
แผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลบ้านกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประเภทท่ี ๑ สนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพแกน
น าชุมชนและผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
โรควัณโรคในการดูแลผู้ป่วย   
โรควัณโรคในชุมชน 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้
แก่แกนน าชุมชน และ
ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วย
โรควัณโรคในการ
ป้องกันควบคุมโรควัณ
โรคในชุมชน 

๒. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรควัณ
โรคในชุมชนได้รับการ
รักษาตามข้ันตอนและ
รับประทานยาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. จัดอบรม 1 วัน 

- สถานการณ์และแนวทางการ
ด าเนินงานวัณโรค  
- ความรู้เรื่องโรควัณโรค 

- การด าเนินงานควบคุมป้องกัน
โรควัณโรคในชุมชน 

- การกินยาด้วยวิธี DOTS 

15,000 - ระดับความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. แกนน าชุมชน และผู้
สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยโรค
วัณโรคมีความรู้ในการ
ป้องกันควบคุมโรควัณโรค
ในชุมชน 

2. ผู้ป่วยโรควัณโรคใน
ชุมชนได้รับการรักษาตาม
ขั้นตอนและรับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบล   
บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๑ สนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. โครงการบ้านน่าอยู่ ผู้อาศัย
ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อ 
ต าบลบ้านกลาง 

1. เพ่ือส่งเสริมให้แกน
น ามีความรู้ เกิดความ
ตระหนัก และร่วมมือ
กันรักษาความสะอาด
ในบ้านเรือน ที่อยู่ใน
ชุมชนของตนเอง 

2. เพ่ือให้แกนน ามี
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ 
และการจัดปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในบ้านเพ่ือ
การอยู่อาศัยที่      
ปลอดภัยต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ้

1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อและการจัดปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในบ้านที่ปลอดภัย 

2. แกนน าติดตามเยี่ยมส ารวจ
บ้านตัวอย่างในชุมชนของตนเอง 

3. มอบเกียรติบัตรแก่บ้าน
ตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 
"สุดยอดบ้านตัวอย่าง" 

15,000 - ระดับความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑. ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้     
มีความตระหนัก 
บ้านเรือนและชุมชน
สะอาด ปลอดภัย 

2. ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เรื่องโรคติดต่อ และการจัด
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน
บ้าน 

๓. ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชนได้ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบล   
บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๑ สนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โรคหลอดเลือด
หัวใจและหลอดเลือดสมอง 

1. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เรื่องโรคหลอดเลือด
หัวใจและหลอดเลือด
สมอง 

๒. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะ
เสี่ยงได้รับการรักษา
ตามแนวทางที่ถูกต้อง 

1. จัดอบรม 1 วัน 

- ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือด
หัวใจ หลอดเลือดสมอง  
- วิธีปฏิบัติ และการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือด
สมอง 

20,000 - ระดับความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง 

2. กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะ
เสี่ยงได้รับการรักษาตาม
แนวทางท่ีถูกต้อง 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบล   
บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๑ สนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพแกน
น าสตรี ในการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 

1. เพ่ือสตรี
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
ป้องกันมะเร็งเต้านม 

และมะเร็งปากมดลูก 

2. อสม.มีศักยภาพ 
สามารถด าเนินงานใน
กลุ่มเป้าหมายและ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ควบคุมมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก
ได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือค้นหาและเฝ้า
ระวังผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้า
นมในระยะเริ่มแรก 

4. เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติจากการ
ตรวจคัดกรองให้ได้รับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง
และครบวงจร 

1. จัดอบรม 1 วัน 

- ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก 

- ทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง 

15,000 - ระดับความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. สตรีกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การป้องกันมะเร็งเต้านม 

และมะเร็งปากมดลูก 

2. อสม.มีศักยภาพ 
สามารถด าเนินงานใน
กลุ่มเป้าหมายและปฏิบัติ
ตามมาตรฐานควบคุม
มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูกได้อย่างถูกต้อง 

3. มีการค้นหาและเฝ้า
ระวังผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมใน
ระยะเริ่มแรก 

4. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
จากการตรวจคัดกรองให้
ได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องและครบวงจร 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบล   
บ้านกลาง 

 

 

 



ประเภทท่ี ๑ สนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. โครงการ วัยเรียน วัยใส     
รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 

๑. เพ่ือให้เยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องเพศและค่านิยมที่
ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
และมีทักษะในการ
จัดการกับสถานการณ์
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ 

2. เพ่ือให้เยาวชนน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

1. จัดอบรม 1 วัน 

- เพศศึกษา 

- พัฒนาการในวัยรุ่น 

- การป้องกันและการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น 

15,000 - ระดับความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องเพศและ
ค่านิยมท่ีถกูต้อง เมื่อเข้าสู่
วัยรุ่น และมีทักษะในการ
จัดการกับสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 

2. เยาวชนน าความรู้ไป
ปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ้

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบล   
บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๑ สนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง 

1. เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
เพ่ือลดภาวะเสี่ยงของ
โรค 

2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยมี
แนวคิดในการดูแล
สุขภาพตนเอง และมี
ทักษะในการดูแล
ตนเองตามความ
เหมาะสม 

1. จัดอบรม 1 วัน 

- ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  
- วิธีปฏิบัติ และการดูแลตนเอง 
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง 

20,000 - ระดับความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. กลุ่มผู้ป่วยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวเพ่ือลดภาวะ
เสี่ยงของโรค 

2. กลุ่มผู้ป่วยมีแนวคิดใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 
และมีทักษะในการดูแล
ตนเองตามความเหมาะสม 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบล   
บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๑ สนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบ
อาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในการ
ป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคจาก
การประกอบอาชีพ 

2. เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบ
อาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ
ในกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านการ
ป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคจาก
การประกอบอาชีพ 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการท างาน
หรือโรคจากการประกอบอาชีพ 

18,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง
ด้านสุขภาพมีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะใน
การป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 

2. ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง
ด้านสุขภาพมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๑ สนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8. โครงการเยาวชนลดเสี่ยง 
หลีกเลี่ยงบุหรี่ สุรา  
และยาเสพติด 

1. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเยาวชนก่อนวัย
อันควรได้รับรู้รับทราบ
ถึงปัญหาและพิษภัย
ของบุหรี่ สุรา และยา
เสพติด 

2. เพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้สามารถป้องกัน
ตนเองไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา 
และยาเสพติด 

3. เพ่ือให้เยาวชน
ตระหนักถึงผลที่เกิด
จากปัญหาบุหรี่ สุรา 
และยาเสพติด 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ สุรา และ
ยาเสพติด 

25,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและ
ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยของบุหรี่ สุรา 
และยาเสพติด 

2. เยาวชนสามารถ
ป้องกันตนเองไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา 
และยาเสพติด 

3. เยาวชนตระหนักถึงผล
ที่เกิดจากปัญหาบุหรี่ สุรา 
และยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๑ สนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9. โครงการวัยเรียนสดใสห่างไกล
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

1. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะใน
การป้องกันตนเอง และ
มีพฤติกรรมที่ปลอดภัย
จากโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ตลอดจน
การสร้างค่านิยมในการ
มีเพศสัมพันธ์ที่
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีส่วนร่วม
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านการ
ป้องกันโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับทักษะในการป้องกัน
ตนเอง และมีพฤติกรรมที่
ปลอดภัยจากโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

28,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เด็กและเยาวชน       
มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีทักษะในการป้องกัน
ตนเอง และมีพฤติกรรม  
ที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และโรค
เอดส์ ตลอดจนการสร้าง
ค่านิยมในการมี
เพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ
ต่อตนเอง และสังคม  
2. เด็กและเยาวชนมี   
ส่วนร่วมและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน
กิจกรรมการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และโรค
เอดส์ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 



ประเภทท่ี ๑ สนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

10. โครงการชุมชนปลอดเหล้า 
งานเศร้าเราไม่ดื่ม 

1. เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงโทษของ
การดื่มเหล้า 
2. เพ่ือให้ประชาชน 
ลด ละ เลิก การดื่ม
เหล้าในงานศพ 
3. เพ่ือสร้างหมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดเหล้าใน
งานศพ 

1. จัดอบรมให้ประชาชนและ
แกนน า มีความรู้ และสร้างความ
เข้าใจ เรื่องลด ละ เลิก การ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ทุกประเภท 
2. จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน 
3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องการบริโภคเครื่องดื่มที่มี 
แอลกอฮอล์ 

27,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
โทษของการดื่มเหล้า 
2. ประชาชน ลด ละ เลิก 
การดื่มเหล้าในงานศพ 
3. มีหมู่บ้านต้นแบบปลอด
เหล้างานศพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

11. โครงการชีวีแจ่มใส ใส่ใจ
สุขภาพด้วยบาสโลป ร าวง     
ย้อนยุค และแอโรบิค หมู่ 2  
บ้านท่าล้อ-ศรีค า 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลและส่งเสริม
สุขภาพด้วยการออก
ก าลังกาย 

2. เพ่ือให้ประชาชนได้
เรียนรู้ และเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง 

3. เพ่ือให้ประชาชน
ออกก าลังกายท่ีถูกต้อง 
ถูกวิธีและสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับการออกก าลังกายให้
เหมาะสมและประโยชน์ของการ
ออกก าลังกายพร้อมทั้งสาธิต
วิธีการออกก าลังกาย 

2. จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย
ด้วยการเต้นบาสโลป, ร าวง   
ย้อนยุค, เต้นแอโรบิค อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

10,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ออกก าลังกาย 

2. ประชาชนมีความรู้ 
และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง 

3. ประชาชนออกก าลัง
กายได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี 
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้โดย
วิธีการออกก าลังกายด้วย
บาสโลป ร าวงย้อนยุค 
และแอโรบิค 

หมู่ที่ 2  
บ้านท่าล้อ-
ศรีค า 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

12. โครงการใส่ใจสุขภาพด้วยร า
วงย้อนยุค หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม 

1. เพ่ือให้ประชาชน
บ้านศรีชุมมีส่วนร่วมใน
การดูแลและส่งเสริม
สุขภาพตนเองด้วยการ             
ออกก าลังกายร าวง
ย้อนยุค 

2. เพ่ือให้ประชาชน
บ้านศรีชุม ได้เรียนรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

3. เพ่ือให้ประชาชน
บ้านศรีชุมออกก าลัง
กายท่ีถูกต้อง ถูกวิธี
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เรื่องเก่ียวกับการสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงและสาธิต        
วิธีการออกก าลังกาย 

2. จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย
ด้วยร าวงย้อนยุค อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

10,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ประชาชนบ้านศรีชุม  
มีส่วนร่วมในการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพตนเอง 
ด้วยการออกก าลังกาย    
ร าวงย้อนยุค 

2. ประชาชนบ้านศรีชุม  
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

3. ประชาชนบ้านศรีชุม 
ออกก าลังกายได้อย่าง
ถูกต้อง ถูกวิธี และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

หมู่ที่ 5  
บ้านศรีชุม 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

13. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง-
คอกวัว 

1. เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ใน
การดูแลและป้องกัน
ตนเองเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 

2. เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลและป้องกันตนเองเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง 
 

