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ประเภทท่ี 2 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  

หรือหน่วยงานอื่นๆ 
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แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

        ประเภทท่ี 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ 
       วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพื้นที่ ได้ด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการวัสดุที่มี
ลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบ ารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน ที่ได้รักการสนับสนุนนั้นๆ  

 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1. สุขภาพดี วิถี
ชุมชน หมู่ที่ 1 
บ้านโอโล   

1. เพื่อชุมชนสุขภาพดี 
และเฝ้าระวังโรคเรื้อรงั 
ที่จะเกิดขึน้ใหม ่
2. ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
เบาหวาน ความดัน 
หัวใจ มะเร็ง ผู้ป่วยตดิ
บ้าน ติดเตียง ผู้พิการ 
เด็กแรกเกิดวัยรุ่น วัย
ท างาน 
  
 

1. แต่งตั้งทีม อสม. จัด
อบรมทีม อสม. /จัดอบรม
ทีม อสม. ลงพื้นที่ ตรวจ
สุขภาพให้กับคนในชุมชน 
2. ติดตามประสานงานกบั
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อจัด
อบรม 1 วัน 
3. สรุป ติดตามผล 
ประเมนิผลการ 
ด าเนินงาน 

ผู้ป่วยเรื้อรัง 
จ านวน 50 คน 
ผู้สูงอายุ จ านวน 
50  คน 
 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโอโล จ านวน 19,000  บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร จ านวน 100  
คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน   5,000   บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าอาหาร 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (วันอบรม 1 วันๆ ละ 
 500 )เป็นเงิน  500  บาท 
- ค่า ตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 
 จ านวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน  1,200   บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ขนาด 
 กว้าง  1 เมตร*ยาว 3 เมตร *  

1 ตุลาคม 
2559 
ถึง 30 

กันยายน 
2560 

 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการมีผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 
2.ร้อยละการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรงั เบาหวาน 
ความดัน หัวใจ มะเร็ง 
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง 
 ผู้พิการ เด็กแรกเกิด 
มีไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 

ผู้ใหญบ่้าน  
หมู่ที่ 1 

ล าดับ กิจกรรมส าคัญ วัตถุประสงค ์ งานที่ท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
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ที ่ (ชื่อโครงการ) 

     ตารางเมตรละ 150 บาท จ านวน 1 ป้าย 
 เป็นเงิน  450    บาท 
- ค่า จัดซื้อชุดวัดน้ าตาลในเลือด  
จ านวน 1 ชุดๆละ 1,000 บาท 
เป็นเงิน  1,000  บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 2  
เครื่องๆ ละ  1,000  บาทเป็นเงิน  2,000  บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติ 2 
เครื่องๆ ละ 1,500 บาทเปน็เงนิ   3,000 บาท 
-ค่า เช่าสถานที่จัดอบรมเป็น 
เงิน  450  บาท 
-ค่าอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการอบรม เชน่ กระดาษ 
ปากกา  สมุด 
เป็นเงิน  400    บาท 
รวมเป็นเงินท้ังหมด 19,000   บาท 
(หนึ่งหมืน่เก้าพันบาทถ้วน)  

   

 (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายมารุต  เชิดสกุล)                                                            ( นายเจริญชาติ  แก้งค า)                            (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1                                        กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ       ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

ล าดับ กิจกรรมส าคัญ วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
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ท่ี (ชื่อโครงการ) 
2. คัดกรองและ

ค้นหาภาวะเส่ียง
ของกลุ่มโรค

เรื้อรัง บ้านโนน
ตุ่น หมู่ที่ 2  

1. เพื่อป้องกันการ
เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ 
และได้ป้องกัน และ
รักษาได้ทันท่วงท ี
2.เพื่อลดภาวะเส่ียง
จากโรคแทรกซ้อน
อื่นๆ 
3. ลดปัจจัยเส่ียงจาก
ผู้มีภาวะอ้วน 
 

1. จัดประชุม
ประชาคมหมูบ่้าน 
เพื่อคัดเลือกปัญหา
เร่งด่วนด้านสุขภาพ 
2. จัดท าแผนงาน
โครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณจาก
กองทุน สปสช. 
ต าบลโอโล 
3. ประสานงานกับ
ครัวเรือนและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินงานตาม
โครงการ ตรวจคัด
กรอง ค้นหาผู้มา
ภาวะเส่ียงของกลุ่ม
โรคเรื้อรงั 
5. ประเมนิผล
โครงการ สรุปผล
การด าเนินงาน 

ประชาชนบ้านโนน
ตุ่น หมู่ที่ 2 จ านวน  
70  คน 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
โอโล จ านวน  18,000  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
- ค่า ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหาร จ านวน 70 คนๆ ละ 
 50 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท 
- ค่า จ้างเหมาจยัดท าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม 
 จ านวน 70 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ   
 เป็นเงิน  3,500  บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (วันอบรม 1 วันๆ ละ 450 บาท) 
 เป็นเงิน   450     บาท 
- ค่าเช่าสถานที่ (วันอบรม 1 วันๆ ละ 500 บาท)  เป็นเงิน   500      บาท 
- ค่า ตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน จ านวน 4  
ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท  เป็นเงิน   1,200   บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ขนาด กว้าง 1 เมตร*     
ยาว 3 เมตร *ตารางเมตรละ 150 บาท จ านวน 1 ป้าย 
เป็นเงิน  450    บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติ จ านวน 2 เครื่องๆ ละ
1, 500 บาทเป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือด  
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 1,000 บาทเปน็เงิน 2,000 บาท 
-ค่า จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 2 เครื่องๆ ละ  
1,000 บาท  เป็นเงิน 2,000 บาท 

