
 
 

แผนสุขภาพชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 

 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 

อ าเภอเมือง  จังหวดัอุตรดิตถ์ 



 
ค าน า 

 
  ตามท่ีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  ๔๗  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  แบบ
มีส่วนร่วมของบุคคลในพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศ
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ก าหนดแนวทางสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่แล้วเห็นว่า การสมัครเข้าร่วมด าเนินงานกับ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นประโยชน์  และก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขต
ต าบลเป็นอย่างมาก เนื่องจากกองทุนสามารถสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  รวมถึงการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ   ให้กับประชาชนได้หลากหลายวิธี   
ทั้งท่ีบ้าน  ชุมชน  หรือหน่วยบริการ 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน   
เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน   การด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส   ตรวจสอบได้   คณะกรรมการ
กองทุนจึงได้จัดท าแผนสุขภาพชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  25๖๒  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ต่อไป 
 
 
     กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 
                       พฤศจิกายน  25๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่  เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของบุคคลที่มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยหลาย ๆ  ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุกรรม  เจตคติ  ความรู้  และความ
เข้าใจ  ปัจจัยด้านครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ   สังคม   วัฒนธรรม  และวิถี
ชีวิต ซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้กลวิธีการด าเนินงานในหลายวิธี   และใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง   
โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและบุคคลที่เป็นเจ้าของสุขภาพ    
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีระบบการจัดท าข้อมูล   มี
การจัดท าแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่หน่วยบริการ  ประชาชน  และภาคีที่เกี่ยวข้อง  การจัดท าแผนงานดังกล่าวอาจใช้เครื่องมือ  
เช่น  แผนสุขภาพชุมชน  แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  เป็นต้น  โดยในระยะแรกอาจเลือกใช้แผนสุขภาพชุมชน  
และในระยะต่อไปมีการพัฒนาขึ้นโดยน าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
กองทุน  เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป 

๑. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน 
  แผนสุขภาพชุมชน  หมายถึง  แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
เป็นกระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมค้นหา  ร่วมเรียนรู้  ร่วมก าหนดทิศทาง  ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา
และร่วมรับผลประโยชน์  โดยเริ่มจากการคัดเลือกแกนน า  การทบทวนงานในอดีตเพ่ือก าหนดอนาคตการ
ส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  สภาพปัญหา  และการประเมินศักยภาพของชุมชน  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้เกิด
การทบทวนตนเอง โดยค านึงถึงศักยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามศักยภาพของชุมชน  กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ  และร่วมติดตามประเมินผลโดยสามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ 

๒.หลักการของแผนสุขภาพชุมชน 
 ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน ควรยึดหลักการดังนี้ 
 ๒.๑ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ 
 ๒.๒ รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒.๓ บูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
 ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 
 
 
 

ส่วนที่  1 
บทน า 



 
 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน 

ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร 
 2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  การสาธารณสุข  
ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  ฯลฯ 
        2.1.1  ที่ตั้ง  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน  ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 3  ต าบลบ้านด่าน  
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

        2.1.2 อาณาเขตที่ตั้ง 
     -  อาณาเขตของต าบลบ้านด่าน    

  ทิศเหนือ   ติดต่อกับบ้านยางโทน  หมู่ที่ 4 ต าบลวังดิน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านแสนตอ หมู่ที่ 1 ต าบลแสนตอ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลน้ าพี้ อ าเภอทองแสนขัน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านผาจุก ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
และมีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 
 

        2.1.3  ที่ตั้ง   
       ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านด่าน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 30 กิโลเมตร มีจ านวนหมู่บ้านรวมทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่    
   หมู่ที่ 1  บ้านคลองสรวง 
   หมู่ที่ 2  บ้านคลองดินหม้อ 
   หมู่ที่ 3  บ้านด่าน 
   หมู่ที่ 4  บ้านหาดสารส้ม 
   หมู่ที่ 5  บ้านไร่ 
   หมู่ที่ 6  บ้านคุ้งยาง 
   หมู่ที่ 7  บ้านคุ้งยาง 
   หมู่ที่ 8  บ้านคุ้งยาง 
   หมู่ที่ 9  บ้านเนินตาตุ้ม 
   หมู่ที่ 10 บ้านน้ าวังหลวง 
   หมู่ที่ 11 บ้านเด่นด่านเหนือ 
   หมู่ที 12 บ้านเด่นด่าน 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
ข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน 



2.1.4   จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน (เปรียบเทียบรายหมู่ 3 ปีย้อนหลัง) 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1 คลองสรวง 224 343 333 

2 คลองดินหม้อ 186 293 263 

3 ด่าน 170 206 198 

4 หาดสารส้ม 243 403 371 

5 ไร ่ 106 196 166 

6 คุ้งยาง 24 54 56 

7 คุ้งยาง 94 177 165 

8 คุ้งยาง 120 209 181 

9 เนินตาตุ้ม 120 207 175 

10 น้ าวังหลวง 81 155 149 

11 เด่นด่านเหนือ 117 164 140 

12 เด่นด่าน 128 185 172 

 รวม 1,613 2,592 2,369 
 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 375 409 อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 1,524 1,654 อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 435 557 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,334 คน 2,620 คน ทั้งสิ้น 4,954 คน 
 

 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.  วิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
        "กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เป็นต าบลน่าอยู่" 

2.  พันธกิจการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
        สร้างเอกภาพทางความคิด สร้างจิตส านึกสุขภาพใหม่ สร้างระบบจัดการที่โปร่งใส สร้างกลไกการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา  

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
1.สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
2.ปรับปรุงและส่งเสริมให้ชุมชนมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 
3.ส่งเสริมให้ชุมชนมีฐานะทางฐานะเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาที่ดีข้ึน 
4.ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
5.ส่งเสริมความสามัคคี  การท างานเป็นกลุ่ม ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

  
- ยุทธศาสตร์ของกองทุนสุขภาพต าบลบ้านด่าน  
กองทุนสุขภาพต าบลบ้านด่านได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในกองทุน สุขภาพ จ านวน ๕
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงาน  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร/พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านต าบล 
    บ้านด่าน 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนภัยพิบัติ  
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมาย 

เพ่ือการพัฒนาสุขภาพชุมชน 



๔. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็น เจ้าของ การ

ควบคุม ก ากับและร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล  
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่และมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่ เป็นจริง  
3. เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะ เครือข่ายและ

ให้บริการได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในต าบลบ้านด่าน  
4. เพ่ือให้สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็น 

มาตรฐานเดียวกัน  
5. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
6. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในด้านการ ส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถานที่บริการอ่ืน ๆ หรือ สถานบริการ
ทางเลือกต่าง ๆ  

7. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่ม ผู้ประกอบ
อาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  

8. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการของท้องถิ่น  
9. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

๕. เป้าหมาย  
1. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในต าบลทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้าน สาธารณสุขได้

ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้  
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
3. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น  
4. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยถือ

ว่า“สุขภาพ ” เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน  
5. ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืนซึ่งจ าเป็นต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้น  

การสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุกคน  
 
 

๖. ภารกิจ  
1. การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ของ 5 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย  
1.1 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับหญิงมีครรภ์  

โดยการจัดหาบริการฝากครรภ์ 4 ครั้ง เฉพาะการตั้งครรภ์ปกติตามแนวทางของ องค์การอนามัยโลก พ.ศ. 
2545 ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ตกลงจัดบริการจากหน่วย บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ให้ดูแล
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนโดยช าระค่าบริการตามอัตราที่เป็น มาตรฐานของหน่วยบริการนั้น ๆ หรือราคา
ตามท่ีตกลงกัน โดยมีเป้าหมายที่การลดอัตราการ เสียชีวิตของมารดาและลดอัตราเกิดทารกน้ าหนักน้อย  



 1.2 การจดับริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับเด็กเล็ก ( แรกเกิด ถึงต่ ากว่า 6 ปี ) ได้แก่  
1.2.1 มีบริการการซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย  
1.2.2 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ( EPI ) การให้ยาและการท าหัตถการเพ่ือสร้างเสริม      

สุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย  
1.2.3 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าและการให้ความรู้แก่  
        พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก  

1.3 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับเด็กโต ( อายุ 6 ปี ถึงต่ ากว่า 25 ปี ) ได้แก่  
1.3.1 มีบริการซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพและการตรวจร่างกาย  
1.3.2 มีบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท าหัตถการเพ่ือสร้างเสริม        

สุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย  
           1.3.3 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าและการให้ความรู้ (รวมทั้ง

