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ส�วนที่ 1 
บทนํา 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 2545 ได�กําหนดให�ประชาชนและท�องถ่ินมีส�วนร�วมใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�าในหลายรูปแบบ ทั้งในส�วนของการเป2นผู�มีสิทธิในการเข�ารับบริการ การบริหาร
จัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อให�ประชาชนได�รับทราบสิทธิ ได�ร�วมกระบวนการเรียนรู�และเพื่อให�มี
ความพร�อมในการเข�าไปส�วนร�วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า 4 ด�าน คือ  
  1) การมีส�วนร�วมในด�านนโยบาย/บริหาร 
  2) การมีส�วนร�วมในด�านการเงินและงบประมาณ 
  3) การมีส�วนร�วมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและท�องถ่ิน 
  4) การมีส�วนร�วมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ 
 ทั้งน้ี เป2นไปตามบทบัญญัติหลักประกนสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 
47 และมาตรา 48(4) และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ�เพื่อ
สนับสนุนให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2557 การมีส�วนร�วมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ�วน
หน�าในระดับท�องถ่ินหรือพื้นที่น้ัน จะทําให�ระบบสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนในแต�ละท�องถ่ิน
ได�มากข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับทิศทางการกระจายอํานาจของประเทศไทยโดยหลักการสําคัญของการมีหลักประกัน
สุขภาพน้ัน เป2นเรื่องของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป2นมนุษย� เป2นส่ิงที่สร�างความอุ�นใจแก�ประชาชน
และเป2นการส�งเสริมให�ประชาชนได�รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและต�อเน่ือง การมีสุขภาพดีเป2นสิทธิประการ
หน่ึงที่มนุษย�พึงมี การให�หลักประกันสุขภาพแก�ประชาชนเป2นความจําเป2นทางสังคมที่แสดงให�เห็นถึงพัฒนาการทาง
สังคมของประเทศ ในการเคารพเกียรติและศักดิ์ศรีของมนุษย�ซ่ึงเป2นสมาชิกในสังคม การเข�าใช�บริการสาธารณสุขไม�
ควรเป2นเรื่องของการเฉล่ียสุขเฉล่ียทุกข�กันของสมาชิกในสังคม 
 จากหลักการสําคัญของการมีหลักประกันสุขภาพและความจําเป2นของการให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส�วนร�วม
ในหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส�วนของการเป2นผู�มีสิทธิในการเข�ารับการบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพ องค�การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน อําเภอบุ�งคล�า จังหวัดบึงกาฬ จึงได�ดําเนินการจัดต้ังกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินหรือพื้นที่องค�การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่นข้ึน เพื่อให�ประชาชนในตําบลทราบ
สิทธิและกระบวนการเรียนรู�ในการเข�ามามีส�วนร�วมในระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินหริพื้นที่องค�การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน มีเจตนารมณ�ในการ
สร�างการมีส�วนร�วมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ แล�วยังสนับสนุนให�
ประชาชนได�แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด�านสุขภาพตนเอง ทั้งน้ียังส�งเสริมให�ทุกฝLายที่เก่ียวข�องเกิดความตระหนัก
ต�อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได�ด�วยตนเอง และสร�างกลไกในสังคมที่
จะต�องเข�ามาร�วมกันแก�ไขปNญหาต�างๆ ที่มีผลต�อสุขภาพให�ลุล�วง 
 ดังน้ัน เพื่อให�การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินหรือพื้นที่องค�การบริหารส�วนตําบล
หนองเดิ่น เป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค� จึงต�องมีระบบการจัดการข�อมูล การจัดทําแผนงานที่
เป2นแนวทางการแก�ไขปNญหาและกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให�แก�หน�วยบริการ
ประชาชนและภาคีที่เก่ียวข�อง  
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2.วัตถุประสงค� 
 1.เพื่อให�ประชาชนข้ึงบริการได�ง�าย มีส�วนร�วมรับผิดชอบทั้งในด�านความเป2นเจ�าของ การควบคุมกํากับ และ
ร�วมรับผิดชอบค�าใช�จ�ายในระดับที่สมเหตุสมผล 
 2.เพื่อให�ประชาชนได�รับการคุ�มครองสิทธิอย�างเต็มที่ และมีกลไกในกาคุ�มครองสิทธิที่เป2นจริง 
 3.เพื่อสนับสนุนให�หน�วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน�วยบริการร�วมกันในลักษณะเครือข�ายและให�บริการได�
อย�างครอบคลุมกว�างขวาง 
 4.เพื่อให�สิทธิประโยชน�หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ�ายเงินแก�ผู�ให�บริการจะต�องเป2นมาตรฐานเดียวกัน 
 5.เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนได�รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย�างต�อเน่ือง 
 6.เพื่อสนับสนุนและส�งเสริมการบริหารจัดการสาธารณสุขในด�านการส�งเสริม การปPองกันโรค และการพื้นฟู
สภาพของหน�วยบริการหรือสถานที่บริการอ่ืนๆ หรือสถานบริการทางเลือกต�างๆ 
 7.เพื่อส�งเสริมให�กลุ�มเปPาหมายที่เป2นกลุ�มแม�และเด็ก กลุ�มผู�สูงอายุ กลุ�มผู�พิการ กลุ�มผู�ประกอบอาชีพที่มี
ความเส่ียง และกลุ�มผู�ปLวยเรื้อรังที่อยู�ในชุมชนสามารถเข�าถึงบริการสาธารณสุขได�อย�างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพอย�าง
น�อยตามชุดสิทธิประโยชน� 
 8.เพื่อให�เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท�องถ่ินโดยการบริหารจัดการของท�องถ่ิน 
 9.เพื่อให�ประชาชนในท�องถ่ินมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
3.ขั้นตอนการจัดทําแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 1.ดําเนินการจัดส�งหนังสือไปยังหน�วยงานสาธารณสุข ได�แก� โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลหนองเดิ่น 
หน�วยงานอ่ืน ได�แก� โรงเรียนบ�านหนองเดิ่นท�า  โรงเรียนบ�านหนองเดิ่นทุ�ง  โรงเรียนบ�านห�วยเล็บมือ  และกลุ�มองค�กร
ประชาชน ได�แก� กํานันและผู�ใหญ�บ�าน หมู�ที่ 1 - 7 เพื่อให�มีส�วนร�วมในการเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ทั้งน้ีต�องเป2นไปตามวัตถุประสงค�ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 2.ดําเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินหรือพื้นที่องค�การบริหารส�วน
ตําบลหนองเดิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการเสนอ ให�เป2นไปตามวัตถุของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 3.จัดทําร�างแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินหรือพื้นที่องค�การบริหารส�วนตําบล
หนองเดิ่น 
 4.การอนุมัติและการประกาศใช�แผนดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท�องถ่ินหรือพื้นที่องค�การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่นพิจารณาอนุมัติ ประกาศใช�และรายงานแผนดําเนินงานให�
หน�วยงานที่เก่ียวข�องทราบต�อไป 
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ส�วนที่ 2 

