
 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปอ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 3) 
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๑ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3) 
 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 3) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนนุให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายด้วยไม้
พลอง 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และผู้รักษ์สุขภาพโดยการ
ออกก าลังกายด้วยไม้พลอง 
 

ผู้สูงอายุและผู้รัก
สุขภาพ บ้านปอกลาง 
จ านวน 30 คน 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล บ้าน
ปอกลาง 

ผู้สูงอายุและผู้
รักสุขภาพ มี
สุขภาพแข็งแรง
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น ห่างไกล
จากโรคภัยไข้
เจ็บ และ
สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  

1.กิจกรรม
นันทนาการ  
2.กิจกรรมออกก าลัง
กายด้วยไม้พลอง 
 

ก.ค – ก.ย 61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 30 คน*60 บาท*1 มื้อ 
เป็นเงิน  1,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30 คน*25 บาท* 2 มื้อ 
เป็นเงิน  1,500  บาท 
3.ค่าไม้พลอง ท่อ pvc 30 อันๆละ 
50 บาท เป็นเงิน  1,500  บาท 
4.ค่าวิทยากรวนัจดัฝกึอบรม  
จ านวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท  
เป็นเงิน 1,600 บาท 
5.ค่าวิทยากรสาธติการออกก าลังกาย
ด้วยไม้พลอง จ านวน 5 วันๆ ละ 1 
ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท 
 เป็นเงิน 1,500 บาท 
6.ค่าป้ายจัดอบรม 1 ป้าย  
เป็นเงิน 400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้   8,300  บาท 

อสม.บ้าน          
ปอกลาง 

 
 
 
 



๒ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3) 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนนุให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจในสถานท่ี
ท่องเท่ียว ปี 2561  
บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ท่ี 13  

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 
2.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการ
เกิดโรคติดต่อทางระบบ
ทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียวใน
หมู่บ้านฟ้าไทย
งาม หมู่ท่ี13 
จ านวน 50 คน 

หอประชุมบ้าน
ฟ้าไทยงาม หมู่ท่ี
13  

ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ป้องกัน
โรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจ
ได้อย่างถูกต้อง  

1.อบรมเรื่องการรณรงค์
การป้องกันโรคติดต่อ
ทางระบบทางเดิน
หายใจ 
2.ท าแผนการส่งเสริมส่ง
ต่อประชาชนท่ีสงสัยว่า
ป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 
3.ฝึกล้างมือและการ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 50 คน*60 บาท*1 มื้อ 
เป็นเงิน  3,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 50 คน*25 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  2,500 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 5 ชมๆละ 400 บาท   
เป็นเงิน  2,000 บาท 
4.ค่าปากกา 50 ด้ามๆละ 5 บาท   
 เป็นเงิน 250 บาท 
5.ค่าสมุดปกอ่อน 50 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 500 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  8,250 บาท 
 

อสม.บ้าน          
ฟ้าไทยงาม 
หมู่ท่ี13 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3) 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนนุให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

3 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อท่ีส าคัญในชุมชน 
ปี 2561 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
2.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 
 
 

ประชาชนบ้าน
ห้วยหาน หมู่ท่ี 9
จ านวน 50 คน 

หอประชุมบ้าน
ห้วยหาน หมู่ท่ี 9  

ประชาชนบ้าน
ห้วยหาน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ได้อย่างถูกต้อง  

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก โรค
พิษสุนัขบ้า โรค
ไข้หวัดใหญ่ และโรค
มือเท้าปาก 
 

ก.ค.-ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 50 คน*60 บาท*1 มื้อ 
เป็นเงิน  3,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 50 คน*25 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  2,500 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 4 ชมๆละ 400 บาท  
 เป็นเงิน  1,600 บาท 
4.ค่าปากกา 50 ด้ามๆละ 5 บาท   
เป็นเงิน 250 บาท 
5.สมุดปกออ่น 50 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 500 บาท 
6.ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 400 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  8,250 บาท 
 

อสม.บ้าน
ห้วยหาน  
หมู่ท่ี 9 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

แผนการด างานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3) 
 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนนุให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

4 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อท่ีส าคัญในชุมชน 
ปี 2561 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
และคะหนักถึงการป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 
2.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 
 
 

ประชาชนบ้าน
ห้วยคุ หมู่ท่ี 8
จ านวน 80 คน 

หอประชุมบ้าน
ห้วยคุ หมู่ท่ี8 
ต าบลปอ อ าเภอ
เวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย 