แก่พ่อแม่และผู้ปกครอง)  
 1.4 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ใหญ่ ( อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป )  

1.4.1 มีบริการซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพและการตรวจร่างกาย  
1.4.2 มีบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
1.4.3 มีบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าและการให้ความรู้  

1.5 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการและทุพพลภาพ  
2. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการ ได้แก่  

2.1 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
2.2 การสนับสนุนงบประมาณให้กับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  

                  การป้องกัน การควบคุมโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ประชาชน  
3. การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ได้แก่  

3.1 การสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนท้องถิ่นเอง  
4. การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
    มากขึ้น โดยเป็นกิจกรรมการบริหารจัดการโดยทั่วไปของกองทุน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
    การพัฒนาก าลังคน ในระบบหลักประกันสุขภาพต าบลอ่ืน ๆ  
๕. การสนับสนุนช่วยเหลือกรณีการเกิดภัยพิบัติ  เหตุเร่งด่วน   
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 

ตุลาคม 25๖๑ ถึง กันยายน 25๖๒ 
 
 
 
 



๘. การด าเนินการ  
 

- ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพต าบล  
  1. จัดเวทีประชาคมเพ่ือเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อการมีกองทุนสุขภาพต าบล และ ด าเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับต าบล จาก พนักงานส่วนต าบล  ตัวแทน
ประชาชนในกลุ่มองค์กรต่าง ๆในชุมชน  
  2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับต าบล เพ่ือจัดท า ระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนสุขภาพต าบล  
 

- ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนกองทุนสุขภาพต าบล  
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน เป็นคณะท างานที่
รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จะต้องจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือชี้แจง วัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพให้ประชาชนในต าบลได้ รับทราบ พร้อมกันนั้นจะได้
รับทราบปัญหาในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในต าบลบ้านด่าน  
เพ่ือจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ 
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน อนุมัติในโครงการดังกล่าว  
 
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
  1.) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จะสรุปแผนพัฒนาสุขภาพพร้อมทั้งปัญหา ความ
ต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในต าบลบ้านด่าน น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ระบบ
หลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  
  2.) คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ จะจัดประชุมร่วมระหว่างคณะ 
กรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา โครงการ
หรือกิจกรรม ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งก าหนด โครงการ/กิจกรรม ที่จะ
น าเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้  
  3) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาสุขภาพแล้ว ก็จัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาว่ามีโครงการ/ 
กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการ พัฒนา
สุขภาพที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาสุขภาพ  
 
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ คณะกรรมการจัดท า แผนพัฒนาสุขภาพ 
ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนา สุขภาพ ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท าได้แก่ 
ข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง เพ่ือเป็นข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา สุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะต้องเก็บข้อมูลทั้ง



ข้อมูลภายในต าบลและ ภายนอกต าบล เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT ( การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ) ได้เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประประชาชนใน
เขตพ้ืนที่  
  2) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จะสรุปผลการพัฒนาที่ ผ่านมา
น าเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน 
ประชาคมหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้ง
ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพ่ือน ามาคัดเลือกจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญ
และแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ แผนพัฒนาสุขภาพ การจัดล าดับ
ความส าคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรือ  
อาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือน าคะแนนมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือเป็น แนวทางใน
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลบ้านด่าน  
 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุน หลักประกันสุขภาพ  
หลังจากได้แนวทางแผนพัฒนาสุขภาพ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา ด าเนินการหลังจาก
ทราบภารกิจแนวทางการพัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน จะต้องท า  
 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ แนวทางการ

พัฒนาสุขภาพของต าบล มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษา รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสุขภาพ เพ่ือให้สามารถน าไป จัดท างบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป  
 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ โดยมีเค้าโครง 

ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้ว
น าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสุขภาพให้สมบรูณ์ต่อไป เมื่อด าเนินการการตามข้ันตอนต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้วให้
น าร่างแผนพัฒนาสุขภาพที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารระบบ หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด่านเพ่ือพิจารณา  

 
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพ  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพต าบลบ้านด่าน จะน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-6 จัดท า

ร่างแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน จากนั้นจะน าร่างแผน ฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป  



 
 

 
 
 
 
 

 แนวทางในการพัฒนาสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน     
ยึดหลัก  ดังนี้ 
 1.  แนวคิดพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนา
สุขภาพ 
  2.  แนวทางการพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด 

 3.  แนวทางการพัฒนาสุขภาพระดับท้องถิ่น 
  4.  แนวทางการพัฒนาสุขภาพ  โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน 
  5.  แนวทางการพัฒนาสุขภาพ  โดยประชาชนมีส่วนร่วมตามความต้องการของชุมชนระบบสุขภาพชุมชน
ต าบลบ้านด่าน   มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพของคนในชุมชน  เพ่ือให้   “คน
ในชุมชนมีร่างกายที่แข็งแรง  ปลอดภัยจากโรค  สร้างสุขให้ทุกชีวี  ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น” 

1.  วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
          1.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ  ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ  ของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการอ่ืน  ๆ  หรือสถานบริการทางเลือกต่าง  ๆ 
          2.  เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มประชากรเป้าหมาย   ส าคัญ   5   กลุ่ม   คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ  
กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการ
การแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ    โดยอย่างน้อยต้องได้รับบริการสุขภาพตามชุด
สิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
           3.  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพ  ของคนในชุมชนท้องถิ่นหรือพ้ืนที่โดยการบริหารจัดการของชุมชน
ท้องถิ่น 

  ดังนั้น   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน  ด าเนินงานโดยการจัดให้
มีระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ซึ่งการเรียกชื่ออาจยากต่อความเข้าใจ  แต่หากจะเรียก
อย่างไม่เป็นทางการและง่ายต่อความเข้าใจอาจจะเรียก   กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นก็ได้  ซึ่งกองทุนดังกล่าว
จัดตั้งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข  เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมให้กลุ่มที่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  เช่น  
ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่งถึงอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการดูแลประชาชนของตนให้
มากยิ่งขึ้นก็สามารถด าเนินการได้    

2.  แนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนต าบลบ้านด่าน 
 1.  แนวทางการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ   
 2.  แนวทางการบ าบัด รักษา  และฟ้ืนฟู 
 

 
 
 

ส่วนที่  4 
แนวทางการพัฒนาสุขภาพ 



ส่วนท่ี  5 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 

ประจ าปีงบประมาณ  25๖๒ 
 

แผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 

อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ  
 

ที ่ ชื่อโครงการ ยอดเงินขอ
สนับสนุน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

39,900.- รพ.สต.บ้านด่าน   

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 13,500.- รพ.สต.บ้านด่าน   

3 โครงการเด็กบ้านด่านฟันสวย 10,200.- รพ.สต.บ้านด่าน   

4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

42,300.- ชมรม อสม.  

5 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพต าบลบ้านด่าน  87,200.- ชมรมผูสู้งอาย ุ   

6 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม   

11,400.- ชมรม อสม.  

7 โครงการช่วยฟื้นคืนชีพและช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินต าบลบ้านด่าน 

34,000.- ชมรม อสม.  

8 โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดกลุ่ม
เกษตรกรและผู้บริโภค 

12,500.- ชมรม อสม.  

9 โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคติดต่อเด็กปฐมวัย 

13,900 ศพด.บ้านด่าน  

10 ค่าบริหารจัดการกองทุน 30,000 กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
บ้านด่าน 

 

 รวม 294,900.-   

 



โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ต าบลบ้านด่าน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการชุมชนปลอดขยะ 
(Zero waste) ต าบล 
บ้านด่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือลดปริมาณ/ค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดขยะ  
 2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร (Zero Waste)  
   
 

1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
แบบครบวงจรให้แก่  ผู้น าชุมชน/กลุ่ม
แม่บ้าน/อสม.ต าบลบ้านด่าน  โดยการรับฟัง
การบรรยาย จ านวน 1  วัน 
2.จัดศึกษาดูงาน  ชุมชนต้นแบบในการ
จัดการขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลช้าง
ตะลูด  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดอุตรดิตถ์  
ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ จ านวน  1 
วัน 
3.จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดขยะในทุก
หมู่บ้าน (ด าเนินการในแต่ละหมู่บ้าน) 
จ านวน 1  วัน  
4.จัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ
ทุกหมู่บ้าน 
5.สรุปประเมินผลโครงการ 
 