ข�อมูลพื้นฐาน 
 

1.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินองค�การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประสุขภาพระดับท�องถ่ินหรือพื้นที่องค�การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น 
เรียกว�า คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยองค�ประกอบของคณะกรรมการ ต�องสรรหาตามหลักเกณฑ�สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห�งชาติกําหนด คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินหรือพื้นที่องค�การ
บริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น ประกอบด�วย 
 
 ผู�อํานวยการกองโรงพยาบาลบุ�งคล�า     ที่ปรึกษา 
 สาธารณสุขอําเภอบุ�งคล�า       ที่ปรึกษา 
 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น     ประธานกรรมการ 
 นายสงคราม  ประเคนคะชา ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 1   รองประธานกรรมการ 
 นายชมช่ืน  หงส�พินิจ  ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 2   รองประธานกรรมการ 
 นางเย็นใจ  เจนด�านกลาง  ผู�อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลหนองเดิ่น กรรมการ 
 นายบัวไข  ประเคนคะชา  ผู�แทนหมู�บ�านหรือชุมชน   กรรมการ 
 นายสมพงษ�  พรมตา  ผู�แทนหมู�บ�านหรือชุมชน   กรรมการ 
 นายหงส�ทอง  พิมพ�วิชา  ผู�แทนหมู�บ�านหรือชุมชน   กรรมากร 
 นางประภาพร  แสนยศ  ผู�แทนหมู�บ�านหรือชุมชน   กรรมการ 
 นางรัตน�ชินัย  คุณโดน  ผู�แทนหมู�บ�านหรือชุมชน   กรรมการ 
 นายเหรียญชัย  โคตะมี  สมาชิกสภา อบต. ที่สภามอบหมายคนที่ 1 กรรมการ  
 นางทิพาพรรณ  บุดดาคํา  สมาชิกสภา อบต. ที่สภามอบหมายคนที่ 2 กรรมการ 
 นายชาติชาย  ประเคนคะชา ผู�แทนอาสาสมัครสาธารณสุข  กรรมการ 
 นางสาวรัตนา  โมหนองเด่ิน ผู�แทนอาสาสมัครสาธารณสุข  กรรมการ 
 ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล      กรรมการ/เลขานุการ 
 นายโอฬาร  วงศ�สุริยา  เจ�าหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย  กรรมการ/ผู�ช�วยเลขานุการ 
 นางรสสุคนธ�  สง�าดี  เจ�าหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย  กรรมการ/ผู�ช�วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.พ้ืนที่รบัผิดชอบ.... 
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2.พื้นที่รับผิดชอบ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินหรือพื้นที่องค�การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบใน
เขตพื้นที่ตําบลหนองเด่ิน อําเภอบุ�งคล�า จังหวีดบึงกาฬ จํานวน 7 หมู�บ�าน ประกอบด�วย  
 

หมู�ที่ ช่ือหมู�บ�าน 
จํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑ หนองเด่ินท�า 35๓ 36๑ 71๔ 194 
๒ หนองเดิ่นเหนือ 322 3๔3 665 179 
๓ หนองเด่ินทุ�ง 277 245 522 188 
๔ หนองคังคา ๕๐6 482 988 2๕6 
๕ ห�วยเล็บมือ 183 169 352 108 
๖ ภูสวาท 141 151 292 88 
๗ เทพมีชัย 1๔2 142 284 84 

รวม ๑,920 ๑,924 ๑,893 ๓,817 
(ข�อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2562) 