10,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง มี
ความรู้ในการปฏิบัติตน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแล
สุขภาพให้มีสุขภาพที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการส่งต่อและรับการ
รักษาในโรงพยาบาลตาม
สิทธิด้านสุขภาพ 

หมู่ที่ 6  
บ้านสิงห์
เคิ่ง-คอกวัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

14. โครงการสุขภาพกายห่างไกล
โรคด้วยการร าไม้พลอง หมู่ที่ 8 
บ้านแม่ยาก 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลและเสริมสร้าง
สุขภาพกายด้วยการ
ออกก าลังกายด้วยการ
ร าไม้พลอง 

2. เพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับท าอย่างไรให้
สุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง 

3. เพือ่ให้ประชาชน
ออกก าลังกายท่ีถูกต้อง 
ถูกวิธีและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับอย่างไรให้สุขภาพ
ร่างกายและสาธิตวิธีการออก
ก าลังกาย 

2. จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย
ด้วยร าไม้พลอง อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 3 ครั้ง 

10,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพกายด้วย
การออกก าลังกายร าไม้
พลอง 

2. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับท า
อย่างไรให้สุขภาพร่างกาย
ให้แข็งแรง 

3. ประชาชนออกก าลัง
กายได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี 
และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

หมู่ที่ 8  
บ้านแม่ยาก 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

15. โครงการการดูแลรักษา
สุขภาพของผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพจิต หมู่ที่ 9 บ้านกลาง 

1. เพ่ือให้ผู้สูงวัยได้
เข้าใจวิธีดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคต่างๆ 
2. เพ่ือป้องกันตนเอง
ไม่ให้เป็นโรคภัยก่อน
เวลาอันควร 

3. เพ่ือให้ผู้สูงวัยมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
แข็งแรงสมบูรณ์ 
4. เพ่ือให้ผู้สูงวัยไม่
สร้างภาระการดูแล
ตนเองให้กับลูกหลาน 
ส่งเสริมสุขภาพจิตใน
ครอบครัว 

1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย 
 

10,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้สูงวัยได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ในการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของตนเอง 

2. ผู้สูงวัยปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บก่อนวัยอัน
ควร 

3. ผู้สูงวัยไม่สร้างภาระให้
ลูกหลาน ครอบครัวมี
สุขภาพจิตดี 

หมู่ที่ 9  
บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

16. โครงการออกก าลังกายด้วย
ร าวงย้อนยุค เต้นบาสโลป       
แอโรบิค เพื่อสุขภาพในชุมชน   
หมู่ 10 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลและส่งเสริม
สุขภาพ โดยการออก
ก าลังกายด้วยบาสโลป 
ร าวงย้อนยุค        
และแอโรบิค 

2. เพ่ือให้ประชาชนได้
เรียนรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพทางร่างกาย
และจิตใจ 

3. เพ่ือให้ประชาชน
ออกก าลังกายท่ีถูกต้อง 
ถูกวิธีและสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. จดัอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับการออกก าลังกายให้
เหมาะสมและประโยชน์ของการ
ออกก าลังกาย พร้อมทั้งสาธิต
วิธีการออกก าลังกาย 

2. จดักิจกรรมการออกก าลังกาย
ด้วยร าวงย้อนยุค,การเต้น
บาสโลป,เต้นแอโรบิค,อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

10,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพ โดยการ
ออกก าลังกายด้วย
บาสโลป ร าวงย้อนยุค 
และแอโรบิค 

2. ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับอบรม
ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการ
ออกก าลังกายให้เหมาะสม
และประโยชน์ของการ
ออกก าลังกาย 

3. ประชาชนออกก าลัง
กายได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี 
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้โดย
วิธีการออกก าลังกายด้วย
ร าวงย้อนยุค เต้นบาสโลป 
แอโรบิค 

หมู่ที ่10 
บ้านประตู
โขง 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

17. โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจ
สุขภาพด้วยยางยืด ยืดอายุ 
หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลและส่งเสริม
สุขภาพด้วยการออก
ก าลังกายด้วยยางยืด 

2. เพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้ และเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้าง
สุขภาพตนเองอย่างไร
ให้แข็งแรง 

3. เพื่อให้ประชาชน
ออกก าลังกายท่ีถูกต้อง 
ถูกวิธี และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพตนเอง
อย่างไรให้แข็งแรงและสาธิต
วิธีการออกก าลังกายด้วยยางยืดที่
ถูกต้อง 

2. จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย
ด้วยยางยืด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 
3 ครั้ง 

10,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ออกก าลังกายด้วยยางยืด 

2. ประชาชนมีความรู้ 
และเข้าใจเกี่ยวกับการ
สร้างสุขภาพตนเอง
อย่างไรให้แข็งแรง 

3. ประชาชนออกก าลัง
กายได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี 
และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

หมู่ที่ 11
บ้านหอชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

18. โครงการสุขภาพดี มีคุณค่า 
ขยับกาย ด้วยร าวงย้อนยุค 

หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา 

๑. เพ่ือให้ประชาชน
บ้านแจ่มพัฒนามีส่วน
ร่วมในการดูแลตนเอง 
และส่งเสริมสุขภาพที่ดี
โดยการออกก าลังกาย
ร าวงย้อนยุค 

๒. เพ่ือให้ประชาชน
บ้านแจ่มพัฒนาได้
เรียนรู้ ความเข้าใจ 
เกิดทักษะ ตลอดจน
เสริมสร้างร่างกาย     
ให้แข็งแรง 

๓. เพ่ือให้ประชาชน
บ้านแจ่มพัฒนาได้ออก
ก าลังกายที่ถูกต้อง ถูก
วิธีและสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เรื่องเก่ียวกับการเสริมสร้าง
ร่างกายให้แข็งแรงและสาธิต
วิธีการออกก าลังกาย 