งบประมาณค่าใช้จ่ายโดยมรีายละเอียดดังนี ้
วันจัดอบรมและศกึษาดูงาน 
- ค่าอาหาร จ านวน 200 คนๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน 
15,000.-บาท 
- ค่าอาหารว่างจ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 35.- บาท จ านวน 
200 คน เป็นเงิน 14,000.-บาท 
- ค่าชุดเอกสารการอบรม จ านวน  200 ชุด  ชุดละ  
100.-บาท เป็นเงิน 20,000.-บาท 
- ค่าวิทยาการ จ านวน  6 ชม. ๆ ละ 600.-บาท เป็น
เงิน 3,600.-บาท 
- ค่าป้ายการฝึกอบรม จ านวน  1,000.-บาท 
- ค่าพาหนะ จ านวน 4 คัน ๆ ละ 5,000.- บาท  เป็น
เงิน 20,000.-บาท 
เป็นเงิน 73,600.-บาท 
วันรณรงค์ 
- ค่าอาหาร จ านวน 200 คนๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน 
15,000.-บาท 
- ค่าอาหารว่างจ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 35.- บาท จ านวน 
200 คน เป็นเงิน 7,000.-บาท 
- ค่าไวนิลประชาสัมพันธฯ์  จ านวน  1  ป้าย  ป้ายละ 
1,500.-บาท เป็นเงิน 19,500.- บาท 
- ค่าป้ายห้ามทิ้งขยะอินทรียจ์ านวน  260 ป้าย ป้าย
ละ 80.- บาท เป็นเงิน  20,800.-บาท 
เป็นเงิน  62,300.-บาท   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,900.-บาท 
(หนึ่งแสนสามหมืน่ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต าบล 

บ้านด่าน 



โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติด ก้าวใหม่หัวใจสีขาว ประจ าปี 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
เยาวชนไทยต้านภัยยา
เสพติด ก้าวใหม่หัวใจ 
สีขาว ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

2.เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนในการ

ต่อต้านและป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดใน

สถานศึกษา  และชุมชน 

3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ

ทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกัน

ทางด้านร่างกายจิตใจให้กับ

เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพ

ติดด้วยวิถีพุทธ 

4.เพ่ือสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

1.บรรยายประกอบสื่อต่างๆ พร้อมจัดท า

กิจกรรมกลุ่มย่อยระดมความคิดเสนอปัญหา  

หาทางออกและแนวทางแก้ไข จากปัญหา

สังคม และปัญหายาเสพติด 

 2.ท ากิจกรรมกลุ่มต่างๆร่วมกัน   เน้นความ

สามัคคี   การเสียสละ และการมีส่วนร่วม 

3.เป็นการขัดเกลาจิตใจ โน้มน้าวใจให้ผู้เข้า

รับการอบรมให้เกิดความรักประเทศชาติ  

รักชุมชน  รักสังคม และรักตนเอง เพื่อให้

เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  

4.กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม

เรียนรู้การท างานเป็นทีม  การเข้าสังคม  

การแสดงความคิดเห็น  ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น กล้าคิด  กล้าท า  กล้า

แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

5.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
 

1.ค่าป้ายไวนิล  จ านวน 1 ผืน   
เป็นเงิน  1,000.-  บาท 
2.ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม (1 มื้อ  มื้อละ 
70.-บาท) 
3.อาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 2 มื้อ มื้อละ 35.-
บาท) จ านวน 200 คน  จ านวน  2  วัน      
เป็นเงิน 56,000.- บาท 
4.เอกสารการอบรม คนละ 100.- บาท X 200 
คน  เป็นเงิน  20,000.-   บาท 
5.ค่าวิทยากรกลุ่มๆละ 3 ท่าน จ านวน  4  กลุ่ม  
กลุ่มละ 3 ชั่วโมง  ชัว่โมงละ 600.- บาท 
เป็นเงิน  21,600.-   บาท 
6.ค่าวัสดุประกอบการอบรม เป็นเงิน 5,000.-
บาท 

 
รวมเป็นเงิน    103,600.-   บาท 

(หนึ่งแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
 

  

 

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต าบล 

บ้านด่าน 



 

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยท างาน กิจกรรมยามเย็น ประจ าปี 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนวัยท างาน 
กิจกรรมยามเย็น 
ประจ าปี 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนสร้าง
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 
2.เพื่อให้ประชาชนเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคก่อนที่จะไป
บ าบัดรักษาโรค 
3.เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
4.เพื่อป้องกันยาเสพติดเข้ามา
ในเขตพ้ืนที่ 
5.เพื่อให้ประชาชนสนใจดูแล
สุขภาพตนเองให้มากข้ึน 
6.เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งใน
อนาคต 
 
 

1.เขียนโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 
2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
รวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สุขภาพยามเย็น  ซึ่งในแต่ละสัปดาห์  โดย
จัดกิจกรรมดังนี้   
จันทร์-อังคาร   แอโรบิค  
พุธ-พฤหัสบดี    ลีลาศ 
ศุกร์-เสาร์   กิจกรรมเข้าจังหวะ 
อาทิตย์  ร าวงย้อนยุค  
หมายเหตุ  กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม  
3.จัดจ้างครูผู้น าด าเนินกิจกรรม 
4.ด าเนินการตามโครงการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
ช่วงเวลา 17.30-18.30 น. 
5.ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.ค่าจ้างครูผู้น าออกก าลังกาย                  
จ านวน   = 91,200.- บาท 
(ครู 1 คน วันละ 300.- บาท  จ านวน 304  วัน) 
2.ค่าน้ าแข็งและน้ าดื่ม จ านวน  12,160.- บาท 
( 40.-บาทต่อวัน  จ านวน  304  วัน) 
3.ค่าป้ายไวนิล จ านวน   1,000.- บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 104,360.- บาท  
(หนึ่งแสนสี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 
 

 

 

  

 

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต าบล 

บ้านด่าน 

 

 



โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขกายสบายใจวัยชรา ปี 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ สุขกายสบาย
ใจวัยชรา ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือท าให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้การ
ออกก าลังกายอย่างถูกต้อง  เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย และ
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างดี ด้วย
ร าวงย้อนยุคเพ่ือสุขภาพ  
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพกายและด้านจิตใจของ
ผู้สูงอายุ  
3.เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ  
4.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงลด
อาการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังและ
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ท าให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตแจ่มใส จากกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
5.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 
6. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้
และสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง
เบื้องต้นได้ 

1.ให้ความรู้ด้านสุขภาพพร้อมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์แก่ผู้สูงอายุและตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุจ านวน  150 คน ดังนี้ 
-  การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 
-  การคัดกรองภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุ 
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
3.ประเมินผลโครงการ 
4.รายงานและประเมินผล 
 
 

1.ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ผืน  
เป็นเงิน 1,000.-  บาท 
2.ค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
(1 มื้อ x 70.- บาท)   
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(2 มื้อ x 35.- บาท)  จ านวน 150 คน   
เป็นเงิน 21,000.-   บาท 
3.ค่าวิทยากรให้ความรู้ คัดกรองสุขภาพ  
และจัดกิจกรรม จ านวน  6 ชั่วโมง ๆ 
ละ 600.- เป็นเงิน  3,600.- บาท 
5.ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม  
ชุดละ 100.-บาท จ านวน  150 ชุด   
เป็นเงิน 15,000.-บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    40,600.- บาท  
(สี่หม่ืนหกร้อยบาทถ้วน)          

 
 

 

  

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต าบล 

บ้านด่าน 



โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี สวยใสสุขภาพดีสตรีบ้านด่าน ประจ าปี 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ
สตรี สวยใสสุขภาพดี
สตรีบ้านด่าน ประจ าปี 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแล
สุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
เรื่องของการออกก าลังกายโดย
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การ
จัดการความเครียด อาหาร
ต้านมะเร็ง และโรคมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปากมดลูก 
2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความตระหนักในความส าคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพสตรีใน
การป้องกันโรค 
3.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสาธิตย้อนกลับการ
ออกก าลังกายโดยการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อและการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองได้ภายหลัง
จากได้รับความรู้ 
 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล
บ้านด่านเพ่ือด าเนินโครงการ 
2.จัดท าโครงการ เพ่ือก าหนดรายละเอียดใน
การด าเนินกิจกรรม 
3.จัดอบรมสตรีโดยให้ความรู้ในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพสตรี โรคทางสูตินรีเวช          
โดยวิธี วิทยากรบรรยาย 
4.สรุปประเมินผลโครงการ 
 
 