1 ตุลาคม 
2559  ถึง 30 
กันยายน 
2560 

1.ร้อยละการ
ป้องกันโรคเรื้อรงั 
ได้รับการป้องกัน
อย่างทันท่วงที
เป็นไปตาม
เป้าหมายร้อยละ 90 
2.ร้อยละการลด
ภาวะเส่ียงจากโรค
แทรกซ้อนเปน็ไป
ตามเป้าหมายร้อย
ละ 90  
3.ร้อยละการลด
ความเสี่ยงจากผู้มี
ภาวะโรคอ้วนร้อย
ละ 90 

ก านัน หมู่ที่ 2     

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
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     -ค่าซ้ือ สมุด ปากกา ส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 70 ชุดๆ 
ละ 20 บาทเปน็เงนิ  1,400  บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด  18,000   บาท 
(หนึ่งหมืน่แปดพันบาทถ้วน) 

   

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายสุเวช  พฤษรัตน์)                                                         (  นายเจริญชาติ  แก้งค า)                           (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                 ก านัน                                                             กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ                  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
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3. ขยับกายวันละนิด 
จิตแจ่มใส่ 
(โครงการต่อเนื่อง) 
บ้านค้าว หมู่ที่ 3,13 

1. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ 
ประชาชนทั่วไป ใส่ใจ
การออกก าลังกาย 
2. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ 
ประชาชนทั่วไป รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เปน็
ประโยชน์ รู้รักสามัคคี
ในชุมชน 
3. เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของ
ระดับบุคคล 
 

1.จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อให้
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น  
2. เขียนโครงการเพื่อ
ขอรับงบประมาณจาก
กองทุน สปสช. ต าบล
โอโล 
3. ประชาสัมพันธ์ 
โครงการใหป้ระชาชน
ทราบ 
4. ติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดอบรม 
1 วัน 
4. .ด าเนินตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผล 
 

ประชาชนบ้าน
ค้าว  ทุกเพศ ทุก
วัย หมู่ที่ 3,13 
จ านวน 180 คน 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลโอโล จ านวน.42,000. บาท  รายละเอียด  
ดังนี ้
- ค่า ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหาร จ านวน 180 คนๆ ละ 
50 บาท เป็นเงิน   9,000  บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม 
จ านวน 180 คน ๆละ 25 บาท     จ านวน 2 มื้อ 
 เป็นเงิน  9,000  บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (12 เดือนๆ ละ 600 บาท ) 
เป็นเงิน 7,200  บาท 
- ค่า ตอบแทนวิทยากรน าเตน้ จ านวน 2 คน  
(12 เดือนๆ ละ 800 บาท ) เป็นเงนิ  9,600   บาท 
- ค่า ตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน ๆ ละ 
 600 บาท จ านวน  2 ช่ัวโมง เปน็เงิน  1,200   บาท 
-ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เช่น กางเต้นท์ จดัโต๊ะ เก้าอี้ 
พร้อมเก็บเรียบร้อย เป็นเงิน  500   บาท  
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติจ านวน 1  
เครื่องๆ ละ1,500 บาทเป็นเงิน  1,500  บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 1,000 บาทเปน็เงิน  
 2,000  บาท 

1 ตุลาคม 2559 
ถึง 30 

กันยายน 2560 

1.ร้อยละการมีส่วน
ร่วมในโครงการมีผู้
มาเข้าร่วมใน
โครงการร้อยละ 90  
2.ร้อยละกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 
3. กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ ร้อย
ละ90 

ผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่ที่ 3 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

     -ค่า จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง    



   7  
 

เครื่อง ละ  1,000  บาทเป็นเงิน  1,000  บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 
 ขนาด กว้าง 1.5 เมตร*ยาว 2 เมตร * 
ตารางเมตรละ 150 บาท จ านวน 1 ป้าย 
เป็นเงิน  500  บาท 
- ค่า จ้างเหมาเครื่องเสียงวันอบรม 
เป็นเงิน  500   บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด  42,000  บาท 
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นางพินิจ  เนาว์โอโล)                                                          (นายเจริญชาติ  แก้งค า)                           (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                                 ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3                                               กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ                  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
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4. ขยับกายวันละนิด ชีวิต
แจ่มใส่ ใส่ใจสุขภาพ 
บ้านนกเขาทอง หมูท่ี่ 4 

 

1. เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายในกลุ่มวัย
ท างานและผู้มคีวาม
เสี่ยงจากการท างาน 
2. เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพดี สามารถ
จัดการสุขภาพดี และมี
สามัคคีในชุมชน 

1 เขียนโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับงบประมาณ 
2. ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ
จัดอบรม 1 วัน 
3. ด าเนินการตาม
โครงการ 
4. ติดตามประเมิน ผล
โครงการ 
5. สรุปผล ประเมินผล 
รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

ประชาชนบ้าน
นกเขาทอง จ านวน 
60 คน 
ออกก าลังกาย
ประกอบเพลง 
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
ทั้งหมดจ านวน 60 
ครั้ง 
 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโอโล จ านวน  18,000   
บาท  รายละเอียด  ดังนี ้
- ค่า ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหาร จ านวน 
60 คนๆ ละ 40 บาทเป็นเงิน  2,400  บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 100 คน ๆละ 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เปน็เงนิ  2,400  บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (วันอบรม 1 วัน            
วันละ 500     เป็นเงิน   500   บาท 
- ค่า ตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 
จ านวน 4    ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน  1,200   บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ขนาด 
กว้าง 1 เมตร*ยาว 3 เมตร *ตารางเมตรละ 
150 บาท จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 
450    บาท 
- ค่า จ้างเหมา วิทยากรน าออกก าลัง 
กาย จ านวน 1 คน (เหมาจ่าย 60   ครั้ง 
เป็นเงิน  4,000  บาท 