2. จดักิจกรรมการออกก าลังกาย
ด้วยการร าวงย้อนยุค อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

10,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑. ประชาชนบ้านแจ่ม
พัฒนาได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลตนเอง และส่งเสริม
สุขภาพที่ดีโดยการออก
ก าลังกายร าวงย้อนยุค 

๒. ประชาชนบ้านแจ่ม
พัฒนาได้เรียนรู้ ความ
เข้าใจ เกิดทักษะ 
ตลอดจนเสริมสร้าง
ร่างกายให้แข็งแรง 

๓. ประชาชนบ้านแจ่ม
พัฒนาได้ออกก าลังกายที่
ถูกต้อง ถูกวิธีและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

หมู่ที่ 12
บ้านแจ่ม
พัฒนา 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

19. โครงการแม่บ้านร่วมใจ ใส่ใจ
โภชนาการในงานบุญ 
 

1. เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปรุงอาหารที่
สะอาด ปลอดภัย      
ถูกหลักโภชนาการ      
ลดการใช้สารปรุงแต่ง
ต่างๆ ลดหวาน มัน 
เค็ม  
2. เพื่อส่งเสริมให้งาน
บุญมีอาหารที่ปรุง
สะอาด ปลอดภัย ถูก
หลักโภชนาการและ
หลักสุขาภิบาลอาหาร 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับการปรุงอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ
อาหาร ลดการใช้สารปรุงแต่ง
ต่างๆ ลดหวาน มัน เค็ม 

20,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปรุงอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย ถูกหลัก
โภชนาการ ลดการใช้สาร
ปรุงแต่งต่างๆ ลดหวาน 
มัน เค็ม  
2. งานบุญมีอาหารที่ปรุง
สะอาด ปลอดภัย ถูกหลัก
โภชนาการและหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 

กลุ่มพัฒนา
สตรีต าบล
บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

20. โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยง
ด้านสุขภาพ อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

1. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การคัดกรองภาวะเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

2. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้เฝ้า
ระวังความเสี่ยงของ
ตนเอง 

3. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะ
เสี่ยงได้รับการส่งต่อ
และรักษาตามแนวทาง
ที่ถูกต้อง 

1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพและวิธีการ
คัดกรองแก่แกนน าสุขภาพ 

2. ด าเนินการตรวจคัดกรอง
เบาหวานตามแบบคัดกรองตาม
แบบฟอร์มคัดกรองกลุ่มเสี่ยง     
( ซักประวัติวัดความดันโลหิต / 
วัดรอบเอว / ชั่งน้ าหนัก/ วัด
ส่วนสูง/ประเมินดัชนีมวลกาย ) 
โดยแกนน าสุขภาพ 

3. สรุปผลจากการตรวจคัดกรอง 
ของแต่ละหมู่บ้าน และส่งแบบ  
คัดกรองความเสี่ยง ให้ รพ.สต.
โดยแยก กลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง 

4. นัดกลุ่มเสี่ยงมาให้ความรู้และ
ด าเนินการเจาะปลายนิ้วเพ่ือหา
น้ าตาลในเลือด (DTX) แก่กลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน และวัดความดัน
โลหิตซ้ าในกลุ่มเสี่ยงความดัน
โลหิตสูง  
 
 

20,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การคัดกรองภาวะเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

2. กลุ่มเป้าหมายได้เฝ้า
ระวังความเสี่ยงของตนเอง 

3. กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะ
เสี่ยงสูงได้รับการส่งต่อพบ
แพทย์และรักษาตาม
แนวทางท่ีถูกต้อง 

กลุ่ม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ต าบล 

บ้านกลาง 



5 .ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบ
น้ าตาลในเลือดสูง DTX สูงเกิน
หรือเท่ากับ 100 ให้รพ.สต.   
บ้านกลางเพ่ือตรวจหาน้ าตาล   
ในเลือด (FBS) ค่าต้องเกิน 126 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และส่งพบ
แพทย์เพ่ือวินิจฉัยเป็น
โรคเบาหวานรายใหม่ 
6. ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบ
ความดันโลหิตสูงเกิน 140/90  
ให้รพ.สต.บ้านกลางเพ่ือตรวจ
ประเมินซ้ า และถ้าสูงเกินส่งพบ
แพทย์เพ่ือวินิจฉัยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

21. โครงการรู้หลัก 6 อ.     
ช่วยชะลอชีวิต 
 

๑. เพ่ือให้ประชาชน
ต าบลบ้านกลาง ได้รับ
ความรู้ที่เก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง              
ตามนโยบายหลัก ๖ อ. 
ช่วยชะลอชีวิต 

๒. เพ่ือให้ประชาชน
ต าบลบ้านกลาง ได้น า
ความรู้จากหลัก ๖ อ. 
ช่วยชะลอชีวิต น าไป
ประยุกต์ใช้กับ
ครอบครัว ชุมชน 
เพ่ือให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงทั้ง ๔ 
มิติ กาย จิต สังคม 
และจิตวิญญาณ 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ตามโครงการรู้หลัก ๖ อ. ช่วย
ชะลอชีวิต กับประชาชนต าบล
บ้านกลาง 
- อาหาร กิจกรรม “โมเดลอาหาร
ค านวณปริมาณแคลอรี่” โดยมี
อาหารจ าลองให้ผู้เข้าร่วมการ
อบรมได้ค านวณปริมาณแคลอรี่
ในแต่ละวันของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม  
- อารมณ์ กิจกรรม “การสร้าง
สุขภาพจิตที่ดีทางอารมณ์ เช่น 
การหัวเราะเพ่ือสุขภาพ”                                  
โดยจะให้ผู้เข้าร่วมหัวเราะเพ่ือ
ผ่อนคลาย และจะมีการแข่งขัน
การหัวเราะได้ตลกท่ีสุด  
- ออกก าลังกาย กิจกรรม “ออก
ก าลังกายด้วยผ้าขาวม้า ๑๒ ท่า” 
โดยจะมีผู้สาธิตการออกก าลังกาย
โดยใช้ผ้าขาวม้าเป็นอุปกรณ์ใน
การออกก าลังกายทั้งหมด ๑๒ 
ท่า 