1.ค่าอาหาร จ านวน 200 คนๆ ละ 75 บาท 
เป็นเงิน 15,000.-บาท 
2.ค่าอาหารว่างจ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 35.- บาท 
จ านวน 200 คน เป็นเงิน 14,000.-บาท 
3.ค่าเอกสารการอบรม จ านวน  200 เล่ม   
เล่มละ  50.-บาท เป็นเงิน 10,000.-บาท 
4.ค่าวิทยาการ จ านวน 6 ชม.ๆ ละ 600.-บาท 
เป็นเงิน 3,600.- บาท 
5.ค่าป้ายการฝึกอบรม จ านวน  1,000.-บาท 
     

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,600.-บาท      
 (สี่หม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 

 

 

  

 

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต าบล 

บ้านด่าน 

 

 



โครงการส่งเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลบ้านด่าน ปี 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านต าบล 
บ้านด่าน ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านต าบลบ้านด่าน 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขของ
ต าบลบ้านด่าน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างดี 
 
 

1.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดท า
โครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 
2.จัดท าโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
3.ก าหนดวันอบรม และติดต่อสถานที่จัด
ประชุม และท่ีพัก 
4.จัดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตต าบล 
บ้านด่าน  
5.สรุปและประเมินผลการด า เนินงาน 
รายงานผล 
 
 

1.ค่าอาหารในการอบรม ประเภท ข  จัดไม่
ครบทุกมื้อ  จ านวน 150 คน คนละ 300.-บาท  
จ านวน 2 วัน  รวมคนละ 600 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น   90,000.-   บาท 
๒.ค่าเช่าที่พักประเภท ข จ านวน 150 คน คน
ละ 750.- บาท  จ านวน 1 วัน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    112,500.-  บาท  
3. ค่าวิทยากร จ านวน 14 ชั่วโมงๆ ละ 600.- 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400.- บาท 
4. ค่าไวนิล 1,000.- บาท 
5. ค่าวัสดุด าเนินการเป็นเงิน   7,500.-  บาท 
๖. ค่าพาหนะ (รถสองแถว)  จ านวน 10  คัน 
คันละ 1,400.-บาท เป็นเงิน 14,000.-บาท 
 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 233,400.- บาท       
(สองแสนสามหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

 

  

 

สาธารณสุข 
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ 



โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมปี 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
7 โครงการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมปี 2562 
 
 
 
 

1เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายและ
แกนน าชุมชน/อสม. ได้รับความรู้
และตระหนักถึงความส าคัญของ
การตรวจคัดกรองมะเร็ งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
2.เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ  30 -60 ปี   
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นม มากกว่าร้อยละ 80 
3.เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ  30- 60 ปี   
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก  มากกว่าร้อยละ 30 
4.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งปาก
มด ลู ก แ ล ะม ะ เ ร็ ง เ ต้ า น ม ใ น
ระยะแรก 
5.เ พ่ือดูแลเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม 
 

1.เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.ชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่,แกนน า  
3.อบรมกลุ่มเป้าหมาย 
4.ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว 
5.อาสาสมัครพลังชุมชนเพ่ือต้านภัยมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ให้ความรู้  
สร้างความตระหนัก ออกติดตามสตรี
กลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
6.ประชาสัมพันธ์วันที่รณรงค์ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
7.ด าเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม  
8.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านด่าน  ร่วมกับ
แกนน าและอาสาสมัครพลังชุมชน เพื่อ
ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม  
ติดตามเยี่ยมผู้ตรวจพบความผิดปกติ หรือ
ผู้ป่วยมะเร็ง  เพ่ือให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า 
และกระตุ้นให้เข้ารับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
9.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1.ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 2.5 X 2 
เมตร จ านวน 1 ผืน = 900 บาท 
2.ค่าอาหารอบรมกลุ่มเป้าหมาย อาหาร
กลางวัน(1 มื้อx40บาท) อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (2 มื้อx20บาท) จ านวน 300 คน
X80 บาทX1 วนั =   24,000 บาท 
3.ค่าวัสดุในการอบรม จ านวน 300 คนX30 
บาท =  9,000   บาท 
4. ค่าวิทยากรอบรม 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  
=  3,600   บาท 
5. ค่าอาหารว่างวันรณรงค์  จ านวน  300  
คนๆละ 20 บาท    =  6,000   บาท 
6. ค่าวัสดุ(ผ้าถุง)เพ่ือใช้ในวันรณรงค์ จ านวน 
300 คนๆละ 150 บาท =  45,000   บาท 
7. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เยี่ยมผู้ตรวจพบ
ความผิดปกติ   จ านวน 1 คน  X  8  ช.ม x80
บาท X 13วัน =   8,320   บาท 
8. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้าน  
=    2,000   บาท 
 
รวมเป็นเงิน     98,820   บาท  
( -เก้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน- ) 

รพ.สต.บ้าน
ด่าน 

 



โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8 โครงการตรวจคัดกรอง

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 
2562 
 

1.เพ่ือคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และหลอดเลือดเลือดสมอง    
(อัมพฤกษ์ อัมพาต)และโรคอ้วน 
ในกลุ่มประชากรอายุ 35 ปี ขึ้น
ไป ในต าบลบ้านด่าน อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  ในการลด
ปัญหาโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจและ
หลอดเลือดเลือดสมอง  
(อัมพฤกษ์ อัมพาต) 
3. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข
มีความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
และสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในชุมชนได้ 
 

1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมชี้แจงโครงการแก่ อสม.,จนท.ที่
เกี่ยวข้อง เรื่องการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง เพ่ือให้ อสม.และจนท. 
ท าการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ในชุมชน  
3.จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ 
4.จัดท าแผนปฏิบัติงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพ้ืนที่ 13 หมู่บ้าน   
5.ด าเนินการคัดกรอง โดยสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
7.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านด่าน  ร่วมกับ
แกนน า และ อสม. ติดตามเยี่ยมผู้ตรวจ
พบความผิดปกติ หรือผู้ป่วย  เพ่ือให้
ก าลังใจ ให้ค าแนะน า กระตุ้นให้เข้ารับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง 
8.ด าเนินการบันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
9. ประเมินผลโครงการ 
10. สรุปผลโครงการ 
 

1. ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 2 X 3 เมตร 
ผืนละ 1,080.-บาท จ านวน 1 ผืน=1,080.- บาท 
2.ประชุมชี้แจงโครงการอาสาสมัคสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน  
- ค่าอาหารกลางวัน  (1 มื้อ)  อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม (2 มื้อ)จ านวน  205  คน X 80.- บาท
X 1 วัน เป็นเงิน    16,400.- บาท 
- ค่าวัสดุ 205 คนๆ ละ50บาท = 10,250.-บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง 5,300 ชุดๆ ละ  
1 บาท เป็นเงิน  5,300.- บาท 
3. ค่าอาหารว่างวันรณรงค์หมู่บ้านละ 1,000.- 
บาท จ านวน 13 หมู่บ้าน=  13,000.- บาท 
4.เงินชดเชยค่าอาหาร แกนน า,อสม.ติดตามและ
ปฏิบัติงานวันรณรงค์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงฯในพ้ืนที่
13 หมู่บ้าน จ านวน 130 คนๆละ 100.- บาท/
วัน จ านวน 1 วัน เป็นเงิน  13,000.- บาท 
5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันรณรงค์  
13 วัน X 4 คน X 2 ชม.ๆละ 80.- บาท  
เป็นเงิน  8,320.-  บาท 
6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงออกปฏิบัติงาน 2,000.-บาท 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  69,350.-บาท 
(-หกหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

รพ.สต.บ้านด่าน 



โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

“โรงเรียน ฟ.ฟันสะอาด ปี1” 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
9 โครงการส่งเสริมและ

เฝ้าระวังทันตสุขภาพ
ในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562 
“โรงเรียน ฟ.ฟัน

สะอาด ปี1” 
 

1.เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่ม
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาในเขต
รับผิดชอบ 
2.เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการรับ
บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่อง
ปาก และประเมินความเสี่ยงของ
การเกิดโรคในช่องปากแบบ
รายบุคคล ตามกลุ่มอายุ 6 ปี,9 ปี
,12 ปี  
3.เพื่อให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายระหว่าง 
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
เพ่ือให้โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
2.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ
ในการด าเนินโครงการ 
3.จัดท าแผนออกหน่วยตรวจคัดกรอง
สุขภาพช่องปากและประเมินความเสี่ยง
ตามกลุ่มอายุ 
4.ติดต่อประสานงานโรงเรียน เรื่องแผน
ออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 
5.ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก
แก่นักเรียน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
6.ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนคืน
ข้อมูลสุขภาพช่องปากนักเรียนให้กับ
โรงเรียนและผู้ปกครอง  
7.มอบแปรงสีฟันและยาสีฟันที่มีส่วนผสม
ของฟลูออไรด์แก่เด็ก 
8.รณรงค์ให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เช่น  
 -ร.รในเขตรับผิดชอบจัดกิจกรรมการ
แปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่ทุกวัน 
 -สนับสนุนให้ร.ร.ในเขตรับผิดชอบเข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม 
9.ติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ 

