครงการ  

3) คณะกรรมการ
กองทุนฯประชุม
พิจารณาโครงการ 

4) ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพรางวัล
ดีเด่น และการ
ด าเนินงาน
เกี่ยวกับกองทุน 
LTC ณ จังหวัด
ชุมพร   

งบประมาณ 
68,154 บาท 

- ค่ายานพาหนะ 
26,000 บาท 

- ค่าท่ีพัก 20,400 
- ค่าอาหาร 18,700 
บาท 

- ค่าอาหารว่าง 1,700 
- ค่าของสมนาคุณ 2 
แห่งๆละ 500 บาท 

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 450 บาท 

 
   
สถานที ่
จังหวัดชุมพรและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
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ข้อ 10 (5) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการป้องกันและควบคุม
การแพร่บาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ในโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่ต าบลแก้มอ้น 
 
 
 
 
 
 

1) ครู นักเรียน และ
บุคลากรในสถานศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

2) ครู นักเรียน และ
บุคลากรในสถานศึกษา 
สามารถป้องกันตนเอง
จากการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ โควิด-19 ได้ 

เป้าหมาย 
 ครู นักเรียน และ

บุคลากรในสถานศึกษา 
 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่

ต าบลแก้มอ้น (ยกเว้น
โรงเรียนบ้านพุม่วงฯ) 

 
ผลผลิต 
 การป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโร
น่า (COVID 19) ใน
สถานศึกษาได้ 
 
 
 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 

2564 

1.จัดท าเอกสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้
ในการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรน่า (COVID 
19) 

2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรน่า (COVID 
19) 

   
 
 

งบประมาณ 
100,000 บาท 

- เอกสารเผยแพร่ รวม
1,800 บ. 
- สื่อประชาสมัพันธ์ รวม 
2,700 บ. 
- เจลแอลกอฮอล์ รวม 
62,400 บ. 
- หน้ากากอนามัย รวม 
21,000 บ. 
- เครื่องวัดอุณหภมูิ แบบ
ติดตั้ง 3,000 บ. 
- เครื่องวัดอุณหภมูิ แบบ
พกพา 2,000 บ. 
- เครื่องจ่ายเจล แบบสัมผสั 
800 บ. 
- ถุงมือยาง รวม 900 บ. 
 
สถานที่ 
โรงเรียนทุกแห่งในเขต
พ้ืนที่ต าบลแก้มอ้น 
(ยกเว้นโรงเรียนบ้านพุ
ม่วงฯ) 

 

งานสาธารณสุข  
อบต.แก้มอ้น 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ สภาพปัญหา/ 
วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย/ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรม / สถานที่ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการควบคุมการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน ปี 
2564 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหา 
 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
 
วัตถุประสงค์ 
1)เพ่ือควบคุมโรคไข้เลือด 
ออกกรณีเกิดโรคระบาด 
2)เพ่ือลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก 
3) เพ่ือป้องกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออก 
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 90 ของการเกิด
โรคไข้เลือดออก ได้รับการ
ควบคุมโรค 
   

เป้าหมาย 
1.) หมู่ที่ 1 – 15 ต าบล
แก้มอ้น 
 
ผลผลิต 
 หมู่ที่ 1 – 15 ได้รับการ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 
 
 

ตุลาคม 2563 
ถึง กันยายน 

2564 

กิจกรรม 
เข้าควบคุมโรคกรณี
ได้รับรายงานว่าพบ
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
1.ส ารวจและท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน
บ้านผู้ป่วยรัศมี 100 
เมตร  

2.พ่นสารเคมีท าลายยุง
ตัวแก่ในบ้านผู้ป่วย
รัศมี 100 เมตร 

3.จัดกิจกรรมรณรงค์
ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง อย่าง
น้อยเดือนละ 3 ครั้ง 

 
สถานที ่
หมู่ที่ 1 – 15 ต าบล
แก้มอ้น 
   
 
 