 
3.สภาพทางเศรษฐกิจ 
     3.1 อาชีพ ประชาชนโดนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทํานา ทําไร� ทําสวน และรับจ�างทั่วไป
ผลผลิตที่สําคัญ คือ ข�าว ยางพาราและถ่ัวเหลือง ราษฎรที่อาศัยใกล�บริเวณริมฝN\งแม�นํ้าโขงจะประกอบอาชีพเสริม         
คือ การทําประมง นอกจากน้ีก็มีกรมรวมกลุ�มของประชาชนในหมู�บ�านประกอบอาชีพหัตถกรรมเป2นอาชีพเสริม ได�แก� 
การจักสานผลิตภัณฑ�จากต�นกล�า อาชีพอ่ืนๆ ได�แก� รับราชการ ค�าขาย และรับจ�างทั่วไป  
 3.2 หน�วยธุรกิจ ประกอบด�วย 
  - รีสอร�ท   จํานวน  2 แห�ง 
  - ร�านค�า    จํานวน   ๔๑ แห�ง 
  - ปN]มนํ้ามันหัวจ�าย  จํานวน   ๑ แห�ง 
  - โรงสีขนาดเล็ก    จํานวน  ๕ แห�ง 
  - ปN]มนํ้ามัน (ปN]มหลอด)  จํานวน  10 แห�ง 
  - ร�านจําหน�ายวัสดุก�อสร�าง จํานวน  ๑ แห�ง 
  - ตลาดนัดชุมชน    จํานวน  ๑ แห�ง 
  - ร�านซ�อมรถจักรยานยนต�   จํานวน  ๕ แห�ง 
 
4. สภาพทางสังคม 
 ประชาชนโดนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ และมีส�วนน�อยที่นับถือศาสนาคริตส� มีการยึดถือและปฏิบัติตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รักษาขนมธรรมเนียมด้ังเดิม เป2นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 

/การต้ังถ่ินฐาน.... 
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 การต้ังถ่ินฐานของชุมชน มีลักษณะเกาะกลุ�มไปตามแนวถนนที่ตัดผ�ายใกล�แหล�งนํ้า รวมตัวหนาแน�นบริเวณ
วัดโรงเรียน กระจายอยู�พื้นที่ จึงมีทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 212 (ถนนสายบึงกาฬ – นครพนม) ตัดผ�านหมู�บ�าน 
ได�แก� หมู�บ�าน 2,3,4 และ 6 ประกอบด�วยหน�วยงานต�างๆ ดังน้ี 
  - โรงเรียนประถม    จํานวน   ๓ แห�ง 
  - ศ.ร.ช.     จํานวน   ๑ แห�ง 
  - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน   ๔ แห�ง 
  - วัด     จํานวน   8 แห�ง 
  - โบสถ�     จํานวน  2 แห�ง 
  - สํานักสงฆ�    จํานวน   2 แห�ง 
  - โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน   ๑ แห�ง 
  - เจ�าหน�าที่สาธารณสุข   จํานวน   ๔    คน 
  - เจ�าหน�าที่อ่ืนๆ     จํานวน   ๒   คน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข   จํานวน ๑๐๙  คน 
  - สถานีตํารวจ    จํานวน   ๑ แห�ง 
 
5.ด�านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  - ลํานํ้า ลําห�วย    จํานวน ๑๗ สาย 
  - บึง และหนองอ่ืนๆ   จํานวน  ๒๘ แห�ง 
  - ฝาย     จํานวน  ๔ แห�ง 
  - บ�อนํ้าตื้น    จํานวน  ๑๕๖ แห�ง 
  - บ�อโยก     จํานวน  ๓๘ แห�ง 
 
 

ส�วนที่ 3 
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ิน 

องค�การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน 
ประจําป'งบประมาณ 2562 

 
แผนงาน/โครงการแบ�งออกเป2น 5 ประเภทกิจกรรม ดังน้ี 
1.กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุน และส�งเสริมการจัดบริการจัดการสาธารณสุขของหน�วยงาน 
2.กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนให�กลุ�มหรือองค�กรประชาชน 
3.กิจกรรมประเภทที่ 3 สนับสนุนและส�งเสริมกิจกรรมการสร�างเสริมสุขภาพ 
4.กิจกรรมประเภทที่ 4 สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
5.กิจกรรมประเภทที่ 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
 

/ส�วนที่ 3.... 
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แผนงาน/โครงการ ป'งบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่น  องค�การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ�งคล�า  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน�วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน�วยงานสาธารณสุขในพื้นที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปDาหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ผลที่คาดว�าจะได�รับ 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
1.โครงการเฝPาระวัง
ปPองกันโรคและ
ควบคุมโรค
ไข�เลือดออก 

-เพื่อลดอัตราปLวยด�วยโรค
ไข�เลือดออก 
-เพื่อลดความชุกชุมของ
ลูกน้ําและยุงลาย 
-เพื่อสนับสนุนให�เครือข�าย
สถานบริการ ชุมชนตลอด 
จนส�วนราชการ อปท.
วางแผนแก�ไขปNญหาและ
พัฒนาระบบปPองกัน
ควบคุมโรคไข�เลือดออกใน
ชุมชนอย�างยั่งยืน 

-ประชาชน หมู� 1 – 
7 ตําบลหนองเดิ่น 

หมู� 1 – 7 
ตําบลหนอง
เดิ่น 

-สามารถลดอัตราการ
ปLวยด�วยโรคไข�เลือดออก 
-สามารถลดความชุกชุม
ของลูกน้ําและยุงลาย ลด
แหล�งเพาะพันธ�ลูกน้ํา
ยุงลายภายในหมู�บ�าน 
ชุมชน วัด โรงเรียนให�
น�อยลง 
-มีหมู�บ�านที่มีค�า HI ไม�
เกินร�อยละ 10 ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 
-มีหน�วยงาน ที่มีค�า CI 
เท�ากับศูนย� ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 