1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30 
กันยายน 
2560 

1.ร้อยละการเข้า
ร่วมโครงการมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 
2.ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพดี
เพิ่มขี้นร้อยละ 90 

ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 
4 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

     - ค่า จ้างเหมาเครื่องเสียงวันละ 2 ช่ัวโมง    
ละช่ัวโมง  50 บาท/วัน  จ านวน 60 วัน 
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เป็นเงิน  6,000  บาท 
-ค่า จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 1 
เครื่องๆ ละ  1,000  บาทเป็นเงิน  1,000  บาท 
-ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในโครงการ 
เป็นเงิน  50    บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด  18,000  บาท 
(หนึ่งหมืน่แปดพันบาทถ้วน) 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายบูรณ์โชค  บ ารุงกิจ)                                                    (นายเจริญชาติ  แก้งค า)                       (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4                                           กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ              ประธานกรรมการกองทุนหลักประกัน 

  
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

5. สุขภาพดีวิถีชุมชน 1. เพื่อเฝ้าระวังโรค 1.แต่งตั้งทีมอสม. ผู้สูงอายุบ้าน จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน 1 ตุลาคม 1.ร้อยละการเฝ้าระวัง ผู้ใหญ่บ้าน
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บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5  
  

เรื้อรัง  ตรวจคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงเข้าถึงเท่า
เทียม 
2. เพื่อดูแลผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยเรื้อรงั 
 

2. จัดประชุมและอบรม
ให้ความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออกแก่ผู้มีภาวะ
เสี่ยง ผู้สูงอาย ุ
3.สรุป ประเมนิผลการ
ด าเนินโครงการ 
  
 

โนนดินจี ่
หมู่ที่ 5 

สุขภาพต าบลโอโล จ านวน  19,000  บาท  
รายละเอียด  ดังนี ้
- ค่า ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหาร จ านวน 80 
คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน  3,200 บาท 
- ค่า จ้างเหมายจดัท าอาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 80 คน คนละ 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เปน็เงนิ  3,200  บาท 
- ค่า ตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน  
จ านวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน  1,200   บาท 
- คา่ จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ขนาด  
กว้าง 1 เมตร*ยาว 3 เมตร *ตารางเมตรละ 
150 บาท จ านวน 1 ป้ายเป็นเงิน  450  บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติจ านวน 3 
เครื่องๆ ละ1,500 บาท เปน็เงนิ 4,500 บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 1,000 บาทเปน็เงิน 
  2,000  บาท 
-ค่า จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 2  

2559 ถึง 30  
กันยายน 
2560 

โรคเรื้อรงัและ ตรวจ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเป็น

ร้อยละ 90 
2. ร้อยละการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
เรื้อรังเป็นร้อยละ 90 

หมู่ที่ 5 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

     เครื่องๆ ละ 1,000บาท เปน็เงนิ  2,000บาท- 
ค่าเช่าเครื่องเสียง (วันอบรม 1 วันๆ ละ 450 
บาท) เป็นเงิน  450     บาท 
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-ค่า จัดซื้อสมุด ปากา จ านวน 80 ชุดๆละ 20 
บาท เปน็เงนิ  1,600  บาท 
-ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในโครงการ 
กระดาษ   ปากกาเคม ี    ฯลฯ  
เป็นเงิน  400    บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด  19,000  บาท 
(หนึ่งหมืน่เก้าพันบาทถ้วน) 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าแสน  หมู่โสภิญ)                                                     ( นายเจริญชาติ  แก้งค า)                            (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5                                      กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ          ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

6 สุขภาพดีวิถีชุมชน 
บ้านหนองตะไก ้
 หมู่ที่ 6  

1.  เพื่อส่งเสริมทุกหลังคา
เรือนให้หน้าบ้านสะอาด หลัง
บ้านหน้ามอง 
2. เพื่อส่งเสริมสร้างความ

1. ประชุมประชาคม เพื่อ
คัดเลือกปัญหาเรง่ด่วนด้าน
สุขภาพ 
2. จัดท าแผนงานโครงการ/

ประชาชนบ้าน
หนองตะไก้ ทั้ง 
92 หลังคา 

จากงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลโอโล 
จ านวน 18,000   บาท  
รายละเอียด  ดังนี ้

1 ตุลาคม 2559 
ถึง 30  กันยายน 

2560 

1. ร้อยละการเข้าร่วม
โครงการฯ มีผู้มาเข้าร่วม
โครงการฯเป็นร้อยละ 90   
2.ร้อยละการท าความ 

ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 
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ร่วมมือช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน
ให้มีความสะอาดน่ามอง 
 

โครงการ เพื่อขอรบั
งบประมาณจากกองทุน 
สปสช.ต าบลโอโล 
3. ประสานงานกับ
ครัวเรือนและหน่วยงาน
อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง  
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. ประเมนิผลโครงการ / 
สรุปผลการด าเนินงาน 
  
 

- ค่า จัดซื้อคราดเหล็ก จ านวน  
92 ช้ิน ๆ ละ   110   บาท    
  เป็นเงนิ  10,120  บาท 
- ค่า จัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 
ครัวเรือน 92  อันๆ ละ30 บาท 
เป็นเงิน  2,760  บาท 
- ค่า จ้างเหมา   จัดท าป้าย   
โครงการ ขนาด กว้าง 1 เมตร* 
ยาว 3 เมตร *ตารางเมตรละ 
 150 บาท   จ านวน 1 ป้าย  
 เป็นเงิน  450    บาท 
- ค่าอาหาร จ านวน 92 คน 
 จ านวน 1 มื้อๆ ละ 30 บาท  
เป็นเงิน 2,760  บาท 
- ค่า อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม 
จ านวน 92 คน คนละ 10 บาท 
จ านวน 1 มื้อ เปน็เงนิ  920  บาท 