งบประมาณ 
30,000 บาท 

1.ป้ายไวนิลให้ความรู้โรค
ไข้เลือดออก ขนาด 1 x 2 
ม. จ านวน 25 ป้าย (ติด
หมู่บ้านและโรงเรียน) ป้าย
ละ 300บาท รวมเป็นเงิน 
7,500 บาท 
2.จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับเครื่องยนต์ฉดีพ่น
สารเคมีและผสมน้ ายาเคมี
ฉีดพ่น เป็นเงิน 14,000 
บาท 
3.ค่าอาหาร อาหารว่าง 
และน้ าดืม่ เป็นเงิน 8,500 
บาท 
 

งานสาธารณสุข  
อบต.แก้มอ้น 
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ส่วนที่ 4 

กำรติดตำมและประเมนิผลกำรน ำแผนสุขภำพต ำบลแก้มอ้นไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

  ระบบการติดตามและประเมินผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ใช้
ระบบการติดตามโดยยึดแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
ซึ่งประกอบด้วย 

4.1 องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล ประกอบด้วย 

  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้มีค าสั่งที่   003/2562 เรื่อง 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ลง
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย 

3. ฝ่ำยตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนและประเมินผล ได้แก่ 
3.1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้มอ้น  เป็นประธานกรรมการ 
3.2 นายวงสันต์        คูหามณีโชติ  ผอ.โรงเรียนมหาราช 7  เป็นกรรมการ 
3.3 นายทวน           แป้นโก๋  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  เป็นกรรมการ 
3.4 นายปรีชา         จันทร์ภูม ิ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14  เป็นกรรมการ 
มีหน้ำที่ รับผิดชอบการปฏิบัติงานและประเมินผล เพ่ือท าการตรวจสอบการท างานติดตามความก้าวหน้า 

และประเมินผลการท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

4.2 กำรก ำหนดวิธีกำรติดตำม ห้วงระยะเวลำและกำรรำยงำนประเมินผล 
วิธีการติดตามและประเมินผลที่ทางคณะกรรมการฯ ก าหนดขึ้นโดยวางระบบการติดตามแผนสุขภาพต าบล

แก้มอ้น จากการเปรียบเทียบระยะเวลาด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผน ว่าเป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณหรือไม่ การ
ประเมินผลความพึงพอใจในแต่ละโครงการที่ด าเนินการ ซึ่งการประเมินผลที่ได้จะน าไปสู่การหาแนวทางแก้ไข และการ
ด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือทบทวนงานที่ได้กระท าในช่วงปีงบประมาณ เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในช่วงปีต่อๆ ไป และ
สรุปผลเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
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ค ำแถลงประกอบกำรจัดท ำงำนแผนงำน/โครงกำร 
กองทุนหลกัประกันสุขภำพ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก้มอ้น 

อ ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพบริการ 

โดยที่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองุทนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ได้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และออกประกาศเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ให้มีความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนในการบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และได้
ด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 
2561 โดยให้ท้องถิ่นสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

1. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 6 
ล้านบาท 

2. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 6 
ถึง 20 ล้านบาท  

3. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 
20 ล้านบาท 
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ประมำณกำรรำยรับ 

กองทุนหลกัประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก้มอ้น 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
(1) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นเงิน    445,015.00  บาท 
(2) เงินสมทบจาก อปท. (องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น)   เป็นเงิน    222,008.00  บาท 
(3) รายได้อ่ืนๆ (ดอกเบี้ย, เงินบริจาค ฯลฯ)     เป็นเงิน    0.00  บาท 
(4) เงินคงเหลือยกมาจากปี 2563       เป็นเงิน    665905.84   บาท 
  รวมประมำณกำรรำยรับ ปี 2564  เป็นเงิน 1,332,928.84  บำท 
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ประมำณกำรรำยจ่ำย 

กองทุนหลกัประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก้มอ้น 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 1,329,360 บำท 

อนุมัติในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 

ประเภทกิจกรรม 

1. ข้อ 10 (1)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร สถำนบริกำร หรือหน่วยงาน
สาธารณสุข 