-ออกสํารวจลูกน้ํา
ยุงลาย 
-ใส�ทรายทีมีฟอส 3 
เดือน/ครั้ง จํานวน 
4 ครั้ง 
-รณรงค�
ประชาสัมพันธ�เพื่อ
กระตุ�นให�
ประชาชนเกิดการ
ตื่นตัวในการ
ควบคุมและปPองกัน
โรคไข�เลือกออก
และโรคตดิต�อนํา
โดยแมลง 
-สรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
 

ต.ค.2561 
- 

ก.ย.2562 

36,300 บาท 
-ค�าจ�างเหมาประกอบ
อาหารเลี้ยงผู�ออกสุ�ม
สํารวจลูกน้ํา และ
ยุงลาย จํานวน 7 
หมู�บ�าน 
-ค�าปPาย
ประชาสัมพันธ�รณรงค�
ปPองกันโรค 

รพสต.หนองเดิ่น 
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 ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน�วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน�วยงานสาธารณสุขในพื้นที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปDาหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ผลที่คาดว�าจะได�รับ 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
2.โครงการเฝPาระวัง
ความปลอดภัยด�าน
อาหาร ป' 2562 

-เพื่อเฝPาระวังความ
ปลอดภัยของอาหารสด 
(Food safety) 
-เพื่อพัฒนาร�านอาหาร/
แผงลอยให�ผ�านมาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติ
อร�อย (Clean Food 
Good Taste; CFGT) 

-ร�านจําหน�ายอาหาร
สด/ร�านอาหาร/แผง
ลอย จํานวน 40 
คน 

หมู� 1 – 7 
ตําบลหนอง
เดิ่น 

-ประชาชนมั่นใจและ
ได�รับความปลอดภัยใน
การเลือกซื้อและบริโภค
อาหารจากร�านจําหน�าย
อาหารสด/ร�านอาหาร/
แผงลอย ในเขตตาํบล
หนองเดิ่นและ
นักท�องเที่ยว 
-ร�านจําหน�ายอาหารสด/
ร�านอาหาร/แผงลอย มี
ความตื่นตัวในการเฝPา
ระวังความปลอดภัยและ
ปฏิบัติงานมาตรฐาน
สุขาภิบาล 
 

-ให�ความรู�
ผู�ประกอบการร�าน
จําหน�ายอาหารสด/
ร�านอาหาร/แผงลอย 
เรื่องสารปนเปuvอน 6 
ชนิด รวมทั้งสารโพริ
ในน้ํามันทอดอาหาร
ในพื้นที่ 
-ส�งเสริมความรู�ด�าน
อาหารเสริม/อาหาร
และยาในร�านชําใน
ชุมชนตามมาตรฐาน 
-ประชาสัมพันธ�
ความรู�แก�ประชาชน 
-เฝPาระวังความ
ปลอดภัยด�านอาหาร 
โดยออกเก็บตัวอย�าง
อาหารสดเพื่อตรวจ
วิเคราะห�สาร
ปนเปuvอน 6 ชนดิ 
รวมทั้งสารโพรใิน
น้ํามันทอดอาหาร 
-เจ�าหน�าที่ รพ.สต.
หนองเดิ่น ออก
ตรวจเยีย่มให�
คําแนะนําและ
ประเมินร�ายอาหาร/
แผงลอย 
 

ต.ค.2561 
- 

ก.ย.2562 

6,700 บาท 
-ค�าเก็บอาหารส�งตรวจ 
ป' ละ 2 ครั้งๆ ละ 
250 บาท รวมเป2น
เงิน 500 บาท 
-ค�าปPายโครงการ 
จํานวน 1 ปPาย เป2น
เงิน 1,000 บาท 
-ค�าอาหารกลางวันใน
การจัดอบรม
ผู�ประกอบการ
ร�านอาหาร/แผงลอย 
จํานวน 40 คนๆ ละ 
2 มื้อ เป2นเงิน 2,000 
บาท 

รพสต.หนองเดิ่น 
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ต�อ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปDาหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ผลที่คาดว�าจะได�รับ 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
     -เจ�าหน�าที่ รพ.สต.

หนองเดิ่น ออก
ตรวจเยีย่มให�
คําแนะนําและ
ประเมินแผงลอย
จําหน�ายอาหาร เก็บ
ตัวอย�างอาหารสด
ช�วงเทศกาล
สงกรานต�เพื่อตรวจ
วิเคราะห�สาร
ปนเปuvอน 6 ชนดิ  
-รวบรวมและ
สะท�อนข�อมูลสู�
ผู�ประกอบการ 
-สรุปผลการ
ดําเนินงาน และส�ง
ข�อมูลให�กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท�องถิ่น อบต.
หนองเดิ่น งานอื่นๆ 
ในโรงเรียน อสม. 
 