1. ค่าจัดท าป้ายไวนิลส่งเสริมการแปรงฟันใน
โรงเรียน   ขนาด 1.5x2 ตารางเมตร ผืน   
ละ 540.- บาท จ านวน 4 ผืน  = 2,160.- บาท 
2.ค่าวัสดุและจัดท าเอกสารให้ความรู้,แบบตรวจ
ฟัน   =  5,000.- บาท 
3. ค่าวัสดุส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ส าหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1,3,6 จ านวน 
1,000 ชุดๆละ 30.- บาท =  30,000.- บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,160.- บาท  
(-สามหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน-) 

 

รพ.สต.บ้านด่าน 



โครงการอบรมพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพในโรงเรียน ปี 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
10 โครงการอบรมพัฒนา

แกนน าด้านสุขภาพใน
โรงเรียน ปี 2562 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนทราบถึง
บทบาทผู้น านักเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องและสามารถ
น าไปปฏิบัติในโรงเรียนครอบครัว  
และชุมชนได้ 
3.  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
4.  เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดีได้ 
5.  เพื่อให้นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มในการพัฒนาโรงเรียนน าสู่
การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ได้ 
 

1.จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ 
2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ารับการ
อบรมตามโครงการอบรมพัฒนาแกนน า
ด้านสุขภาพในโรงเรียน  ตามหลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6   
รวมจ านวนทั้งสิ้น   300  คน   

3.1  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
3.2  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
3.3  มีสุขภาพด ี
3.4  มีความรับผิดชอบ 
3.5  มีลักษณะผู้น า กล้าแสดงออก 
3.6  มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.7  มีผลการเรียนในระดับปานกลางขึ้น
ไป  
3.8  ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
4.ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองเพ่ือขออนุเคราะห์วิทยากร   
5.จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  บุคลากรและ
สถานที ่
6.ด าเนินงานฝึกอบรมตามโครงการฯ 

1. ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 2 * 3 ตรม.ๆละ 
180.- บาทจ านวน 1 ผืน เป็นเงิน 1,080.-บาท 
2. ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ เป็นเงิน   7,000.-  บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  (1 มื้อ)  อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม (2 มื้อ)จ านวน  300  คน X 80.- บาท X 
1 วัน  เป็นเงิน    24,000.- บาท 
4. ค่าวัสดุในการจัดอบรม  จ านวน 300 คน ๆ ละ 
50.- บาท เป็นเงิน    15,000.- บาท 
5.  ค่าน้ ามันรถยนต์                                                              
เป็นเงิน    1,000.-   บาท 
 

รวมเป็นเงิน 54,080.-  บาท 
(-ห้าหม่ืนสี่พันแปดสิบบาทถ้วน-) 

 

รพ.สต.บ้านด่าน 



โครงการส ารวจความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรต าบลบ้านด่านจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
11 โครงการส ารวจความ

เสี่ยงและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเกษตรกร
ต าบลบ้านด่าน 
จากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช 2562 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
1.เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
การใช้สารเคมีและการป้องกัน
ตนเองจากสารเคมีที่ใช้ 
2.เพื่อประเมินและเฝ้าระวัง
สุขภาพผู้มีภาวะเสี่ยงจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
เฝ้าระวังสุขภาพผู้มีภาวะเสี่ยง
จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1.เพื่อค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพเกษตรกร
ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
2.เพื่อตรวจสุขภาพ 
รักษาพยาบาลและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่เกษตรกร 
3.เพือ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
เกษตรกร 
 

1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรทราบ
เพ่ือเตรียมกลุ่มเป้าหมาย และนัด วัน 
เวลา และสถานที่ในการให้ความรู้และ
ตรวจเลือด 
2. เตรียม เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ตรวจคัดกรองโดยการตรวจเลือด  
3. ประสานกับ ผู้น าชุมชน อสม.ในพื้นที่ 
4. จัดนิทรรศการเรื่องอันตรายจาก
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
5. จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย 
6. ด าเนินการตรวจหาสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มเกษตรกร  
7. จัดบริการรักษาพยาบาล และฟ้ืนฟู
สุขภาพให้แก่เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในต าบล
บ้านด่าน  
8. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
9. ปรับปรุง พัฒนาจากผลการด าเนินงาน 
เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนงาน / โครงการ
ต่อไป 
 

1. ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 2.5x 2 ตรม.ๆ
ละ 180 บาทจ านวน 1 ผืน เป็นเงิน  900.- บาท 
2. ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ เป็นเงิน  5,000.- บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  (1 มื้อ)  อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม (2 มื้อ) จ านวน  200 คน X 80.- บาท
X 1 วัน  เป็นเงิน  16,000.- บาท 
4.ค่าวัสดุในการจัดอบรม  จ านวน 200 คน ๆ ละ 
50.- บาท  เป็นเงิน  10,000.- บาท 
5.ค่ายาสมุนไพรรางจืด จ านวน 50 กล่องๆล่ะ 
180.- บาท   เป็นเงิน 9,000.- บาท        
6.ค่าอาหารกลางวัน  (1 มื้อ)  อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม (2 มื้อ)จ านวน  50  คน X 80.- บาทX 
1 วัน(ติดตาม) เป็นเงิน    4,000.-บาท 
 

รวมเป็นเงิน 44,900.- บาท 
(-สี่หม่ืนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 

 

รพ.สต.บ้านด่าน 



โครงการอบรมพัฒนาผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ  2562  

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
12 โครงการอบรมพัฒนาผู้

สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ 
ประจ าปงีบประมาณ  
2562 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย 
จิตใจ และสังคม 
3. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ และ
ก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 
เพ่ือด ารงในสังคมอย่างมีคุณค่า 
4.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะ
ต่างๆ ร่วมกัน 
 

1.จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนวิทยากร 
3.ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการ
อบรมตามโครงการฯ 
4.เข้ารับการฝึกอบรมตามสถานที่วันเวลา
ที่ก าหนด 
5.สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมก่อน
และหลังการด าเนินโครงการ 
(แบบสอบถาม) 
6.รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 
 
 

1.ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 2 X 3 ตรม.ๆละ 
180.- บาทจ านวน 1 ผืน เป็นเงิน 1,080.-บาท 
2.ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ เป็นเงิน  5,000.- บาท 
3.ค่าเอกเอกสารประกอบการบรรยาย    
จ านวน  200  คน X 50.- บาท ต่อ 1 คน                                                                                                                 
เป็นเงิน   10,000.- บาท 
4.ค่าอาหารกลางวัน  (1 มื้อ)  อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม (2 มื้อ)จ านวน  200  คน X 80.- บาทX 
1 วัน เป็นเงิน    16,000.-  บาท 
5.ค่าชุดดูแลสุขภาพ จ านวน 200 คน ๆ  
ละ 120.- บาท  เป็นเงิน    24,000.-  บาท 
6. ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นค่าตอบแทนวิทยากร   
จ านวน  6  ชั่วโมง ๆ ละ  600.-  บาท                                                                                                                                                                                                         
เป็นเงิน    3,600.-  บาท 
 

รวมเป็นเงิน 59,680.-  บาท 
(-ห้าหม่ืนเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) 

 
 
 

ศูนย์พัฒนา
และฟ้ืนฟู

คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบล

บ้านด่าน                                     

 

 



โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ประจ าปีงบประมาณ  2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพในเด็กก่อน
วัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไร่ ประจ าปี
งบประมาณ  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือลดการเกิดโรคฟันผุของ
เด็กอายุ  2-5  ปี  ไม่เกินร้อย
ละ  60 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ 
2. เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยช่องปากและบริการ
ป้องกันโรคฟันผุให้เด็กอายุ 
2–5  ปี  ตั้งแต่ฟันเริ่มข้ึน  
ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่อง
ปาก  ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่  
และการส่งเสริมให้มีการแปรง
ฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยา
สีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ครูพ่ี
เลี้ยงในการป้องกันโรคฟัน
น้ านมผุ ในเด็กอายุ  2-5  ปี 
 