สะอาดทุกหลังคาที่เข้า 
ร่วมโครงการเปน็บ้าน 
 เรือนที่มหีน้าบ้านสะอาด  
หลังบ้านหน้ามอง 
เป็นร้อยละ 90 
 

 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

       
-ค่าจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 
 เป็นเงิน 990 บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด 
  18,000  บาท 
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(หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) 

 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          ( นางสมควร  ท้าวน้อย )                                                     (นายเจริญชาติ  แก้งค า)                           (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6                                         กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ                    ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

7 ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
 บ้านห้วยพลวง 
หมู่ที่ 7  

1. เพื่อสร้างแกนน าในการ
ออกก าลังกายอย่างเป็น
รูปแบบ 
2. เพื่อใหป้ระชาชนมีการ
ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 

1. เขียนโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับงบประมาณ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อ

ประชาชนบ้าน
ห้วยพลวง  
หมู่ที่ 7 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโอโล   จ านวนเงิน    
19,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี ้
- ค่า ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหาร จ านวน  
   80 คนๆ ละ  50  บาท   เป็นเงิน 

1 ตุลาคม 
2559 ถึง  

30  กันยายน 
2560 

1. ร้อยละการเข้าร่วม
โครงการฯ มีผู้มาเข้าร่วม
โครงการฯเป็นร้อยละ 90   
2.สามารถคัดและค้นหา 
บุคคลที่มีเป็นแกนน า 

ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 
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3. เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
รักความสามัคคีในชุมชน 
 

จัดอบรม 1 วัน 
4. ติดต่อวิทยากรในการน า
ออกก าลังกาย 
5.ประชุมแกนน าออกก าลัง
กาย 
6. จัดให้มีการออกก าลังกาย
ในชุมชนต่อเนื่องทุกวัน 
7.สรุปและประเมินผล 
 

4,000 บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 80 คนๆ ละ 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เปน็เงนิ  4,000  บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (วันอบรม 1 วัน 
วัน ละ 500 ) เป็นเงิน    500   บาท 
- ค่า ตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 
จ านวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน  1,200   บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 
 ขนาด กว้าง 1 เมตร*ยาว 3 เมตร * 
ตารางเมตรละ 150 บาท จ านวน 1 ป้าย   
เป็นเงิน  450    บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติ         
2 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท    เป็นเงนิ    
3,000 บาท   
 

ในการออกก าลังกาย 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
3.ร้อยละการมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

      - ค่า จัดซื้อชุดวัดน้ าตาลในเลือด จ านวน 
2 ชุดๆละ 1,000 บาท    เป็นเงิน 
  2,000  บาท 
-ค่า จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน  
2  เครื่องๆ ละ  1,000  บาท    เป็นเงิน.  
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2,000  บาท 
-ค่าจดัซื้อ สมุด ปากกา   
ส าหรับผู้เข้ารับอบรม จ านวน 80 ชุด 
ชุดละ 20 บาท    เปน็เงนิ  50    บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด  19,000  บาท 
(หนึ่งหมืน่เก้าพันบาทถ้วน) 

 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          ( นายพงษ์ศักด์ิ   มีวุฒิ )                                                     (นายเจริญชาติ  แก้งค า)                           (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7                                         กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ                    ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

8 ประชาชนปลอดภัย
จากสารเคมี  บ้าน
หนองแวง หมูท่ี่ 8 

1.เพื่อค้นหาเกษตรกร
กลุ่มเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชีพ 
2. เพื่อเฝ้าระวังตดิตาม
อาการผิดปกติ จาก
สารเคมีตกค้างใน

1.เขียนโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับงบประมาณ 
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
3. ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อ

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้สัมผัส
กับสารเคมี และ
ใช้สารเคมี 

จ านวน 70 คน 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโอโล จ านวน.20,000 
บาท  รายละเอียด  ดังนี ้
- ค่า ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหาร จ านวน 
 70 คนๆ ละ 50 บาท  เปน็เงนิ   
3,500  บาท 

1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30  

กันยายน 2560 

1.ร้อยละการค้นหา
และคัดกรอง
เกษตรกรในกลุ่มเสี่ยง
เป็นร้อยละ 90 
2. ร้อยละการเฝ้าระวัง
และติดตามจาก

ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 
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ร่างกายของเกษตรกร 
และได้รับการบ าบดั 
3.เพื่อใหเ้กษตรกรรู้พิษ
ของสารเคมีและลดการ
ใช้สารเคม ี
 

จัดอบรม 1 วัน 
4. .จัดอบรมใหค้วามรู้/ 
ตรวจร่างกาย /จัดหา
สมุนไพรมาบ าบัด 
5. สรุปและประเมินผล 
 

- ค่า จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง     
  พร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 70คน  
คนละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ 
  เป็นเงนิ  3,500  บาท 
- ค่า ตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 
จ านวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 
   เป็นเงิน  1,200   บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 
 ขนาด กว้าง 1 เมตร*ยาว 3 เมตร * 
ตาราง เมตรละ 150 บาท 
 จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน  450    บาท 
- ค่า จัดซื้ออุปกรณ์สาธิตแก่เกษตรกร
กลุ่มเสี่ยง จ านวน 70 ชุดๆ ละ 90 บาท  
เป็นเงิน  6,300บาท 
- ค่า จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจเจาะเลือดและ  

สารพิษตกค้างใน
ร่างกายเกษตรกรเป็น
ร้อยละ 90 
3. เกษตรกรมีความรู้
เรื่องสารเคมีและลด
การใช้สารเคมีเป็น
ร้อยละ90 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

     แผ่นตรวจ  จ านวน 70 ชุดๆ ละ 70 บาท
เป็นเงิน  4,900  บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด  20,000 บาท 
(สองหมืน่บาทถ้วน) 
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(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