  รพสต.หนองเดิ่น 
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ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน�วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน�วยงานสาธารณสุขในพื้นที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปDาหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ผลที่คาดว�าจะได�รับ 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
3.โครงการเฝPาระวัง
ปNญหาสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ�มวัย
ตําบลหนองเดิ่น ป' 
2562 

-เพื่อให�ประชาชนทุกกลุ�ม
วัยได�รับการเฝPาระวังและ
ดูแลสุขภาพอย�างต�อเนื่อง 
ได�รับการคัดกรองคนหา 
และปPองกันโรคเรื้อรังใน
ชุมชนได� เช�น โรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเยา
หวาน โรคไต และโรค
เรื้อรังต�างๆ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพได�อย�างเหมาะสม 
การดูแลเฝPาระวังภาวะ
สุขภาพในหญิงตั้งครรภ�
และเด็ก 
-เพี่อให�แกนนําชุมชน อส
ม.เข�าถึงประชาชนในการ
ส�งเสริมให�ความรู� ให�
คําปรึกษาและ
ประสานงานการดูแล
ประชาชนได�ครอบคลุมทุก
กลุ�มวัย 
-เพื่อส�งเสริมให�เกิดความ
เอื้ออารีย�ในชุมชน โดย
ประชาชน/แกนนํา อสม.
การติดตามดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ได�อย�าง
มีระบบและต�อเนื่อง 
 

-กลุ�มหญิงตั้งครรภ�
และเด็ก อายุ 0-5 
ป' 
-กลุ�มวัยเรียนและ
วัยรุ�น  
-กลุ�มวัยทํางานและ
ผู�สูงอายุ 

หมู� 1 – 7 
ตําบลหนอง
เดิ่น 

-สามารถเฝPาระวัง/
ค�นหาปNญหาสุขภาพได�
โดยเร็วและสามารถปPอง
งันและลดความรุ�นแรง
ของโรคภัยต�างๆ ได�
ทันท�วงทีครอบคลุมทุก
ลุ�มวัย 
-เกิดระบบการจัดเก็บ
ข�อมูลภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ และ
สามารถนําข�อมูลมา
จัดการด�านสุขภาพที่
เหมาะสม 
-ส�งเสริมให�ชุมชนได�มี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ แบบ
บูรณาการภาคเครือข�าย
ทุกภาคส�วน 
-เกิดระบบเชื่อมโยง
ข�อมูลสุขภาพ ระดับ
ตําบล และท�องถิ่นด�าน
การแก�ไขปNญหาสุขภาพ 
-ชุมชนมีศักยภาพในการ
ดูแลชุมชนได� ลดโรค
และการเจ็บปLวยด�วยภัย
สุขภาพด�านต�างๆ เกิด
ชุมชนที่เข�มแข็ง 

-ประชาสัมพันธ�
โครงการผ�านทาง
เวทีถ�ายทอด
โครงการสู�ชุมชน ที่
ประชุมกํานัน 
ผู�ใหญ�บ�าน อปท. 
โรงเรียน อสม. 
-อสม.ลงพื้นที่สํารวจ
ข�อมูลประชาชนใน
พื้นที่ ดําเนินการเฝPา
ระวังปNญหาสุขภาพ
ตามกลุ�มวัย และ
ติดตามเยี่ยมดูแล
ดังนี้ 
 

ต.ค.2561 
- 

ก.ย.2562 

32,900 บาท 
 -ค�าจ�างเหมาติดตาม
และสํารวจภาวะ
โภชนาการของเด็ก 0 
– 5 ป' และตดิตาม
เยี่ยมหญิงตั้งครรภ� 4 
ครั้ง/หมู�บ�าน/ป'  
-ค�าจ�างเหมาออก
สํารวจและติดตาม
ประชาชน
กลุ�มเปPาหมายเพื่อรับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต�านมและรับ
การตรวจมะเร็งปาก
มดลูก จํานวน 7 
หมู�บ�าน 
-ค�าจ�างเหมาประกอบ
อาหารเช�าสําหรับ
กลุ�มเปPาหมายที่มารับ
บริการตรวจคัดกรอง
สุขภาพประจําป'  

รพสต.หนองเดิ่น 
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ต�อ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปDาหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ผลที่คาดว�าจะได�รับ 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 

 

-เพื่อให�ชุมชนมีการ
จัดระบบข�อมูลสุขภาพ
ของชุมชน สามารถนํามา
วิเคราะห�และวางแผนการ
ดูแลสุขภาพได�อย�าง
ต�อเนื่อง 

   

  -ค�าแบบฟอร�มในการ
คัดกรองผู�สูงอายุ 
(แบบฟอร�ม ADL)  
-ค�าอาหารกลางวัน
และอาหารว�างพร�อม
เครื่องดื่มในการจัด
มหกรรมสร�างสุขภาพ
ในผู�สูงอายุ 
 

รพสต.หนองเดิ่น 
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ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน�วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน�วยงานสาธารณสุขในพื้นที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปDาหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ผลที่คาดว�าจะได�รับ 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
4. โครงการตรวจคัด
กรองสารพิษใน
เกษตรกรตําบลหนอง
เดิ่น 

-เพื่อให�ประชาชนในพื้นที่
โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบลหนองเดิ่น
ได�รับการตรวจสารเคมีใน
เลือด 
-เพื่อให�ประชาชนที่มี
ระดับสารเคมใีนเลือด
ระดับไม�ปลอดภัยไดรับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
-เพื่อให�ประชาชนกลุ�ม
เสี่ยงมีความรู�ในการ
ปPองกันตัวเองจากสารเคมี
ตกค�าง 

-เกษตรกร หมู� 1 - 7 
ตําบลหนอง
เดิ่น 

-เกษตรกรกลุ�มเสี่ยงใน
พื้นที่รับผิดชอบ ได�มี
ความรู�ในการปPองกัน
ตัวเองจากสารเคมีทาง
เกษตรกรรม และได�รับ
การตรวจสุขภาพหา
ปริมาณสารเคมีตกค�าง
ในกระแสเลือดเพื่อทํา
การเฝPาระวังต�อไป 