1.เขียนโครงการและก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
2.ติดต่อประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านด่าน 
3.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจ 
4.ให้บริการคัดกรองสุขภาพช่องปาก 
แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 
5.ให้บริการทาฟูลออไรด์เฉพาะแก่เด็กเล็ก
ทุกคนตามเกณฑ์ 
6.ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 
7.มอบแปรงสีฟันและยาสีฟันฟลูออไรด์แก่
เด็กและรณรงค์การแปรงฟันหลังอาหาร 
กลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 
8. สรุปผลโครงการฯ 
 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 600.- บาท x 6 ชั่วโมง 
x 1 วัน = 3,600.-บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน (ผู้ปกครอง/เด็กนักเรียน) 
90 คน 75 บาท x 1 มื้อ = 6,750.- บาท  
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คน x 35.- 
บาท 1 มื้อ = 1,575.- บาท 
4.  ค่าชุดดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย จ านวน 45 
ชุดๆ ละ 150.- บาท = 6,750.-บาท 
5.ค่าป้ายไวนิลตามโครงการฯ = 1,000.- บาท 
6.ค่าตกแต่งสถานที่ = 500.- บาท 
 

รวมเป็นเงิน 20,175.- บาท 
(-สองหม่ืนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-) 

 

 

 

  

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ 

 



โครงกาส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง ประจ าปีงบประมาณ  2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกาส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพในเด็กก่อน
วัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง 
ประจ าปีงบประมาณ  
2562 
 
 
 

1.เพ่ือลดการเกิดโรคฟันผุของ
เด็กอายุ  2-5  ปี  ไม่เกินร้อย
ละ  60 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่ายพ่อขุนผาเมือง 
2.เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยช่องปากและบริการ
ป้องกันโรคฟันผุให้เด็กอายุ    
2 – 5  ปี  ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้น  
ได้แก่  การตรวจสุขภาพช่อง
ปาก  ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่  
และการส่งเสริมให้มีการแปรง
ฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยา
สีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน 
3.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง  ครูพ่ีเลี้ยง
ในการป้องกันโรคฟันน้ านมผุ 
ในเด็กอายุ  2-5  ปี 
 

 

 

1.เขียนโครงการและก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
2.ติดต่อประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านด่าน 
3.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจ 
4.ให้บริการคัดกรองสุขภาพช่องปาก  แก่
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือ 
5.ให้บริการทาฟูลออไรด์เฉพาะแก่เด็กเล็ก
ทุกคนตามเกณฑ์ 
6.ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 
7.มอบแปรงสีฟันและยาสีฟันฟลูออไรด์แก่
เด็กและรณรงค์การแปรงฟันหลังอาหาร 
กลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือ 
8.สรุปผลโครงการ 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 

1 วัน = 3,600.- บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน (ผู้ปกครอง/เด็กนักเรียน) 

200 คน 75 บาท x 1 มื้อ = 15,000.- บาท 

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 35 

บาท 1 มื้อ =3,500.- บาท 

4.ค่าชุดดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย จ านวน 100 

ชุดๆ ละ 150 บาท = 15,000.- บาท 

5.ค่าป้ายไวนิลตามโครงการฯ = 1,000.- บาท 

6.ค่าตกแต่งสถานที่ = 500.- บาท 

รวมเป็นเงิน 38,600.- บาท 
(-สามหม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่ายพ่อขุนาเมือง 

 



โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือ ประจ าปีงบประมาณ  2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพในเด็กก่อน
วัยเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านไร่เหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ  
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือลดการเกิดโรคฟันผุของ
เด็กอายุ  2-5  ปี  ไม่เกินร้อยละ  
60 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
เหนือ 
2.เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
ช่องปากและบริการป้องกันโรค
ฟันผุให้เด็กอายุ 2 – 5  ปี  
ตั้งแต่ฟันเริ่มข้ึน  ได้แก่ การ
ตรวจสุขภาพช่องปาก ทา
ฟลูออไรด์เฉพาะที่ และการ
ส่งเสริมให้มีการแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ทุกวัน 
3.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง  ครูพ่ีเลี้ยงใน
การป้องกันโรคฟันน้ านมผุ ใน
เด็กอายุ  2-5  ปี 
 

1.เขียนโครงการและก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
2.ติดต่อประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านด่าน 
3.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจ 
4. ให้บริการคัดกรองสุขภาพช่องปาก แก่
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือ 
5.ให้บริการทาฟูลออไรด์เฉพาะแก่เด็กเล็ก
ทุกคนตามเกณฑ์ 
6.ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 
7.มอบแปรงสีฟันและยาสีฟันฟลูออไรด์แก่
เด็กและรณรงค์การแปรงฟันหลังอาหาร 
กลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือ 
8.สรุปผลโครงการ 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 
1 วัน  = 3,600.- บาท  
2.ค่าอาหารกลางวัน (ผู้ปกครอง/เด็กนักเรียน) 
124 คน 75 บาท x 1 มื้อ = 9,300.- บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 62 คน x 35 
บาท 1 มื้อ = 2,170.- บาท 
4.ค่าชุดดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย จ านวน 62 
ชุดๆ ละ 150 บาท = 9,300.- บาท 
5.ค่าป้ายไวนิลตามโครงการฯ = 1,000.- บาท 
6.ค่าตกแต่งสถานที่ = 500.- บาท 

 
รวมเป็นเงิน 25,870.- บาท 

(-สองหม่ืนห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 

 
 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไรเ่หนือ 

 



โครงการชุมชนค่ายพ่อขุนผาเมือง อาชีวอนามัยดี ชีวีมีสุข ปี 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการชุมชนค่ายพ่อ
ขุนผาเมือง อาชีวอนา
มัยดี ชีวีมีสุข ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ด้านการ
ป้ อ ง กั น ภั ย จ า ก ก า ร
ท างานได้แก่ แสง เสียง 
และอากาศ 
2. เ พ่ื อ ใ ห้ ใ น ชุ ม ช น
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
การท างานให้ปลอดภัย 
3. เ พ่ื อ ใ ห้ ชุ ม ช น ล ด
ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
จากการท างาน 
  

ขั้นเตรียมการ 
1. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน และประชุมชี้แจงคณะท างาน 
3. แจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือจัดอบรม 
ขั้นด าเนินการ 
1.ชี้แจงตัวแทนชุมชนเพ่ือจัดอบรม 
2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โครงการชุมชนค่ายพ่อขุน
เมือง อาชีวอนามัยดี ชีวีมีสุข ปี 2562 และสาธิต
วิธีการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ แสง เสียง และ
อากาศ  
3.ลงพื้นที่ในชุมชนเพ่ือตรวจวัดคุณภาพ แสง เสียง และ
อากาศในพ้ืนที่ แต่ละชุมชน 
ขั้นสรุป และประเมินผลโครงการ 
1. ประเมินผล การตรวจคุณภาพ แสง เสียง และ
อากาศ 
2.แจ้งผลการตรวจคุณภาพ แสง เสียง และอากาศ
เพ่ือให้ชุมชนนั้นๆปรับปรุงในข้อที่เสี่ยงต่อโรคที่อาจเกิด
จากการท างาน 
3. สรุปผลโครงการเปรียบเทียบผลคุณภาพ แสง เสียง 
และอากาศ ก่อนและหลัง ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง 
แก้ไขเพ่ือการพัฒนาต่อไป 

1. ค่าป้ายไวนิล  จ านวน 1 ผืน  
=  1,050.-  บาท 
2. ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม 
 (1 มื้อ x 30.- บาท)  
   อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 
20.- บาท) จ านวน 250 คน  1 วัน  
=   17,500.- บาท 
3. ค่าวิทยากรอบรม 2 คนจ านวน 6 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400.-บาท  
=    4,800.-   บาท 
4. ค่ า ตอบแทนวิ ทย าก รตร วจ วั ด
คุณภาพ แสง เสียง และอากาศ จ านวน 
3 คน x 20 ชั่วโมง x 200.- บาท 
12,000.- บาท 
 

รวมเป็นเงิน   35,350.-   บาท                 
(สามหม่ืนห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

แผนก 
เวชกรรมป้องกัน 
รพ.ค่ายพ่อขุน

ผาเมือง 
 

 
 