           (  นายคาวี  กาวิกะ  )                                                        ( นายเจริญชาติ  แก้งค า)                            (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8                                      กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ          ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

9. คัดกรองและค้นหา
ภาวะเส่ียงโรคเรื้อรัง 
บ้านหนองแวง  

หมู่ที่ 9 

1. เพื่อลดปจัจัยเสี่ยง
และลดการเกิดในกลุ่ม
ที่มีภาวะอ้วน/น้ าหนัก
เกิน 
2.เพื่อลดาวะแทรกซ้อน

1. จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นเพื่อ
เสนอโครงการ 
2. เขียนโครงการเพื่อ

ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะอ้วน 
น้ าหนักเกิน 
และกลุ่ม

พันธุกรรมใน

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโอโล จ านวน 20,000บาท  
รายละเอียด  ดังนี ้
- ค่า ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหาร จ านวน 90 
คนๆ ละ 50 บาท  เป็นเงิน  .4,500 บาท 

1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30  
กันยายน 
2560 

1.ร้อยละการลดปัจจัย
เสี่ยงและลดการเกิด
ในกลุ่มที่มีภาวะอ้วน/
น้ าหนักเกิน 
เป็นร้อยละ 90 

ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 
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และลดความพิการใน
กลุ่มผู้สูงอายุ 
3. เพื่อส่งเสริมผู้ป่วย
เรื้อรังเข้าถึงบริการ
สุขภาพอย่างถ้วนทั่ว
และเท่าเทียม 
 

ขอรับงบประมาณจาก
กองทุน สปสช. ต าบล
โอโล 
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการใหป้ระชาชน
ทราบ 
4. ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ
จัดอบรม 1 วัน 
5. ด าเนินการตาม
โครงการ  
6. สรุปและประเมินผล 
 

ชุมชน จ านวน 
90 คน 

- ค่า จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 90 คน คนละ 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เปน็เงนิ  4,500  บาท 
- ค่า ตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน จ านวน 
4 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน  1,200  บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ขนาด กว้าง 
1 เมตร*ยาว 3 เมตร *ตารางเมตรละ 150 
บาท จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน  450    บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติ จ านวน 3 
เครื่องๆ ละ1,500 บาท เปน็เงนิ  4,500  บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 1,000 บาท เปน็เงิน   
2,000  บาท 
-ค่า จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 2 
เครื่องๆ ละ  1,000  บาท เป็นเงิน  2,000  บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (วันอบรม 1 วัน 
วัน ละ  450 บาท)  เป็นเงิน  450     บาท 

2. ร้อยละการลดาวะ
แทรกซ้อนและลด
ความพิการในกลุ่ม
ผู้สูงอายเุป็น 
ร้อยละ 90 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

     -ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในโครงการ 
กระดาษ ปากกาเคมี ฯลฯ เป็นเงิน 
  400    บาท    
รวมงบประมาณทัง้หมด  20,000  บาท 
(สองหมืน่บาทถ้วน) 
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(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายพงศ์ศิริ  เหมือนพงษ์)                                                 ( นายเจริญชาติ  แก้งค า)                            (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9                                       กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ          ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

10 คัดกรองและค้นหา
ภาวะเส่ียงโรคเรื้อรัง 
บ้านโอโล หมู่ที่ 10 

1. เพื่อลดปจัจัยเสี่ยง
และลดการเกิดในกลุ่ม
ที่มีภาวะอ้วน/น้ าหนัก
เกิน 
2.เพื่อลดาวะแทรกซ้อน

1. จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นเพื่อ
เสนอโครงการ 
2. เขียนโครงการเพื่อ

ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะอ้วน 
น้ าหนักเกิน 
และกลุ่ม

พันธุกรรมใน

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโอโล จ านวนบาท 20,000   
รายละเอียด  ดังนี ้
- ค่า ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหาร จ านวน 90 
คนๆ ละ 50 บาท  เป็นเงิน  .4,500 บาท 

1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30  
กันยายน 
2560 

1.ร้อยละการลดปัจจัย
เสี่ยงและลดการเกิด
ในกลุ่มที่มีภาวะอ้วน/
น้ าหนักเกิน 
เป็นร้อยละ 90 

ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 
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และลดความพิการใน
กลุ่มผู้สูงอายุ 
3. เพื่อส่งเสริมผู้ป่วย
เรื้อรังเข้าถึงบริการ
สุขภาพอย่างถ้วนทั่ว
และเท่าเทียม 
 

ขอรับงบประมาณจาก
กองทุน สปสช. ต าบล
โอโล 
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการใหป้ระชาชน
ทราบ 
4. ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ
จัดอบรม 1 วัน 
5. ด าเนินการตาม
โครงการ  
6. สรุปและประเมินผล 
 

ชุมชน จ านวน 
90 คน 

- ค่า จ้างเหมาจยัดท าอาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 90 คน  
คนละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  
 4,500  บาท 
- ค่า ตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน จ านวน 
4 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 
  1,200   บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ขนาด 
 กว้าง 1 เมตร*ยาว 3 เมตร *ตารางเมตรละ 
150 บาท จ านวน 1 ป้ายเป็นเงิน  450  บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติ จ านวน 3 
เครื่องๆ ละ1,500 บาท เปน็เงนิ  4,500  บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 1,000 บาท เปน็เงิน   
2,000  บาท 
-ค่า จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 
 

2. ร้อยละการลดาวะ
แทรกซ้อนและลด
ความพิการในกลุ่ม
ผู้สูงอายเุป็น 
ร้อยละ 90 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

     2 เครื่องๆ ละ  1,000  บาท เป็นเงนิ   
2,000  บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (วันอบรม 1 วันๆ ละ 450 
บาท)  เป็นเงิน  450     บาท 
-ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในโครงการ 
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กระดาษ ปากกาเคมี ฯลฯ  เป็นเงนิ  
 400    บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด  20,000  บาท 
(สองหมืน่บาทถ้วน) 