15,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑. ประชาชนต าบลบ้าน
กลาง ได้รับความรู้ที่
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ตามนโยบาย
หลัก ๖ อ. ช่วยชะลอชีวิต
ได้ 
๒. ประชาชนต าบล    
บ้านกลาง น าความรู้จาก
หลัก ๖ อ. ช่วยชะลอชีวิต 
ไปประยุกต์ใช้กับ
ครอบครัว ชุมชน เพื่อให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ทั้ง ๔ มิติ กาย จิต สังคม 
และจิตวิญญาณได้ 

กลุ่ม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ต าบล 

บ้านกลาง 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

22. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรในชุมชน 
 

๑. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
และทักษะที่ถูกต้องใน
เรื่องการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพร 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ใน
เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และแพทย์แผนไทย 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนน าสมุนไพร
ที่มีในท้องถิ่นมาใช้ใน
การดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเอง ลดการใช้
ยาแผนปัจจุบันที่มี
ผลข้างเคียงต่อสุขภาพ 

1. จัดอบรม 1 วัน และฝึกปฏิบัติ 
- สมุนไพรใกล้ตัว  
- การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย 

- โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ,ปวด
ข้อ และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

- ฝึกปฏิบัติ การพอกข้อเข่าด้วย
สมุนไพร 

20,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
และทักษะที่ถูกต้องใน
เรื่องการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพร 

2. ประชาชนมีความรู้ใน
เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และแพทย์แผนไทย 

3. ประชาชนสามารถน า
สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมา
ใช้ในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง ลดการ
ใช้ยาแผนปัจจุบันที่มี
ผลข้างเคียงต่อสุขภาพ 

กลุ่ม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ต าบล 

บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

23. โครงการโภชนาการน าหน้า 
ชราสุขใจสูงวัยแข็งแรง 
 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การรับประทานอาหาร
ให้ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ในการดูแลและ
สุขภาพของตนเอง 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับการกินอย่างไรให้ถูกหลัก
โภชนาการ 

20,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้สูงอายุมีความรู้ ความ
เข้าใจในการรับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

2. ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ของตนเอง 

กลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบล   
บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

24. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ
กลุ่มทอผ้า 
 

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
อาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ
กลุ่มทอผ้ามีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะ
ในการป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคจาก
การประกอบอาชีพ 

2. เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบ
อาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ
กลุ่มทอผ้าในกิจกรรม
การด าเนินงานด้านการ
ป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคจาก
การประกอบอาชีพ 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการท างาน
หรือโรคจากการประกอบอาชีพ
กลุ่มทอผ้า 

15,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง
ด้านสุขภาพกลุ่มทอผ้ามี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภัยจากโรค
จากการประกอบอาชีพ 

2. ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง
ด้านสุขภาพกลุ่มทอผ้ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านการป้องกัน
ตนเองใหป้ลอดภัยจากโรค
จากการประกอบอาชีพ 

กลุ่มทอผ้า
ต าบล   
บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

25. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ 
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
อาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในการ
ป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคจาก
การประกอบอาชีพ 

2. เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบ
อาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ใน
กิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านการ
ป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคจาก
การประกอบอาชีพ 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการท างาน
หรือโรคจากการประกอบอาชีพ
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 

15,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง
ด้านสุขภาพกลุ่ม
เฟอร์นิเจอร์มีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะใน
การป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 

2. ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง
ด้านสุขภาพกลุ่ม
เฟอร์นิเจอร์มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่ม
เฟอร์นิเจอร์
ต าบล 

บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

26. โครงการอย.น้อย ใน
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 
 

๑. เพ่ือให้ครู และ
นักเรียนแกนน า
สุขภาพของโรงเรียน   
มีความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และสามารถเลือกซื้อ
สินค้าได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย รวมทั้ง
สามารถเผยแพร่
ความรู้ให้เพื่อน
นักเรียนและครอบครัว
ได้ 
๒. เพ่ือให้ครู และ
นักเรียนแกนน า
สุขภาพของโรงเรียน 
ตระหนักถึงพฤติกรรม
การบริโภคของตนเอง 
และทราบถึงอันตราย
จากโรคท่ีเกิดจากการ
บริโภคอาหารไม่
สะอาด  
๓. เพ่ือให้นักเรียนน า
กิจกรรม อย.น้อย ไป
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

1. จัดกิจกรรมตามโครงการ อย.
น้อย ในโรงเรียนเทศบาล ๑  
บ้านกลาง 

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยว
การด าเนินงาน อย. น้อยใน
โรงเรียน 

- กิจกรรมสาธิตการตรวจสาร
ปนเปื้อนในอาหาร 

- กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง
เกี่ยวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้านสุขภาพ และโรค
ต่างๆ 

- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ด้าน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

20,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑. ครู และนักเรียนแกน
น าสุขภาพของโรงเรียน มี
ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และสามารถ   
เลือกซื้อ เลือกบริโภค/
อุปโภคได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยรวมทั้งสามารถ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไป
ยังเพ่ือนนักเรียน 
ครอบครัว และชุมชน 

๒. ครู และนักเรียนแกน
น าสุขภาพของโรงเรียน 
สามารถด าเนินกิจกรรม 
อย.น้อย ทั้งในโรงเรียน
และในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียน
เทศบาล 1 
บ้านกลาง 