 
โครงการป้องกันโรคซึมเศร้าในชุมชนค่ายพ่อขุนผาเมือง ปี 2562 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการป้องกันโรค
ซึมเศร้าในชุมชนค่ายพ่อ
ขุนผาเมือง ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้ประชาชน              
ในค่ายพ่อขุนผาเมือง มี
สุขภาพจิตที่ดีใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือให้มีการป้องกัน
การเกิดภาวะซึมเศร้า 
และภาวะฆ่าตัวตายใน
ประชาชนชุมชนค่ายพ่อ
ขุนผาเมือง 
3. เพ่ือให้มีการส่งต่อ
ผู้ป่วย เสี่ยงต่อภาวะโรค
ซึมเศร้า และภาวะฆ่าตัว
ตายที่สามารถคัดกรอง
ไดจ้ากแบบประเมิน 
  

ขั้นเตรียมการ 
1. เขียนโครงการ 
2. น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะท างาน และประชุมชี้แจงคณะท างาน 
4.เตรียมแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าส าหรับประชาชนใน
ชุมชน 
ขั้นด าเนินการ 
1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า แก่ตัวแทน
ชุมชนและการคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นแก่
ประชาชนในชุมชนค่ายพ่อขุนผาเมือง 
2. ด าเนินการคัดกรองโดยใช้ แบบคัดกรองสุขภาพจิต
(THA- 28) ของกรมแพทย์ทหารบก เพ่ือคัดกรอง
ประชาชนในชุมชนค่ายพ่อขุนผาเมือง 
3.ด าเนินการคัดกรองภาวะซึมเศร้า และภาวะฆ่าตัว
ตายในกลุ่มที่คะแนนการคัดกรองอยู่ในเกณฑ์ประเมิน
ที่คะแนนสูงเพ่ือส่งต่อพบจิตแพทย์ 
ขั้นสรุปและประเมินผลโครงการ 
1. ประเมินผลการคัดกรอง กลุ่มเป้าหมาย 
โครงการเพื่อด าเนินการรักษา 
2. สรุปผลโครงการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง 
แก้ไขเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
 

1. ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ผืน                   
=  1,050.-   บาท 
2. ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม                                  
(1 มื้อ x 30.- บาท) อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
(2 มื้อ x 20.- บาท) จ านวน 300 คน                          
=  21,000   บาท 
3. ค่าวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง                       
ชั่วโมงละ 200.- บาท   
=  1,200.-   บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากรลงพ้ืนที่ประเมิน
โรคเครียดจ านวน 2 คน 18 ชัว่โมง
ชั่วโมงละ 200.- บาท= 7,200.- บาท 
5. ค่าวัสดุประกอบการอบรม และใช้คัด
กรองสุขภาพจิต จ านวน  10,200.- บาท 
 

รวมเป็นเงิน    40,650.-   บาท                 
(ส่ีหม่ืนหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

แผนก 
เวชกรรมป้องกัน 
รพ.ค่ายพ่อขุน

ผาเมือง 
 



                                                                    
โครงการกินอาหารปลอดภัยห่างไกลจากโรค ค่ายพ่อขุนผาเมือง ปี 2562                                                           
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการกินอาหาร
ปลอดภัยห่างไกล
จากโรค ค่ายพ่อขุน
ผาเมือง ปี 2562 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือป้องกันโรคติดต่อใน
ระบบทางเดินอาหารใน
ชุมชนค่ายพ่อขุนผาเมือง 
2. เพ่ือให้อาหาร สถานที่
เ ก็ บ อ า ห า ร ส ด  ห รื อ 
วัตถุดิบประกอบอาหาร 
สถานที่ประกอบอาหารใน
ชุมชนค่ายพ่อขุนผาเมือง 
มีความปลอดภัยแก่คนใน
ชุมชน 
3.เ พ่ื อ ให้ ป ร ะช าชน ใน
ชุ ม ชนมี ค ว าม รู้  ค ว าม
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น
โรคติดต่อระบบทางเดิน
อาหาร 

ขั้นเตรียมการ 
1. ท าหนังสือเพื่อขออนุมัติโครงการให้ด าเนินการ 
 2. ท าหนังสือแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้หน่วยจัดส่ง
รายชื่อรับผิดชอบโรงประกอบอาหาร และ 
ศูนย์เด็ก ที่ตั้งอยู่ในชุมชน เพื่อเข้ารับการอบรม 
  2.3 ประชุมเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
  2.4 ท าหนังสือเชิญวิทยากรจาก สสจ.พช.และทีมงาน 
ขั้นด าเนินการ 
1. เ ชิ ญ วิ ท ย า ก ร ม า อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่                        
โรงประกอบอาหาร และศูนย์เด็กเล็กในชุมชนค่ายพ่อขุนผาเมืองโดย
จัดเป็น 2 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ผลัดกันมาอบรมครบ 100%  
2.ประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรมโดยทีมวิทยากร  
3.ติดตามแนวทางการป้องกันท่ีให้ความรู้แต่ละชุมชนหลังการอบรม 1 
เดือน(ตามแบบประเมิน กสวป.พบ.) 
4. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
5.ติดตามผลหลังการอบรมดูจ านวนผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อระบบ
ทางเดินอาหารที่เกิดจากโรงประกอบอาหารในชุมชนค่ายพ่อขุนผา
เมือง  
ขั้นสรุป และประเมินผลโครงการ 
1.ติดตามตัวช้ีวัดผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารที่มา รพ.หลัง
อบรมจ านวน 4 เดือน 
 2.สรุปผลโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทาง 
แก้ไขเพื่อมาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 

1. ค่าป้ายไวนิลจ านวน 1 ผืน 
= 1,050.-  บาท 
2. ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม 
 (1 มื้อ x 30.- บาท) อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (2 มื้อ x 20.- บาท)                         
จ านวน 150 คน  =   10,500.- บาท 
3. ค่าวิทยากรจ านวน 2 คน 6 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 400.- บาท  จ านวน 2 วัน                    
=  9,600.-  บาท 
4.ค่าวิทยากรลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจประเมินโรง
ประกอบอาหารในชุมชน 4 คน 12 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 200.- บาท = 9,600.- บาท 
 

รวมเป็นเงิน    30,750.-   บาท                 
(สามหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

แผนก 
เวชกรรมป้องกัน 
รพ.ค่ายพ่อขุน 

ผาเมือง 
 

 



โครงการชุมชนปลอดภัยชาวค่ายห่างไกลยาเสพติด ปี 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการชุมชน
ปลอดภัยชาวค่าย
ห่างไกลยาเสพติด  
ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยจากยาเสพ
ติด 
2. เพ่ือป้องกันการ
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน 
3. เ พ่ื อ ใ ห้ ชุ ม ช น ใ ห้
โอกาสกลุ่มเสพเข้าสู่
วงจรการบ าบัดรักษา 
  

ขั้นเตรียมการ 
1. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน และประชุมชี้แจงคณะท างาน 
3. แจ้งตัวแทนชุมชนเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
ขั้นด าเนินการ 
1.ช้ีแจงตัวแทนชุมชนเพื่อจัดอบรมและให้ใช้ชุดตรวจสารเสพ
ติดในปัสสาวะในวันแรกที่เข้ามาในชุมชน 
2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โครงการชุมชนปลอดภยัชาวค่าย
ห่างไกลยาเสพติด ปี 2562 
3.ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อตรวจคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองการใช้
ยาหรือเสพสารอย่างไมเ่หมาะสมและเป็นอันตราย Drug Abuse 
Screening Test (DAST-10) เพื่อหากลุ่มเสี่ยงและกลุม่ป่วย 

4.ประเมินครั้งท่ี 2 หลังเข้ามาอยู่ในชุมชนครบ 10 สัปดาห์แล้ว
กลุ่มเสี่ยงออกนอกชุมชน ในวันที่กลับเข้ามาในชุมชนใช้ชุดตรวจ
สารเสพตดิในปัสสาวะอีกครั้ง 

ขั้นสรุป และประเมินผลโครงการ 

1. ประเมินผลแบบคัดกรองการใช้ยาหรือเสพสารอย่างไม่
เหมาะสมและเป็นอันตราย Drug Abuse Screening Test 
(DAST-10) เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและส่งต่อกลุ่มป่วยกลุ่มป่วย
ไปบ าบัดรักษา 
2. สรุปผลโครงการ ก่อนและหลัง ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง 
แก้ไขเพื่อการพัฒนาต่อไป 

1. ค่าป้ายไวนิล  จ านวน 1 ผืน  
=  1,050.-  บาท 
2. อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (1มื้อ x 20.- 
บาท) จ านวน 1,100 คน  1 วัน  
=   22,000.- บาท 
3. ค่าวิทยากรอบรม 1 คนจ านวน 3 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 400.-บาท  
=    1,200-   บาท 
4. ค่ า ตอบแทนวิ ท ย ากร เ พ่ื อป ระ เ มิ น
แบบทดสอบและใช้ชุดตรวจสารเสพติด 4 
คน x 18 ชั่วโมง x 200.- บาท = 14,400.- 
บาท 
5.ค่าวัสดุประกอบการอบรม และใช้ตรวจคัด
กรองDAST - 10 จ านวน   
= 13,000.- บาท 
 