 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายบรรทม  เหมือนพันธุ์ )                                                (นายเจริญชาติ  แก้งค า)                            (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10                                      กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ          ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

11. บ้านสวยน่ามอง 
ปลอดภัยลูกน้ ายุงลาย 
บ้านโอโล หมู่ที่ 11  

  

1.เพื่อสนองนโยบาย
อ าเภอภูเขียว บ้านสวย 
เมืองสุข นโยบาย 4 ด ี
2. เพื่อใหป้ระชาชน
ตระหนักถึงการท าลาย

1.จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น  
2. เขียนโครงการเพื่อ
ขอรับงบประมาณจาก

ประชาชนบ้าน
โอโล 664  คน 
192  ครัวเรือน 
บ้านโอโล  
หมู่ที่ 11 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโอโล จ านวน 19,000  บาท  
รายละเอียด  ดังนี ้
- ค่า ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหาร จ านวน 90 
คนๆ ละ 50 บาท 2 วัน เป็นเงิน  .9,000 บาท 

1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30  
กันยายน 
2560 

1.ร้อยละการท าความ
สะอาดบ้านเรือนให้
เป็นบ้านสวยน่ามอง

เป็นร้อยละ 90 

ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 
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ส่ิงแวดล้อมที่เปน็ต้น
เหตุการเกิดลูกน้ ายุงลาย 

กองทุน สปสช. ต าบล
โอโล 
3. ประชาสัมพันธ์ 
โครงการใหป้ระชาชน
ทราบ 
4. .ด าเนินตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผล 
 

- ค่า จัดซื้อเครื่องดื่ม วันละ 175 บาท 2 วัน 
เป็นเงิน  350   บาท 
- ค่า จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ขนาด กว้าง 
2 เมตร* ยาว 2 เมตร *ตารางเมตรละ 150 
บาท จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน  600    บาท 
- ค่าจ้างเหมาส าหรับขนขยะมูลฝอยไปทิ้ง 
จ านวน 3 คนัๆ ละ 500 บาท จ านวน 2 วัน
เป็นเงิน  3,000  บาท 
- ค่า จัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จ านวน 50 
อันๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน  1,750 บาท 
-คา่ จัดซือ้จอบ จ านวน 20 อันๆละ  190 บา
เป็นเงิน  2,000  บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (จ านวน 2 วันๆ ละ 250 
บาท)   เป็นเงิน  500     บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด  19,000  บาท 
(หนึ่งหมืน่เก้าพันบาทถ้วน) 

2. ร้อยละการลด
แหล่งเพาะพันธ์ุของ
ยุงลายเป็นร้อยละ 90 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายเฉวต  โอษฐ์ประไพ)                                                   (นายเจริญชาติ  แก้งค า)                            (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11                                      กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ          ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

12 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
วัย  สุขใจกายแข็งแรง 

บ้านโนนดินจี ่
หมู่ที่ 12 

1.เพื่อลดจ านวนและ
อัตราไข้เลือดออกใน
กลุ่มวัยเรียนและ
ประชากรทุกกลุ่มอายุ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความ
สะอาดในชุมชนที่มา
ของโรคต่างๆ 
3.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักคดัแยก

1.จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น  
2. เขียนโครงการเพื่อ
ขอรับงบประมาณจาก
กองทุน สปสช.  
ต าบลโอโล 
3. ประชาสัมพันธ์ 
โครงการใหป้ระชาชน
ทราบ 

ผู้สูงอายุบ้าน
โนนดินจี่ หมูท่ี่ 
12 จ านวน  
100 คน 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโอโล จ านวน 19,000   บาท  
รายละเอียด  ดังนี ้
- ค่า ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหาร จ านวน 100 
คนๆ ละ 50 บาท  เป็นเงิน  5,000  บาท 
- ค่า จ้างเหมาจยัดท าอาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 100 คน  คนละ 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เปน็เงนิ  5,000  บาท 
- ค่า ตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน  
จ านวน 5 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท เป็นเงนิ  

1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30  
กันยายน 
2560 

1.ร้อยละลดจ านวน
และอัตรา

ไข้เลือดออกในกลุ่ม
วัยเรียนและประชากร

ทุกกลุ่มอายุ 
เป็นร้อยละ 90 

2. ร้อยละการคัดแยก
ประเภทของขยะ 

ในชุมชน 
เป็นร้อยละ 90 

ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 
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ขยะในชุมชน 
 

4. .ด าเนินงานตาม
โครงการ 
5. สรุปและประเมินผล 
 

1,500   บาท  
- ค่า จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ขนาด 
 กว้าง 1 เมตร*ยาว 3 เมตร *ตารางเมตรละ 
150 บาท จ านวน 1 ป้ายเป็นเงิน  450  บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติ 
 จ านวน 1 เครือ่งๆ ละ1,500 บาท 
  เป็นเงนิ  1,500บาท 
- ค่า จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 1,000 บาทเปน็เงิน 
  1,000  บาท 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

     -ค่า จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 1 
เครื่องๆ ละ  1,000  บาทเป็นเงิน  1,000บาท 
-ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในโครงการ
เป็นเงิน  550    บาท 
- เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 100 คนๆ 
ละ20 บาท  เป็นเงิน 2,000  บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด  19,000  บาท 
(หนึ่งหมืน่เก้าพันบาทถ้วน) 
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(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าแสน  หมู่โสภิญ)                                                     ( นายเจริญชาติ  แก้งค า)                            (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5                                      กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ          ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