พฤติกรรมสุขภาพใน
โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

27. โครงการแอโรบิคเพ่ือ
สุขภาพ กายใจสุขใส 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครู 
นักเรียนที่สนใจ        
มีสุขภาพแข็งแรงไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ                                               
2. เพื่อให้ ครู   
นักเรียน มีสุขนิสัย  
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับแอโรบิค เพื่อสุขภาพ 
กายใจสุขใส   
2. การเข้าร่วมโครงการนักเรียน  
ครู ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ เริ่ม
โครงการแอโรบิค เพื่อสุขภาพ 
กายใจสุขใส ในเวลา ๑๕.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. ของทุกวันพุธ 

10,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑. ครู นักเรียน ที่สนใจ   
มีสุขภาพแข็งแรงไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ   

๒. ครู นักเรียน มีสุขนิสัย  
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 

โรงเรียน
เทศบาล 1 
บ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

28. โครงการพัฒนาทักษะสมอง 
Executive Functions-EF     
ในเด็กก่อนวัยเรียน 
 

1. เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนได้ฝึกทักษะสมอง 
ตามกระบวนการ 
Executive 
Functions – EF 
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรม
การอ่านในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ และที่บ้าน 
3. เพื่อส่งเสริมให้ ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็ก และเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การเตรียมความพร้อม
เด็กเข้าสู่การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและเข้าสู่โลก
แห่งศตวรรษท่ี 21  
 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้
เรื่องโครงการพัฒนาทักษะสมอง 
Executive Functions-EF และ
การใช้เทคนิคในการเล่านิทานที่
กระตุ้นความฉลาดทางอารมณ์ 
2. กิจกรรมการผลิตสื่อเพ่ือ
พัฒนาทักษะ 
3. กิจกรรมการจัดท าแบบ
ประเมินพัฒนาการ 
 

15,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเกิดทักษะสมอง 
โดยการใช้สื่อต่างๆ 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
กระบวนการที่จะส่งเสริม
พัฒนาและสร้างวัฒนธรรม
การอ่านให้เกิดขึ้นในศูนย์
และท่ีบ้าน 

3. ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง สามารถเตรียม
ความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
เข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 
21 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

29. โครงการรู้ทันโรคอันตรายที่
พบบ่อยในเด็กเล็ก 
 

1. เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
บ้านกลาง และ ศูนย์
แจริญวัยเนอร์สเซอรี่ 
และมีสุขภาพดี  
2. ครูผู้ดูแลเด็ก / 
ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ครูพ่ี
เลี้ยงเด็กศูนย์เจริญวัย
เนอร์สเซอรี่ และมี
ความรู้ทันโรคอันตราย
ที่พบบ่อยในเด็กเล็ก
อย่างทันท่วงที 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้าน
กลาง และ ศูนย์เจริญ
วัยเนอร์สเซอรี่ มีการ
บริหารจัดการและ
สภาพแวดล้อมดี 

1. กิจกรรมอบรมโรคอันตราย
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก
เล็ก 

2. การสนทนากลุ่มถึงอาการป่วย
ของเด็ก 

10,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เด็กในศูนย์เจริญวัย
เนอร์สเซอรี่ และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง มากกว่า
ร้อยละ 85 มีสุขภาพดี  
2. ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแล
เด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล     
บ้านกลาง และ ครูพ่ีเลี้ยง
เด็ก ของศูนย์เจริญวัย
เนอร์สเซอรี่ ร้อยละ 90  
มีความรู้ทันโรคอันตรายที่
พบบ่อยในเด็กเล็กอย่าง
ทันท่วงที 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านกลาง   
มีการบริหารจัดการและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมิน 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

30. โครงการเสริมสร้างพัฒนา
จิตใจสตรี ต าบลบ้านกลาง 
 

1. เพ่ือให้สตรีในต าบล
บ้านกลางได้รับความรู้ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อันก่อเกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพจิตและสุขภาพ
กาย 

2. เพื่อให้สตรีในต าบล
บ้านกลางมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 

3. เพ่ือให้สตรีในต าบล
บ้านกลางได้ตระหนัก
และเห็นถึงคุณค่า
ตนเองสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้ 

1. จัดอบรมเสริมสร้างพัฒนา
จิตใจสตรีแม่บ้านในต าบลบ้าน
กลาง 

2. จัดกิจกรรมรับความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและ
สุขภาพกาย 

25,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. สตรีในต าบลบ้านกลาง
ได้รับความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อันก่อ
เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย 

2. สตรีในต าบลบ้านกลาง
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 

3. สตรีในต าบลบ้านกลาง
ได้ตระหนักและเห็นถึง
คุณค่าตนเองสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

31. โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพใจ เตรียมพร้อมสู่วัย
สูงอายุ 
 

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ใน
ด้านสิทธิ สวัสดิการใน
การเข้าถึงการรักษา
สุขภาพของผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจ เพื่อเตรียม
ตัวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่
ดีและมีคุณภาพ 

3. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ใน
ด้านการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธีที่เหมาะสม
กับวัยท าให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
ไม่ได้รับอุบัติเหตุที่เกิด
จากการออกก าลังกาย
ที่ไม่ถูกวิธี 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการในการเข้า
รับบริการการรักษาสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 
2. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพกายให้มี
ความแข็งแรงและวิธีการออก
ก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย 

30,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. สตรีในต าบลบ้านกลาง
ได้รับความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อันก่อ
เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย 

2. สตรีในต าบลบ้านกลาง
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 

3. สตรีในต าบลบ้านกลาง
ได้ตระหนักและเห็นถึง
คุณค่าตนเองสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