ล าดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

1. 1.โครงการฝากครรภ์ไว เพ่ือพัฒนาการเด็กสมวัย เขต รพ.
สต.แก้มอ้น ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 11,000 

2. 2.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก เด็กก่อนวัย
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้มอ้น ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 4,300 

3. 3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรในเขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 14,000 

4. 4.โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนของนักเรียนประถมศึกษาใน
โรงเรียนเขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 9,400 

5. 5.โครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่
และทวารหนัก เขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 13,400 

6. 6.โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองและให้ความรู้เรื่องมะเร็ง
ปากมดลูกสตรีอายุ 30 – 60 ปี เขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 
2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 19,400 

7. 7.โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป เขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 
2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 48,000 

8. 8.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสตรีในการตรวจมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง เขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 11,300 

9. 9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
เขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 17,000 

10. 10.โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในโลหิตเกษตรกร เขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 10,300 

11. 11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าชุมชน เรื่องการ
ช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพฉุกเฉิน เขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 8,500 
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12. 12.โครงการรณรงค์ส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎ
จราจร และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ เขต รพ.สต.แก้มอ้น 
ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 14,000 

13 13.โครงการหมู่บ้านต้นแบบ คัดแยกและก าจัดขยะต้นทาง 
เขต รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 16,650 

14. 14.โครงการนวัตกรรมสุขภาพ ขวดหรรษา อโรมากลิ่น
มะกรูด รพ.สต.แก้มอ้น ปี 2564 

รพ.สต.แก้มอ้น 6,400 

รวม รพ.สต.แก้มอ้น    203,650 

15. 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 
2564 

รพ.สต.บ้านทุ่ง
แฝก 

36,390 

16. 2.โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2564 รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก 16,800 
17. 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แกนน าตรวจคัด

กรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ปี 2564 
รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก 16,800 

18. 4.โครงการรณรงค์คัดกรองและให้ความรู้โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่
และทวารหนัก ปี 2564 

รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก 14,600 

19. 5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในเกษตรกร ปี 2564 

รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก 20,700 

20. 6.โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2564 รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก 4,000 
21. 7.โครงการฝากครรภ์คุณภาพ เพื่อมารดาและทารกสุขภาพดี  

ปี 2564 
รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก 3,450 

22. 8.โครงการแก้ปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ปี 
2564 

รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก 5,700 

23. 9.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรมเสี่ยงและกลุ่มป่วยด้วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564 

รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก 4,500 

24. 10. โครงการใช้เกลือเสริมไอโอดีน ปี 2564 รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก 9,100 

รวม รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก    132,040 

25. 1.โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป ปี 2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 21,000 

26. 2.โครงการสตรีไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม ปี 2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 69,550 

27. 3.โครงการรณรงค์ให้ความรู้โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวาร
หนัก ปี 2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 11,200 

28. 4.โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน
ประชาชน ปี 2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 16,350 

29. 5.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มสงสัยรายใหม่ และ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 9,600 

30. 6.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ปี 2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 9,600 
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31. 7.โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก อายุ 0 
– 5 ปี ปี 2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 8,500 

32. 8.โครงการนักเรียนไทยพิชิตพุง พิชิตอ้วน ปี 2564 รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 5,200 
33. 9.โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกล

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2564 
รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 6,300 

34. 10.โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ปี 2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 50,000 

35. 11.โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564 รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 20,000 
36. 12.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

เรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับการอุปโภคและบริโภค ปี 
2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 12,000 

37. 13.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 9,000 

38. 14.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขและ
ผู้น าชุมชนเรื่องการช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้นและการใช้
เครื่อง AED เขต รพ.สต.บ้านรางเฆ่ ปี 2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 8,500 

39. 15.โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไข้เลือดออกและสมุนไพรไล่
ยุงในนักเรียน ปี 2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 11,800 