13 ส่งเสริมการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาใน

โรงเรียน 
บ้านหนองแวง 

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ก า ย แล ะ สุ ข ภ าพ จิ ต
ให้ กั บนั ก เ รี ย น แล ะ
บุคลากรในโรงเรียนมี
ความแข็งแรงสมบูรณ์ 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
  
 

1.จัดโปสเตอร์ให้ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา  
2. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้ใช้ออกก าลัง
กายในเวลาว่าง 
3.จัดกิจกรรมเต้น 
แอโรบิคในตอนเช้าของ
ทุกวันศุกร์ 10 นาที 
4. .จัดกิจกรรมทางด้าน
กี ฬ า ใ ห้ นั ก เ รี ย น แ ล ะ

นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน

โรงเรียนบ้าน
หนองแวง 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.โอโล จ านวน 10,000  บาท  
รายละเอียด  ดังนี ้
1.ค่าจัดซ้ืออปุกรณ์กีฬา  7,000  บาท 
2.เครื่องเล่น CD 3,000 บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด 10,000 บาท 
(หนึ่งหมืน่บาทถ้วน) 

1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30  
กันยายน 
2560 

1.ร้อยละ 80 บุคลากร
ในโรงเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 2. ร้อยละ  8 0 
นักเรียนในโรงเรียนมี
สุขภาพแข็งแรงและ
สุขภาพจิตดีขื้น 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้าน
หนองแวง 
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บุคลากรในโรงเรียนได้มี
ส่วนเข้าร่วม 

 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายบรรพจน์   กาญจนสีมา)                                                         ( นายเจริญชาติ  แก้งค า)              (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง                                  กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                     ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 

  
ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

14 ฟ  ฟั น ยิ้ ม ส ว ย
โรงเรียนบ้านโนน
ดินจี่ 

1.เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ด้านทันตกรรมสุขภาพ 
 2.  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นักเรียนได้แปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารทุกวัน 
3  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ค ว า ม สั มพั น ธ์  ค ว า ม
ร่วมมือ กับชุมชนในการ
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพข อ ง
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

1.ประชุมช้ีแจงโครงการ 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
4.ด าเนินการ 
5.ประเมินโครงการ 
6.ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
โนนดินจี ่
164 คน 

จากงบประมาณกองทุนหลักป ระกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  
ประจ าปี  2560  จ านวน  10,000  บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
-  ค่า สมนาคุณวิทยากร  1 คน ช่ัวโมงละ   
300บาท* 3 ช่ัวโมง เป็นเงิน 900 บาท 
-   ค่าอาหารเที่ยงส าหรับนักเรียน อนุบาล  
1-ป.6 จ านวน  164 คนๆละ 20 บาท จ านวน 
 2 ม้ือ เป็นเงิน  3,280 บาท 
 - .ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน  
164 คนๆละ 15 บาท จ านวน 2 มื้อ 

1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30  
กันยายน 
2560 

1.ร้อยละผุ้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เรื่ องทันตกรรม
สุขภาพร้อยละ 90 
2. ร้อยละนักเรียน
ได้แปรงฟันหลัง
รั บ ป ร ะ ท า น
อาหารทุกวัน 
 เป็นร้อยละ  90 
3.ร้อยละนักเรียน
มีความรู้ที่ถูกต้อง

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้าน 
โนนดินจี่  
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4. เพื่อบริการด้านอนามัย
และทันตสุขภาพ 
5.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ที่ถูกต้องสามารถน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
และน าผู้อื่นได้ 
6 . เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี
สุขภาพกายและจิตที่ดี 

 เป็นเงิน 4,920 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ขนาด 
กว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร ตารางเมตรละ 
150 บาท เป็นเงิน 450 บาท 
- ค่าวัสดุที่จ าเป็นในการอบรม เป็นเงิน 
 450 บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ส าม า ร ถน า ไ ป
ป ฏิ บั ติ ใ น
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น
และน า ผู้ อื่ น ได้
ร้อยละร้อยละ 90 
 

 

 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายวานิช  นนทค าจันทร)์                                                     ( นายเจริญชาติ  แก้งค า)                            (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนดินจี่                                 กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                     ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

15 ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาศักยภาพ
เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย
โรงเรียนบ้านห้วย
พลวง 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้ในเรื่อง
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยอย่างถูกวิธี 
2.  เพื่อให้เด็กนักเรียน
ช้ันอนุบาล1-3 ได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูจาก
ผู้ปกครองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
3. เพื่ อส่ง เสริม

1. เตรียมความพร้อมของ
ผู้ด าเนินการ 
   - จั ด ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง ก า ร
ด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 - เขียนโครงการขอรบัการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.โอโล 
2 .  ด า เนินงานกิจกรรมตาม
กลุ่มเป้าหมาย  

นักเรียนชั้น
อนุบาล1-3 

จ านวน 26 คน 
และผู้ปกครอง 

 26 คน 
 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยพลวง  ประจ าปี  2560  
จ านวน  10,000  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
1.ค่า สมนาคุณวิทยากร   ช่ัวโมงละ   
300บาท* 3 ช่ัวโมง เป็นเงิน 900 บาท 
2.ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
ทั้งหมด  76 คน จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 
 3,410 แบ่งเป็น 

1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30  
กันยายน 
2560 

1 . ร้ อ ย ล ะ
ผู้ปกครองที่ เข้ า
ร่ วมโครงการมี
ความรู้ เรื่องการ
อบรมเลี้ยงดู เด็ก
ปฐมวัยอย่างถูก
วิธีร้อยละ 90 
2. ร้อยละนักเรียน
ช้ั น อ นุ บ า ล 1 -3 
ได้รับการอบรม

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้าน
ห้วยพลวง  
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พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ทั้ ง  4  ด้ า น ใ ห้ มี
พัฒนาการที่เหมาะสม
กับวัย 
 
 