32. โครงการพัฒนาจิตใจ
ผู้สูงอายุต าบลบ้านกลาง 
 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อัน
ก่อเกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพร่างกายและ
จิตใจ 

2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 

3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนวางแผนใน
การใช้ชีวิตทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม 
และครอบครัว 

4. เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็น
คุณค่าในตนเอง และ
สามารถช่วยเหลือ
สังคมได้ 

1. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตใจ
ผู้สูงอายุ และการปรับตัวเข้าหาผู้
สูงวัย 

2. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 

3. ส่งเสริมและวางแผนในการใช้
ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ 

25,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้สูงอายุได้รับความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อันก่อ
เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ 

2. ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสม 

3. ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
วางแผนในการใช้ชีวิตทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
และครอบครัว 

4. ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้ 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

 



ประเภทท่ี ๓ สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เจริญวัยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

33. โครงการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

1. ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
บ้านกลาง ครูพ่ีเลี้ยง 
และ เจ้าหน้าที่         
ที่เก่ียวข้อง สามารถคัด
กรอง และส่งเสริม/
กระตุ้น เด็กด้วย 
DSPM ได้  
2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง
สามารถเฝ้าระวัง และ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ด้วย DSPM ได้ 
3. เด็กที่คัดกรองแล้ว
พัฒนาการส่งเสริม
ล่าช้า หรือล่าช้า ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ 
จากพ่อแม่ ครู 
4. เด็กที่ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการแล้ว 
ยังล่าช้า ได้รับการส่ง
ต่อ วินิจฉัยและรักษา
อย่างเหมาะสม 

1. การพัฒนาทักษะ 

- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะตาม
วัย 

- กิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก 

- กิจกรรมการสาธิตวิธีการผลิต
สื่อส าหรับเด็ก/กิจกรรมส าหรับ
เด็ก 

2. การสนทนากลุ่มถึงปัญหา
พฤติกรรมของเด็กต่อการ
พัฒนาการสมวัย 

25,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เด็กในศูนย์พัฒนาการ
เด็กเล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 มีพัฒนาการสมวัยตาม
เกณฑ์การประเมิน DSPM 

2. ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
สามารถคัดกรอง และ
ส่งเสริม/กระตุ้น เด็กด้วย 
DSPM ได้  
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง
สามารถเฝ้าระวัง และ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย 
DSPM ได้ 
4. เด็กที่คัดกรองแล้ว
พัฒนาการส่งเสริมล่าช้า 
หรือล่าช้า ได้รับการ
กระตุน้พัฒนาการ จากพ่อ
แม่ ครู อย่างถูกวิธี 
 
 
 

คณะกรรม  
การศูนย์
พัฒนา   
เด็กเล็ก 



5. เด็กที่ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการแล้ว ยังล่าช้า 
ได้รับการส่งต่อ วินิจฉัย
และรักษาอย่างเหมาะสม         
ได้ทันถ่วงที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๓ สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เจริญวัยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

34. โครงการฝึกอบรมวิธีปฐม
พยาบาลเบื้องต้น (First Aid) 
และวิธีการลดไข้/การใช้ยาลดไข้
ในเด็กปฐมวัย 
 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็ก และเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และ
วิธีการลดไข้/การใช้ยา
ลดไข้ในเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือให้ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแล 
และเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการปฐม
พยาบาล และวิธีการ
ลดไข้/การใช้ยาลดไข้
ในเด็กปฐมวัย 
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็ก และเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ
และให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่
เด็กได้ถูกวิธี และทราบ
วิธีการลดไข้/การใช้ยา

1. กิจกรรมอบรมความรู้ฝึกอบรม
วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First 
Aid) และวิธีการลดไข้/การใช้ยา
ลดไข้ในเด็กปฐมวัย 
2. กิจกรรม   
- สถานีที่ 1 การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ในเด็กเด็กปฐมวัย 
- สถานีที่ 2 วิธีการลดไข้/การใช้
ยาลดไข้ในเด็กเด็กปฐมวัย 
- สถานีที่ 3 ทันตสุขภาพ ในเด็ก
ในเด็กเด็กปฐมวัย 
 

27,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง  
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น และวิธีการลดไข้/
การใช้ยาลดไข้ในเด็ก
ปฐมวัย ไปใช้อย่างถูกวิธี
และเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
 

คณะกรรม  
การศูนย์
พัฒนา   
เด็กเล็ก 



ลดไข้ในเด็กปฐมวัยที่
ถูกต้องเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๓ สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เจริญวัยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

35. โครงการโภชนาการส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน 
 

1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
เด็กเรื่องพฤติกรรมด้าน
บริโภค 
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง   
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการส าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียน 
3. เพื่อให้ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
เด็ก  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
และเจ้าหน้าที่          
ที่เก่ียวข้อง ได้ตระหนัก
ถึงภาวะโภชนาการที่
เหมาะสมกับเด็กในวัย 
2-6 ปี  

1. กิจกรรม ให้ความรู้ ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับ   
โภชนาการอาหารส าหรับเด็กก่อน
วัยเรียน 2 – 3 ป ี
2. กิจกรรมให้ความรู้ ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง  เกี่ยวกับ
อาหารหลัก 5 หมู่ และการ
บริโภคท่ีถูกสุขลักษณะถูกหลัก
อนามัย 
3. สาธิตขั้นตอนการเตรียม
ประกอบอาคารเพ่ือสุขภาพของ
เด็กก่อนวัยเรียน 
 

27,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เด็กนักเรียนภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านกลาง
ได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วน 
2. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง     
มีความรู้ ความเข้าใจ 
โภชนาการอาหารส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน 
3. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง     
มีความสนใจการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของเด็ก 
4. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง     
มีความรู้ ความเข้าใจ      
มีทักษะในการปรุงอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ 
 