-ประชุมชี้แจง
โครงการแนว
ทางการดําเนินงาน
ให�ผู�ที่เกี่ยวข�อง
ทราบ 
-จัดทําแผนงาน
โครงการเพื่อเสนอ
ขอรับงบประมาณ
สนับสนุน 
-จัดการ
ประชาสัมพันธ�ให�
กลุ�มเกษตรกรทราบ
เพื่อเตรียม
กลุ�มเปPาหมาย และ
นัก วัน เวลา และ
สถานที่ในการตรวจ 
-เตรียมเครื่องมือ 
อุปกรณ�ในการตรวจ
คัดกรองโดยการ
ตรวจเลือด โดยใช�
กระดาษทดสอบ
เอนไซม�โคลีน
เอสเตอเรส 
-ประสานผู�นําชุมชน
ในพื้นที่ เพื่อ
เตรียมการและ
วางแผน 

ต.ค.2561 
- 

ก.ย.2562 

14,100 บาท 
-ค�าอาหารกลางวันใน
การออกคัดกรอง
เกษตรกรกลุ�มเสี่ยง
จํานวน 7 หมู�บ�าน 
-ค�าอาหารในการให�
ความรู�เกษตรกรกลุ�ม
เสี่ยง 
-ค�าปPายกิจกรรม/
โครงการ 

รพสต.หนองเดิ่น 
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ต�อ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปDาหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ผลที่คาดว�าจะได�รับ 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
     -ประสานผู�นําชุมชน

ในพื้นที่ เพื่อ
เตรียมการและวาง
แผนการดําเนินงาน
ตรวจหาสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชตกค�าง 
-ดําเนินการตรวจหา
สารกําจัดศัตรูพืช
ตกค�างในกลุ�ม
เกษตรกรตามวัน 
และเวลาที่นัดหมาย 
-ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน เมื่อสิ้น
โครงการ พร�อม
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
-ปรับปรุง พัฒนา
จากผลการ
ดําเนินงาน เพื่อใช�
ในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ
ต�อไป 

  รพสต.หนองเดิ่น 
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ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน�วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน�วยงานสาธารณสุขในพื้นที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปDาหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ผลที่คาดว�าจะได�รับ 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
5. โครงการควบคุม
และปPองกันโรคขาด
สารไอโอดีน ป' 2562  

-เพื่อเป2นการควบคุม
ปPองกันและแก�ไขปNญหา
ภาวการณ�ขาดสารไอโอดีน
ในพื้นที่ 
-เพื่อสร�างเครือข�ายการ
เฝPาระวังและแก�ปNญหา
ภาวการณ�ขาดสารไอโอดีน
ของอําเภอโดยชุมชนมี
ส�วนร�วม 
-เพื่อให�ประชาชนได�
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพด�านโภชนาการ 
-เพื่อติดตามสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกองทุน
เกลือเสริมไอโอดีนใน
หมู�บ�านให�เป2นหมู�บ�าน
ไอโอดีนเข�มแข็ง 

-ประชาชน 
-ทารกแรกเกิดอาย ุ
2 วันขึ้นไป 
-หญิงตั้งครรภ� 

หมู� 1 - 7 
ตําบลหนอง
เดิ่น 

-กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีนมีการดําเนินงาน
ที่ต�อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ร�อยละ 
100 
-ทารกแรกเกิดอาย ุ2 
วันขึ้นไป ได�รับการตรวจ
คัดกรอง TSH และมีผล
การตรวจ TSH ค�า
ผิดปกติไม�เกิน ร�อยละ 
20 
-หญิงตั้งครรภ�ได�รับยา
เสริมไอโอดีน ร�อยละ 
100 
-หมู�บ�านทุกหมู�บ�าน
พัฒนาเป2นหมู�บ�าน
ไอโอดีนเข�มแข็ง ร�อยละ
100 
-ครัวเรือนได�รับการ
สํารวจและมีการใช�เกลือ
ไอโอดีนที่มีคณุภาพร�อย
ละ 90 (ปริมาณ
ไอโอดีนมากกว�าหรือ
เท�ากับ 20 ppm) 

-รณรงค�สํารวจ
ครัวเรือนที่มีการใช�
เกลือไอโอดีน โดยใช�
ชุดทดลอง I-kit ใน
กลุ�มหญิงตั้งครรภ�
และประชาชนทั่วไป 
ป'ละ 2 ครั้ง รวมทั้ง
จัดกิจกรรมให�
ความรู�สุขศึกษาหญิง
ตั้งครรภ�เรื่องการ
ปPองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนและแจกยา
เสริมไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ�ทุกราย 
 

ต.ค.2561 
- 

ก.ย.2562 

14,000 บาท 
-ค�าจ�างเหมาสํารวจ
ครัวเรือนที่มีการใช�
เกลือไอโอดีน โดยใช�
ชุดทดลอง I-kit ครั้ง
ละ 500 บาท จํานวน 
2 ครั้ง/หมู�บ�าน/ป' 
เป2นเงิน 7,000 บาท 
-ค�าจัดซื้อเกลือเสริม
ไอโอดีน จํานวน 
7,000 บาท  

รพสต.หนองเดิ่น 
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ประเภทที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพ การปDองกันโรคของกลุ�มหรืองค�กรประชาชน/หน�วยงานอื่น 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปPาหมาย 
พื้นที่

ดําเนินการ 
ผลที่คาดว�าจะได�รับ 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - 
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ประเภทที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก/ผู�สูงอายุ/คนพิการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปDาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ผลที่คาดว�าจะได�รับ 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
1. โครงการโรงเรียน
ผู�สูงอายุบ�านหนอง
เดิ่นทุ�ง  