ประชาชนบ้าน
ห้วยคุ มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
การป้องกัน
โรคติดต่อได้อย่าง
ถูกต้อง  

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก โรค
พิษสุนัขบ้า โรค
ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ
เท้าปาก และ
โรคติดต่อท่ีป้องกัน
ด้วยวัคซีน 
 

ก.ค.-ก.ย.61 -รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 80 คน*60 บาท*1 มื้อ 
เป็นเงิน  4,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 80 คน*25 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  4,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 4 ชมๆละ 400 บาท  
 เป็นเงิน  1,600 บาท 
4.ค่าปากกา 80 ด้ามๆละ 5 บาท   
เป็นเงิน 400 บาท 
5.สมุดปกออ่น 80 เล่มๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้  11,600 บาท 
 

อสม.บ้านห้วยคุ 
หมู่ท่ี 8 

 

 

 

 



๕ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3)  

 

กิจกรรมประเภทที่ 3 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเร้ือรัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

1 โครงการเด็กเล็กปลอดภัย
ใส่ใจสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดต่อและร่วมกันป้องกัน
ควบคุมการเกิดโรคติดต่อ  
2.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจและใส่ใจดูแล 
ระมัดระวังเด็ก ป้องกันการ
จมน้ าในเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ทักษะในการดูแลเด็กปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
ท่ีดี มีพัฒนาการท่ีสมวัย 

ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 23 คน 
 

หอประชุม
หมู่บ้าน บ้านอยู่
สุข หมู่ท่ี 10 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี 
ร้อยละ 80 

1.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
การเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ผู้ปกครองและเด็ก 
2.ตรวจสุขภาพเด็กและ
สาธิตแนะน าวิธีการดูแล
สุขภาพเด็กเวลาไม่
สบาย 
3.เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
ผู้ปกครองฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4.แนะน าประโยชน์การ
ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก 

ปีงบประมาณ 
2561 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 23 คน*60 บาท*1 มื้อ  
เป็นเงิน  1,380 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 23 คน*20 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  920 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน* 4 ชม.ๆ
ละ 300 บาท  เป็นเงิน 1,200 บาท 
4.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน 23 เล่ม* 30 บาท 
เป็นเงิน  690 บาท 
5.ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 
 จ านวน 1 ป้าย เปน็เงิน  400 บาท 
6.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการป้องกันเด็ก
จมน้ าหรือตกน้ า 1 ป้าย  
เป็นเงิน 100 บาท 
7.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 1 ป้าย เป็นเงิน 100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 4,790 บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านอยู่สุข 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3)  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีก่าร

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

2 โครงการเด็กเล็กปลอดภัย
ใส่ใจสุขภาพ ประจ าปี 
งบประมาณ 2561 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดต่อและร่วมกันป้องกัน
ควบคุมการเกิดโรคติดต่อ ร้อย
ละ 85 
2.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจและใส่ใจดูแล 
ระมัดระวังเด็ก ป้องกันการ
จมน้ าในเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 90 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ทักษะในการพยาบาลเบื้องต้น 
ร้อยละ 85 
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
ท่ีดี มีพัฒนาการท่ีสมวัย ร้อย
ละ85 

-ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 18 คน 
-ครูจ านวน 2 คน 
รวมท้ังหมด 20 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผาต้ัง 
104 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี  
ร้อยละ 80 

1.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
การเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ผู้ปกครองและเด็ก 
2.ตรวจสุขภาพเด็กและ
สาธิตแนะน าวิธีการดูแล
สุขภาพเด็กเวลาไม่
สบาย 
3.เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
ผู้ปกครองฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4.แนะน าประโยชน์การ
ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก 

ปีงบประมาณ 
2561 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 20 คน*60 บาท*1 มื้อ  
เป็นเงิน  1,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 20 คน*25 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  1,000 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน* 4 ชม.ๆ
ละ 400 บาท  เป็นเงิน 1,600 บาท 
4.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน 18 เล่ม* 30 บาท 
เป็นเงิน  540 บาท 
5.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 จ านวน 1 ป้ายเป็นเงิน  400 บาท 
6.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการป้องกันเด็ก
จมน้ าหรือตกน้ า 1 ป้าย 
 เป็นเงิน 100 บาท 
7.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 2 ป้าย ป้ายละ 100  
เป็นเงิน 200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 5,040 บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผาต้ัง 
104 

 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3)  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีก่าร
ด าเนนิการ 

ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

3 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดต่อและร่วมกันป้องกัน
ควบคุมการเกิดโรคติดต่อใน
เด็กปฐมวัย 
2.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจและใส่ใจดูแล 
ระมัดระวังเด็ก ป้องกันการ
จมน้ าในเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ทักษะในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
ท่ีดี มีพัฒนาการท่ีสมวัย 

ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 74 คน 
 
 

หอประชุมหมู่บ้าน 
บ้านทรายทอง  
หมู่ท่ี 7 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี  
ร้อยละ 80 

1.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
การเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ผู้ปกครองและเด็ก 
2.ตรวจสุขภาพเด็กและ
สาธิตแนะน าวิธีการดูแล
สุขภาพเด็กเวลาไม่
สบาย 
3.เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
ผู้ปกครองฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4.แนะน าประโยชน์การ
ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก 

ปีงบประมาณ 
2561 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 74 คน*60 บาท*1 มื้อ  
เป็นเงิน  4,440 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 74 คน*25 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  2,960 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน* 4 ชม.ๆ
ละ 300 บาท  เป็นเงิน 1,200 บาท 
4.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน 74 เล่ม* 30 บาท 
เป็นเงิน  2,220 บาท 
5.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน  400 บาท 
6.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการป้องกันเด็ก
จมน้ าหรือตกน้ า 1 ป้าย เป็นเงิน 100 
บาท 
7.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 1 ป้าย เป็นเงิน 100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 11,420 บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทราย
ทอง 

 
 
 
 

 

 



๘ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3)  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีก่าร
ด าเนนิการ 

ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

4 โครงการเด็กเล็กปลอดภัย 
ใส่ใจสุขภาพ ประจ าปี 
งบประมาณ 2561 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดต่อและร่วมกันป้องกัน
ควบคุมการเกิดโรคติดต่อ ร้อย
ละ 85 
2.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจและใส่ใจดูแล 
ระมัดระวังเด็ก ป้องกันการ
จมน้ าในเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 90 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ทักษะในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ร้อยละ 85 
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
ท่ีดี มีพัฒนาการท่ีสมวัย ร้อย
ละ 85 

ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 130 
คน 
 
 

หอประชุมหมู่บ้าน
บ้านห้วยหาน  
หมู่ท่ี9 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี  
ร้อยละ 80 

1.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
การเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ผู้ปกครองและเด็ก 
2.ตรวจสุขภาพเด็กและ
สาธิตแนะน าวิธีการดูแล
สุขภาพเด็กเวลาไม่
สบาย 
3.เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
ผู้ปกครองฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4.แนะน าประโยชน์การ
ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก 

ปีงบประมาณ 
2561 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 130 คน*60 บาท*1 มื้อ  
เป็นเงิน  7,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 130 คน*20 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  5,200 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน* 4 ชม.ๆ
ละ 400 บาท  เป็นเงิน 1,600 บาท 
4.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน 130 เล่ม* 30 บาท 
เป็นเงิน  3,900 บาท 
5.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน  400 บาท 
6.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการป้องกันเด็ก
จมน้ าหรือตกน้ า 2 ป้ายๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 200 บาท 
7.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 4 ป้ายๆ ละ 100  
เป็นเงิน 400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 19,500 บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วย
หาน 

 
 
 

 

 



๙ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3)  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีก่าร
ด าเนนิการ 

ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

5 โครงการเด็กเล็กปลอดภัย 
ใส่ใจสุขภาพ ประจ าปี 
งบประมาณ 2561 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ
และการป้องกันควบคุมการ
เกิดโรคติดต่อ  
2.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ป้องกันเด็กจมน้ า และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิด
อุบัติเหตุเด็กจมน้ า 
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
ท่ีดี มีพัฒนาการท่ีเหมาะสม
ตามวัย  

ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 100 
คน 
 
 

หอประชุมหมู่บ้าน 
บ้านห้วยคุ หมู่ท่ี 8 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี  
ร้อยละ 80 

1.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
การเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ผู้ปกครองและเด็ก 
2.ตรวจสุขภาพเด็กและ
สาธิตแนะน าวิธีการดูแล
สุขภาพเด็กเวลาไม่
สบาย 
3.เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
ผู้ปกครองฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4.แนะน าประโยชน์การ
ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก 