คณะกรรม  
การศูนย์
พัฒนา   
เด็กเล็ก 

 



ประเภทท่ี ๓ สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เจริญวัยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

36. โครงการส่งเสริมใส่ใจดูแล
สุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 

1. เพื่อให้ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ แกนน า
สุขภาพ และญาติ มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ และ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการที่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้
พิการที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ได้รับการดูแลสุขภาพท่ี
บ้าน 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ แกนน าสุขภาพ และ
ญาติ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

2. ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่บ้าน ตาม
แผนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายบุคคล 
(Care Plan) 

40,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ แกนน า
สุขภาพ และญาติ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ดูแลสุขภาพ และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้สูงอายุ และ      
ผู้พิการ 

2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ได้รับการดูแลสุขภาพท่ี
บ้าน 

คณะกรรม 
การศูนย์ 
LTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๔ การบริหารหรือการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

37. โครงการการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนสุขภาพชุมชน เพ่ือ
การดูแลสุขภาพประชาชน ต าบล
บ้านกลาง 
 

1. เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหาร
กองทุน 
คณะอนุกรรมการ
กองทุน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 
ประชาชนและภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
ค้นหาปัญหา แนวทาง
ในการส่งเสริม ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา
สุขภาพในชุมชน
ร่วมกัน 

๒. เพ่ือให้ได้แผน
สุขภาพชุมชนในการ
จัดการปัญหาด้าน
สุขภาพในชุมชน 

1. จัดกิจกรรมอบรมและกิจกรรม
กลุ่ม 

- การวิเคราะห์ปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ ร่วมกัน
จัดท าแผนสุขภาพชุมชน 

- การเขียนแผนงาน / โครงการ
กิจกรรม 

19,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. คณะกรรมการบริหาร
กองทุน อนุกรรมการ
กองทุน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ประชาชน 
และภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเหน็ ค้นหาปัญหา
สุขภาพ มีแนวทางในการ
ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสุขภาพได้ 
๒. กองทุนมีแผนสุขภาพ
ชุมชนในการจัดการปัญหา
ด้านสุขภาพในชุมชน             

ฝ่าย
เลขานุการ
กองทุนฯ 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๔ การบริหารหรือการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

38. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลากรกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ต าบลบ้านกลาง 
 

1. เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ และ
คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะ
ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง 

2. เพื่อให้
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ และ
คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะ
ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง มีความรู้ 
ความเข้าใจการบริหาร

๑. ประสานงานพื้นที่ต้นแบบที่จะ
ไปศึกษาดูงาน 

2. อบรมให้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการกองทุนฯ 

3. ศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต้นแบบ 

4. สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

23,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ และ
คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ต าบลบ้านกลาง สามารถ
น าความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้รับจากการอบรมและ
ศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้
ใน การปฏิบัติหน้าที่ การ
พัฒนางาน และการ
บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่าย
เลขานุการ
กองทุนฯ 



จัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๔ การบริหารหรือการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

39. โครงการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
คณะอนุกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 
 

1. เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
คณะอนุกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะ
ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง กองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลบ้าน
กลาง มีการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ และ
บริหารจัดการกองทุนฯ 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้แผนงาน 
หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมที่ผ่านการ
อนุมัติเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และ
ระเบียบของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ และ
ที่ปรึกษา อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
กองทุน อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ตามความเหมาะสม 

50,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
คณะอนุกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลต าบล
บ้านกลาง มีการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่ และบริหารจัดการ
กองทุนฯ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

2. แผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ผ่านการ
อนุมัติเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และระเบียบ
ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

3. การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการ
จัดท าบัญชีเงินหรือ

ฝ่าย
เลขานุการ
กองทุนฯ 



3. เพื่อให้การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการ
จัดท าบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด           

ทรัพย์สินในกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๔ การบริหารหรือการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

40. โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานในการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

1. เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบล      
บ้านกลางให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์
ส าหรับการด าเนินงาน ตาม
ระเบียบของหน่วยงานโดยอนุโลม 

6,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. การบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง   
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

ฝ่าย
เลขานุการ
กองทุนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๕ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

41. โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อระบาดฉุกเฉิน 
 

๑. เพ่ือเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรคติดต่อที่มี
การระบาดในช่วง
ฤดูกาลต่างๆ 

๒. เพ่ือควบคุมและ
ระงับการแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อ 

๑. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ระบาด 

๒. การท าลายแหล่งรังโรคก่อน
เกิดการระบาด 

๓. การป้องกันสาเหตุของ
โรคติดต่อ 

๔. การควบคุมและระงับเหตุ
อย่างทันท่วงที 

25,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑. มีการเฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่อที่มีการระบาด
ในช่วงฤดูกาลต่างๆ 

2. ควบคุมและระงับการ
แพร่กระจายของโรคติดต่อ
ได้ทันท่วงที 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี ๕ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

42. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคกรณีอุทกภัยและ 

วาตภัย 
 

๑. เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมการโรคที่อาจ
เกิดจากอุทกภัย และ
วาตภัยในพื้นท่ี 

๑. การเฝ้าระวังภาวะการเกิดโรค
ที่อาจมาจากภัยธรรมชาติ 
๒. การให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง
อุทกภัย วาตภัย 

๓. การจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์เพ่ือ
การควบคุมโรคและระงับเหตุ
อย่างทันท่วงที 

20,000 - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑. มีการเฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่อที่มีการระบาด
ในช่วงฤดูกาลต่างๆ 

2. ควบคุมและระงับการ
แพร่กระจายของโรคติดต่อ
ได้ทันท่วงที 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