-เพื่อให�ผู�สูงอายุมีความ
เข�าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง ทั้ง
ด�านโภชนาการ การ
ฟuvนฟูสมรรถภาพร�างกาย
และจิตใจ 
-เพื่อเป2นการสร�างขวัญ
และกําลังใจให�ผู�สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีต�อการดูแล
สุขภาพให�แข็งแรงเพื่อ
ดํารงอยู�ในสังคมอย�างมี
คุณค�า 
-เพื่อสร�างจิตสํานึกและ
ปลูกฝNงให�คนรุ�นหลังได�มี
ทัศนคติที่ดีและเห็น
คุณภาพของผู�สูงอายุ
และช�วยกันดูแล 

-ผู�สูงอายุ บ�านหนอง
เดิ่นทุ�ง หมู� 3 
จํานวน 40 คน 

-ศาลาประชาคม
บ�านหนองเดิ่น
ทุ�ง หมู� 3 (ที่ตั้ง
โรงเรียน
ผู�สูงอายุ) 

-ผู�สูงอายุมีความรู�ความ
เข�าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเอง ทั้งด�าน
โภชนาการ การพื้นฟู
สมรรถภาพร�างกายและ
จิตใจ 
-สร�างขวัญและกําลังใจ
ให�ผู�สูงอายุมีทัศนคติที่ดี
ต�อการดูแลสุขภาพให�
แข็งแรงเพื่อดํารงอยู�ใน
สังคมอย�างมีคุณค�า 
-สร�างจิตสํานึกและ
ปลูกฝNงให�คนรุ�นหลังได�มี
ทัศนคติที่ดีและเห็น
คุณภาพของผู�สูงอายุ
และช�วยกันดูแล 
-ความครอบคลุมของ
การประเมินผู�สูงอายุ 
ความร�วมมือของชมรม
ผู�สูงอายุ โรงเรียน
ผู�สูงอายุบ�านหนองเดิ่น
ทุ�ง หมู� 3 

-อบรมให�ความรู�
ด�านการดูแลสุขภาพ
อนามัย/การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ดําเนินชีวิต/
โภชนาการต�างๆ/
ความรู�ในการ
ปPองกันโรคในวัย
สูงอายุ/การออก
กําลังกายแก�
ผู�สูงอายุ เข�าร�วม
กิจกรรมโรงเรียน
ผู�สูงอายุบ�านหนอง
เดิ่นทุ�ง ดาํเนิน
กิจกรรม ชมรม
ผู�สูงอายุในพื้นที่ตาม
คู�มือโรงเรียน
ผู�สูงอายุ สัปดาห�ละ 
1 วัน/ครั้ง ของ
โรงเรียนผู�สูงอายุ
อย�างต�อเนื่อง และ
สรุปผลการประเมิน
แจ�งต�อ
คณะกรรมการ 
 

ต.ค.2561 
- 

ก.ย.2562 

 -35,000 บาท 
-ค�าอาหารว�าง 8 วัน  
จํานวน 19,200 
บาท 
-ค�าอาหารว�าง 2 มื้อ 
8 วัน จํานวน 
16,000 บาท  

ชมรมผู�สูงอายุ
บ�านหนองเดิ่น
ทุ�ง หมู�ที่ 3 
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ต�อ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปDาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ผลที่คาดว�าจะได�รับ 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
     -บูรณาการและ

ประสานภาค
เครือข�ายเพื่อ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานชมรม
ผู�สูงอายุให�มี
กิจกรรมผู�สูงอายุใน
อําเภอบุ�งคล�ามี
ความต�อเนื่อง การ
เยี่ยมผู�สูงอายุโดย
คณะกรรมการ 
พชอ.ในพื้นที่เพื่อ
ช�วยเหลือผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.2561 
- 

ก.ย.2562 

 ชมรมผู�สูงอายุ
บ�านหนองเดิ่น
ทุ�ง หมู�ที่ 3 
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ประเภทที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก/ผู�สูงอายุ/คนพิการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปDาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ผลที่คาดว�าจะได�รับ 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
2. โครงการพัฒนา
ชีวิตผู�สูงอายุแบบ
ยั่งยืน ป' 2562 

-เพื่อเสริมสร�างขวัญและ
กําลังใจแก�ผู�สูงอายุ 
-เพื่อให�ผู�สูงอายุทุกกลุ�ม
ได�รับการส�งเสริม
สุขภาพและแก�ไขปNญหา
สุขภาพอย�างครอบคลุม 
-เพื่อส�งเสริมให�มีการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุ�ม
ผู�สูงอายุอย�างต�อเนื่องใน
ชุมชนตั้งแต�การส�งเสริม
สุขภาพ การเยี่ยมกันเอง
ในกลุ�มผู�ปLวยและการ
ดูแลซึ่งกันและกันระยะ
ยาว และการดูแลระยะ
สุดท�ายในชุมชน 
 
 

-ผู�สูงอายุทุกกลุ�ม 
หมู� 1,2,4,5 ,6 
และหมู� 7 
ตําบลหนองเดิ่น 

-หมู� 1,2,4,5 
,6 และหมู� 7 
ตําบลหนองเดิ่น 

-ผู�สูงอายุ มีกําลังใจ และ
จิตใจเข�มแข็งมากขึ้น 
-ผู�สูงอายุในพื้นที่ มี
สุขภาพอนามัยดี ตาม
เกณฑ�ที่พึงประสงค�และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
-พัฒนางานส�งเสริม
สุขภาพผู�สูงอายุ ชมรม
ผู�สูงอายุคุณภาพ 
-ผู�สูงอายุมีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันให�มี
สุขภาพดี ร�างกาย
แข็งแรง จิตใจสมบูรณ�
และดํารงชีวิตอยู�ใน
ครอบครัวและสังคม
อย�างมีศักดิ์ศรีและมี
คุณค�าทั้งในปNจจุบันและ
อนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพ ออกกําลัง
กาย นันทนาการ
และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 
-ประเมินสุขภาพ
ผู�สูงอายุ ในชุมชน 
-สรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 