ปีงบประมาณ 
2561 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 100 คน*60 บาท*1 มื้อ  
เป็นเงิน  6,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 100 คน*20 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  4,000 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน* 4 ชม.ๆ
ละ 300 บาท  เป็นเงิน 1,200 บาท 
4.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน 100 เล่ม* 30 บาท 
เป็นเงิน  3,000 บาท 
5.ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 
ป้าย เป็นเงิน  400 บาท 
6.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการปอ้งกนัเดก็
จมน้ าหรือตกน้ า 1 ป้าย เป็นเงิน 100 
บาท 
7.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องตน้ 1 ป้าย เป็นเงิน 
100 บาท 
8.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการปอ้งกนัพษิ
สุนัขบ้า 1 ป้าย เป็นเงิน 100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 14,900 บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยคุ 

 

 

 



๑๐ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3)  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีก่าร
ด าเนนิการ 

ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

6 โครงการเด็กเล็กปลอดภัย 
ใส่ใจสุขภาพ  

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
ท่ีดี มีพัฒนาการท่ีสมวัย ร้อย
ละ 90 
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
และครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคติดต่อ และร่วมกัน
ป้องกันการควบคุมการเกิด
โรคติดต่อ ร้อยละ 80 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ทักษะในการดูแลเด็ก และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ร้อยละ
80  

-ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 19 คน 
-ครูจ านวน 2 คน 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองเตา 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี  
ร้อยละ 80 

1.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
การเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ผู้ปกครองและเด็ก 
2.ตรวจสุขภาพเด็กและ
สาธิตแนะน าวิธีการดูแล
สุขภาพเด็กเวลาไม่
สบาย 
3.เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
ผู้ปกครองฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4.แนะน าประโยชน์การ
ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก 

ปีงบประมาณ 
2561 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 21 คน*30 บาท*1 มื้อ  
เป็นเงิน  630 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 21 คน*20 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  840 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน* 4 ชม.ๆ
ละ 300 บาท  เป็นเงิน 1,200 บาท 
4.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน 21 เล่ม* 30 บาท 
เป็นเงิน  630 บาท 
5.ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 
ป้าย เป็นเงิน  400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 3,700 บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนอง
เตา 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3)  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีก่าร
ด าเนนิการ 

ตัวชี้วดั (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

7 โครงการเด็กเล็ก
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อและ
ร่วมกันป้องกันควบคุมการเกิด
โรคติดต่อ ร้อยละ 85 
2.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจและใส่
ใจดูแล ระมัดระวังเด็ก ป้องกันการ
จมน้ าในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ร้อยละ 90 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจทักษะในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ร้อยละ 85 
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพท่ีดี มี
พัฒนาการที่สมวัย ร้อยละ 85 

-ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 17 คน 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางหัด 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี  
ร้อยละ 80 

1.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ให้กับผู้ปกครองและ
เด็ก 
2.ตรวจสุขภาพเด็ก
และสาธิตแนะน า
วิธีการดูแลสุขภาพ
เด็กเวลาไม่สบาย 
3.เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
ผู้ปกครองฝึกทักษะ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
4.แนะน าประโยชน์
การป้องกันโรคติดต่อ
ในเด็กเล็ก 

ปีงบประมาณ 
2561 

-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 17 คน*60 บาท*1 มื้อ  
เป็นเงิน  1,020 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 17 คน*20 บาท*2 มื้อ 
เป็นเงิน  680 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน* 4 
ชม.ๆละ 400 บาท  เป็นเงิน 
1,600 บาท 
4.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน 17 เล่ม* 30 บาท 
เป็นเงิน  510 บาท 
5.ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 
ป้าย เป็นเงิน  400 บาท 
6.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการปอ้งกนั
เด็กจมน้ าหรอืตกน้ า 2 ป้ายๆ ละ 
100 บาท เป็นเงิน 200 บาท 
7.ป้ายขนาดเล็กเรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องตน้ 4 ป้ายๆ ละ 
100 บาท เป็นเงิน 400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 4,810 บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปาง
หัด 

 

 

 



๑๒ 
 

แผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3 )   

 

บัญชีสรุปแผนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 3) 

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

1 ด้านการสนับสนนุและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนว่ยบริการหรือสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นที่ 

- - 

2 ด้านการสนับสนนุสร้างเสริมสุขภาพให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นใน
พื้นที ่

4 36,400 

3 ด้านการสนับสนนุส่งเสริมการดแูลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผูป้่วยเร้ือรัง 7 64,160 
4 ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพฒันาระบบบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
-  

5 ด้านกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพืน้ที่ - - 
รวมทั้งสิ้น 11 100,560 
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