40. 16.โครงการสานพลังชุมชน ลด ละ เลิก บุหรี่และสุรา ปี 
2564 

รพ.สต.บ้านรางเฆ่ 17,000 

รวม รพ.สต.บ้านรางเฆ่    285,600 
 

ข้อ 10 (2)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของ
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน  

ล าดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1. 1.โครงการผูสูงวัยสภูัยสมองเสื่อม ชมรมผู้สูงอายุ

ต าบลแก้มอ้น 
16,725 

2. 2.โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีแอโรบิคหนังยาง ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 

16,725 

3. 3.โครงการ“ป้องกัน” และ“เตือนภัย” ผู้สูงวัยห่างไกลโรค
ด้วยสมุนไพรไล่ยุง          

ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 

27,525 

4. 4.โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต ด้วยดนตรีสร้างสุข ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 

16,725 

5. 5.โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วย สุขบัญญัติ 10 ประการ ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 

27,225 

6. 6.โครงการให้ความรู้เรื่องป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 

16,725 

7. 7.โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 

16,725 
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8. 8.โครงการเพ่ิมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬาพ้ืนบ้านเสริมสร้าง
สุขภาพผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น 

ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 

16,725 

9. 9.โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 

16,725 

10. 10.โครงการน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 

27,525 

11. 11.โครงการสื่อศิลปะบ าบัดเพ่ือสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 

20,325 

12. 12.โครงการยาหม่องผ่อนคลาย ร่างกายสูงวัยหายปวด ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแก้มอ้น 

27,525 

รวมชมรมผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น 247,200 

13 1. โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ าแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก “กิจกรรมว่ายน้ าเพ่ือชีวิต” 

รร.บ้านทุ่งแฝก 29,825 

14. 2.โครงการชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ รร.บ้านทุ่งแจง 10,910 
15. 3.โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน รร.บ้านหนองปากชัฎ 9,500 
16. 4.โครงการส่งเสริมชีวัน สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน รร.บ้านวังปลา 15,430 

รวมโรงเรียนในเขตต าบลแก้มอ้น 65,665 

17. 1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง 

พช. อบต.แก้มอ้น 30,000 

18. 2.โครงการนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือผู้สูงอายุ (Health 
care innovation for older persons) “สูงวัย หุ่นฟิต 
พิชิตโรค” 

พช. อบต.แก้มอ้น 30,000 

19. 3.โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในพ้ืนที่  

พช. อบต.แก้มอ้น 10,000 

20. 4.โครงการฝึกทักษะการปฏิบัติเรื่องการดูแลสุขภาพด้าน
การบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย ปี 2564 

พช. อบต.แก้มอ้น 30,000 

รวมงานพัฒนาชุมชน อบต.แก้มอ้น 100,000 

 

ข้อ 10 (3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการ
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน  

 

ล าดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 
1 

 
โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพช่องปาก 

 
ศพด.ต าบลแก้มอ้น 

 
5,300 
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2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้นปลอดโรค 

 
ศพด.ต าบลแก้มอ้น 6,500 

รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแก้มอ้น 11,800 
 

 
ข้อ 10 (4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง 
ในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ได้รับเงินเพิ่มตามข้อ 7 วรรคสอง อาจ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็นนั้น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ล าดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

กองทุนฯ  
อบต.แก้มอ้น 

65,250 

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.แก้มอ้น ปี 2564 

กองทุนฯ  
อบต.แก้มอ้น 

68,155 

รวมโครงการด้านการบริหารจัดการ ทั้งส้ิน 133,405 
 

ข้อ 10 (5) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาสม และทันต่อสถานการณ์ 

ล าดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 โครงการควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกต าบลแก้มอ้น อบต.แก้มอ้น 50,000 
2 ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน

พ้ืนที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
กองทุนฯ 
อบต.แก้มอ้น 

100,000 

รวมโครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ  150,000 

 
 

 