ต.ค.2561 
- 

ก.ย.2562 

 -30,000 บาท 
-ค�าอาหารในการจดั
กิจกรรมและตรวจ
สุขภาพ จํานวน 1 
ครั้ง เป2นเงิน 
30,000 บาท 
  

ชมรมผู�สูงอายุ
บ�านหนองเดิ่น
ทุ�ง หมู�ที่ 3 
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ประเภทที่ 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปPาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ผลที่คาดว�าจะได�รับ 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
1.ค�าใช�จ�ายในการ
บริหารหรือพัฒนา
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพให�มี
ประสิทธิภาพ 

-เพื่อให�การบริหาร
จัดการกองทุนฯ เป2นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ 
-เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการ 
-เพื่อจัดซื้อวัสดุที่
จําเป2นต�องใช�ในการ
บริหารจดัการกองทุนฯ 
-เพื่อเป2นค�าตอบแทน
คณะกรรมการกองทุน
ในการเข�าร�วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
-แผนงาน/โครงการ
กองทุนฯ 

-อบต.หนองเดิ่น -การบริหารจัดการ
กองทุนเป2นอย�างมี
ประสิทธิภาพและ
ต�อเนื่อง 

-เขียนโครงการ
นําเสนอต�อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ เพื่อขอ
อนุมัต ิ
-ดําเนินการบริหาร
จัดการกองทุน ตาม
อํานาจหน�าที่และ
ระเบียบที่เกี่ยวข�อง 

ต.ค.2561 
- 
ก.ย.2562 

18,064 บาท 
-ค�าตอบแทน
คณะกรรมการกองทุน 
ในการประชุม  
-ค�าใช�จ�ายอื่นๆ (ถั่ว
เฉลี่ยจ�ายได�ตามความ
เหมาะสม)  

อบต.หนองเดิ่น 
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ประเภทที่ 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเปPาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ผลที่คาดว�าจะได�รับ 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบ 
1.โครงการปPองกันโรค
และแก�ไขปNญหากรณี
เกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ 
 

-เพื่อปPองกันการเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉินภายในพื้นที่
ตําบล ในกรณีที่ไม�ได�ตั้ง
งบประมาณเอาไว� 

-ประชาชนในพื้นที่
ตําบลหนองเดิ่น 

-หมู�ที่ 1 – 7 
ตําบลหนองเดิ่น 

-สามารถแก�ไขปNญหา 
กรณีเกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉินได�
ทันท�วงทีอย�างทั่วถึง 

-จัดทําโครงการ
แก�ไขปNญหาโรค
ระบาดและภัยพิบัติ
ฉุกเฉินในพื้นที่ตําบล
หนองเดิ่น ในกรณี
เกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ต.ค.2561 
- 
ก.ย.2562 

10,000 บาท คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
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สรุปแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ ประจําป' 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถิ่นองค�การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น 

 

ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา 

ดําเนินการ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
  1 โครงการเฝPาระวังปPองกันและควบคุมโรคไข�เลือดออก ป' 2562  

รพสต.หนองเดิ่น 
36,300     ต.ค.61 - ก.ย.62 

2 โครงการเฝPาระวังความปลอดภัยด�านอาหาร ป' 2562 
รพสต.หนองเดิ่น 

6,700     ต.ค.61 - ก.ย.62 

3 โครงการเฝPาระวังปNญหาสุขภาพทุกกลุ�มวัยตําบลหนองเดิ่น ป' 2562 
รพสต.หนองเดิ่น 

32,900     ต.ค.61 - ก.ย.62 

4 โครงการตรวจคัดกรองสารพิษในเกษตรกรตาํบลหนองเดิ่น 
รพสต.หนองเดิ่น 

14,100     ต.ค.61 - ก.ย.62 

5 โครงการควบคมุและปPองกันโรคขาดสารไอโอดีน ป' 2562 
รพสต.หนองเดิ่น 

14,000     ต.ค.61 - ก.ย.62 

6 โครงการโรงเรยีนผู�สูงอายุบ�านหนองเดิ่นทุ�ง 
ชมรมผู�สูงอายุบ�านหนองเดิ่นทุ�ง หมู� 3 

  35,000   ต.ค.61 - ก.ย.62 

7 โครงการพัฒนาชีวิตผู�สูงอายุแบบยั่งยืน ป' 2562 
ชมรมผู�สูงอายุบ�านหนองคังคา หมู� 4 

  30,000   ต.ค.61 - ก.ย.62 

8 ค�าใช�จ�ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให�มีประสิทธิภาพ 
อบต.หนองเดิ่น 

   18,064  ต.ค.61 - ก.ย.62 

9 โครงการปPองกันโรคและแก�ไขปNญหากรณเีกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถิ่น อบต.หนองเดิ่น 

    10,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 

 รวมเงิน 104,000  65,000 18,064 10,000  
 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก�าหมื่นสองพันเก�าร�อยยี่สิบเก�าบาทถ�วน) 197,064.- บาท 

   

 