  -.ให้ความรู้ด้านการอบรมเลี้ยง
ดู เด็กปฐมวัยให้กับครูผู้สอน
และผู้ปกครอง 
    - ค รู แ ล ะผู้ ป กค รอง และ
นักเรียนช้ันอนุบาล1-3 ร่วมกัน
ปฏิบัติกิจกรรมกิน กอด เล่น 
เล่า  
ตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ในแต่ละช่วงวัย 
 - ให้ความรู้ด้านการ 

 - นักเรียน 26 คน ๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
 9,100 บาท 
- ครู วิทยากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 
 จ านวน 50 คนๆละ 50 จ านวน  1 ม้ือ 
 เป็นเงิน 2,500 บาท 
3.ค่าอาหารว่างส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม  
จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 3,280 บาท แบ่งเป็น 
- ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม 50คนๆละ 25 เป็น
เงิน 2,500 บาท 
- ส าหรับนักเรียน 26 คนๆ ละ 15 

เ ลี้ ย ง ดู จ า ก
ผู้ปกครอง 
เป็นร้อยละ  90 
3 . ร้ อ ย ล ะ ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
พั ฒน า ก า ร เ ด็ ก
ปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน
มี พั ฒ น า ก า ร ที่
เหมาะสมกับวัย
ร้อยละ 90 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

   ส่งเสริมสุขลักษณะนิสัยที่ดีของ
เด็กช้ันอนุบาล 1-3 กับครูและ
ผู้ปกครอง 
   - ให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทั้ ง  4  ด้านให้
เหมาะสมตามช่วงวัย  
3. สรุปผลการด าเนินงาน 
   - ครูและผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนได้ท ากิจกรรมกิน กอด 
เล่น เล่า พัฒนาการเด็กในแต่ละ
ช่วงวัย ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน 
- เด็กปฐมวัยในช้ันอนุบาล1-3 

 เป็นเงิน780 บาท 
4.ค่าวัสดุ  สมุดวาดเขียน  สีไม้ จ านวน 
 26 ช้ิน  เป็นเงิน 1,810 บาท 
5. ค่าป้ายโครงการขนาด ตารางเมตรละ150 
บาท  จ านวน  4  ตารางเมตร เป็นเงิน 600 
บาท 
รวมงบประมาณทัง้หมด 10,000 บาท 
(หนึ่งหมืน่บาทถ้วน) 
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ได้รับความรู้ด้านการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทั้ ง  4  ด้านให้
เหมาะสมตามวัย  

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายปานทอง  อังคณิตย์)                                                     ( นายเจริญชาติ  แก้งค า)                            (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลวง                                  กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                     ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

16 ห ลั ก ก า ร ป ฐ ม
พยาบาลเบื้องต้น
ใ น โ ร ง เ รี ย น
เนรมิตศึกษา 

1.เพื่อให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมอบรมมีความรู้ 
ก า ร ป ฐมพย าบ า ล
เบื้องต้น 
2.  เพื่อให้นักเรียนที่
เข้าร่วมอบรมปฏิบัติ
ช่วยเหลือและให้การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ได้ถูกวิธี 
3. เพื่อให้นักเรียนที่
เ ข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม น า
ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้

1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
3.ป ร ะ ชุ ม / ว า ง แ ผ น ก า ร
ด าเนินงาน 
4.จัดท าเอกสารและเครื่องมือ
ประกอบการอบรม 
5.เชิญวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
6. ด าเนินการตามแผน อบรมให้
ความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 4- 6 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 จ านวน 
 30 คน 

 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  
จ านวน  10,000  บาท  รายละเอียด  
ดังนี้ 
1.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร  จ านวน  
30คนคนละ50 บาท เป็นเงิน  
1,500 บาท 
2.  ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง 
พร้อมเครื่องดื่มจ านวน 30 คนๆละ  
20 บาท จ านวน 20 ม้ือ  เป็นเงิน  
1,200 บาท 
3.ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ 

1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30  
กันยายน 
2560 

1.ร้อยละ 80 นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
การปฐมพยาบาล 
2. ร้อยละ 80 นักเรียน
ที่ เข้ าร่ วมโครงการ
ปฏิบัติช่วยเหลือปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้
ถูกต้อง 
3.ร้อยละ 80 นักเรียน
น าความรู้ไปปฏิบัติ
และเกิดประโยชน์จรงิ 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน

เนรมิตศึกษา 
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ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

7.ประเมินผลการด าเนินงาน 
8. สรุปรายงานผล 
 

อบรม จ านวน 30ชุดๆ ละ 15 บาท  
เป็นเงิน 450 บาท 
4.ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 
ขนาด กว้าง 1 เมตร *ยาว 3 เมตร 
 เมตรละ 150 บาท เป็นเงิน 450 บาท 
5.ค่าจัดซื้อประกอบการอบรม (เครื่อง 
วัดความดัน ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอล 
ล้างแผล ส าลี และวัสดุอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมส าคัญ 
(ชื่อโครงการ) 

วัตถุประสงค์ งานท่ีท า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

      ในการอบรม)  เป็นเงิน 4,000 บาท 
6ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 
บาท  4  ช่ัวโมง  เป็น 2,400 บาท 
รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

   

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายสิทธิศักดิ์  ไววิชา)                                                     ( นายเจริญชาติ  แก้งค า)                            (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)  

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนรมิตศึกษา                         กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                     ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
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ประเภทท่ี 3 

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ีมีชื่ออื่นๆ 
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แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโอโล 

ประจ าปี 2560 
 

ประเภทท่ี 3  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ีมีชื่ออื่นๆ 

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่อ
อ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
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ประเภทท่ี 4  

การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริการ 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโอโล 

ประจ าปี 255๙ 

ประเภทท่ี 4 การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริการ 
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วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท       ต่อหน่วย โดยการ

จัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบ ารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 

  

 
 