รวมเป็นเงิน   51,650.-   บาท                 
(ห้าหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

แผนก 
เวชกรรมป้องกัน 
รพ.ค่ายพ่อขุน 

ผาเมือง 
 

 
 



โครงการชุมชนค่ายพ่อขุนผาเมืองบริโภคน้ าปลอดภัยไม่เกิดโรคติดต่อ ปี 2562 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการชุมชนค่ายพ่อขุน
ผาเมืองบรโิภคน้ าปลอดภัย
ไม่เกดิโรคติดต่อ ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความปลอดภัย
จากน้ าอุปโภค บริโภค 
2. เพ่ือให้แต่ละชุมชนมี
ระบบจัดการน้ าอุปโภค 
และบริโภคให้ปลอดภัย
ในชุมชนตนเอง 
3. เพ่ือให้แต่ละชุมชน
ในค่ายพ่อขุนผาเมืองมี
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ง่ายๆก่อนปล่อยลงสู่
ชุมชน 
  

ขั้นเตรียมการ 
1. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ
2. แต่งตั้งคณะท างาน และประชุมชี้แจงคณะท างาน 
3. แจ้งชุมชนเพ่ือส่งตัวแทนชุมชน และจัดเตรียมเอกสาร และ
คู่มือในการอบรม 
4.ท าหนังสือเชิญวิทยากร และใช้สถานที่อบรม 
ขั้นด าเนินการ 
1.จัดอบรมโครงการชาวค่ายพ่อขุนผาเมืองมีน้ ากินน้ าใช้ปลอดภัย 
ปี 2562 
 1.1. วิทยากร ลงพ้ืนที่ในชุมชน เพ่ือสาธิตการประเมินคุณภาพ
น้ าเบื้องต้นการปรนนิบัติบ ารุงระบบน้ า และเครื่องกรองน้ า แต่
ละชุมชนและฝึกปฏิบัติ 
  1.2. อบรมวิธีการบ าบัดน้ าเสียแบบง่ายๆก่อนปล่อยลงสู่ชุมชน 
และสาธิตการเก็บตัวอย่างน้ าส่ งตรวจคุณภาพที่สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทหาร(สวพท.) 
ขัน้สรุป และประเมินผลโครงการ 
1. ประเมินผล โครงการโดยส่งตัวอย่างน้ าแต่ละชุมชนตรวจที่
สถาบันวิทยาศาสตร์ทหาร (สวพท.) ทั้งน้ าอุปโภค และน้ า
บริโภค 
2.แจ้งผลการตรวจคุณภาพน้ าที่ได้รับจากสถาบันวิทยาศาสตร์
ทหาร (สวพท.) 
3. สรุปผลโครงการเพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพน้ าของชุมชน
ต่อไป 

1. ค่าป้ายไวนิล  จ านวน 1 ผืน  
=  1,050.-  บาท 
2. ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม 
 (1 มื้อ x 30.- บาท)  
   อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 
20.- บาท) จ านวน 150 คน  1 วัน  
=   10,500.- บาท 
3. ค่าวิทยากรอบรม(ทฤษฎี) 1 คน
จ านวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ200.-บาท  
=    1,200.-   บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร(ปฎิบัติ) 3 คน x 
20 =ชั่วโมง x 200.- บาท  
= 12,000.- บาท 
 

รวมเป็นเงิน   24,750.-   บาท                 
(สองหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

แผนก 
เวชกรรมป้องกัน 
รพ.ค่ายพ่อขุน

ผาเมือง 
 



โครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนฟันดี  ต าบลบ้านด่าน ปีงบประมาณ  2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการรถทันตกรรม
เคลื่อนที่ เพ่ือประชาชน
ฟันดี  ต าบลบ้านด่าน 
ปีงบประมาณ  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้บริการทางทันตกรรม

แก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่ห่างไกล 

2.เพ่ือให้บริการทางทันตกรรม

ในกลุ่มเด็ก และกลุ่มพระภิกษุ  

สามเณร ในพ้ืนที่ต าบลบ้าน

ด่าน 

3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของ
ตนเองและคนในครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง 
 

1.ประชุมชี้แจง / ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
โครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ 
2.ก าหนดแผนการออกปฏิบัติงานตามพ้ืนที่เป้าหมาย 
3.ประสานงานพื้นที่ตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อจัดเตรียม
สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมออก
ปฏิบัติงาน 
4. ออกปฏิบัติงานตามแผน โดยจะมีการให้บริการทาง
ทันตกรรม ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก  ถอนฟัน ขูดหิน
น้ าลาย และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในทุกกลุ่ม
อายุ 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน/จัดท าข้อเสนอ
เพ่ือการพัฒนา 
 

1. ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงาน  

 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน ( 600.- 
บาท x 2 ชั่วโมง x  10 ครั้ง x 5 คน)   =  ๖๐,๐๐๐  บาท 
1.2 ค่าน้ ามัน ( 100.- บาทx 10 ครั้ง )       
=     1,000.-  บาท                                                                              
2.ค่ายาสีฟัน ขนาด 40 กรัม 
( 15.-บาท x 1,000 กล่อง)             
=    15,000.-  บาท                                                                              

 

รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 76,000.- บาท 
       ( เจ็ดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 

โรงพยาบาลค่าย
พ่อขุนผาเมือง 

 

 

 



โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ การฝึกอบรมปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะ การฝึก 
อบรมปฐมพยาบาล 
และช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ าแนกผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
จากผู้ป่วยปกติได้ 
2. ประเมินสถานการณ์ และ
ประเมินสภาพผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินเบื้องต้นได้ถูกต้อง 
3. ให้การดูแลชั้นต้น ณ จุด
เกิดเหตุ ได้ถูกต้อง 
4.ล าเลียงขนย้ายผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินได้ถูกวิธี 
5.ตระหนักและสามารถ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
รวมทั้งร่วมมือกับชุด
ปฏิบัติงานการการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับที่สูงกว่า 
6.ท าการคัดแยกผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินขั้นต้นในกรณีอุบัติภัย 
และสาธารณภัยได้ 
  

  จัดการฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติการทอดสอบความรู้ก่อน
และหลังการฝึกอบรมและการทดสอบทักษะการฝึกปฏิบัติจากสถานการจ าลอง
โดยวิธีการประเมินผลดังนี้  
แบบฝึกทักษะ 
- แบบฝึกทักษะการประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน (Medical) 
- แบบฝึกทักษะการประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ (Trauma) 
- แบบฝึกทักษะการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่ใช้อุปกรณ์ 
- แบบฝึกทักษะการยกและเคลื่อนย้ายโดยใช้อุปกรณ์ Long Spinal Board 
- แบบฝึกทักษะการยกและเคลื่อนย้ายโดยไม่ใช้อุปกรณ์การอุ้มแบบท่อนซุง3คน 
- แบบฝึกทักษะการถอดหมวกนิรภัย ในผู้ได้รับบาดเจ็บ (Helmet removal) 
- แบบฝึกทักษะการใช้ Cervical Hard collar 
- แบบฝึกทักษะเรื่องการเอาสิ่งแปลมปลอมท่ีอุดกั้นออกจากทางเดินหายใจ 
- แบบฝึกทักษะการช่วยคลอดและการดูแลทารกหลังคลอด 
- แบบฝึกทักษะการพ่นยาแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
- แบบฝึกเรื่องการประเมินสัญญาณชีพ (vital signs) 
- แบบฝึกทกัษะเรื่องการให้ออกซิเจน 
- แบบฝึกทักษะการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) 
-  แบบฝึกทักษะการชว่ยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐาน (Basis CPR) แบบผู้ช่วยเหลือคนเดียว 

- แบบฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(Basic CPR)แบบผู้ช่วยเหลือ 2 คน 
- แบบฝึกทักษะการจัดท่าเปิดทางเดินหายใจ 
- แบบฝึกทักษะการช่วยหายใจโดยใช้อุปกรณ์ 
- แบบฝึกทักษะเรื่องการห้ามเลือดและท าแผล 
- แบบฝึกทักษะเรื่อง การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 
แบบทดสอบการปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการจ าลอง 
-แบบประเมินการทดสอบสถานการณ์จ าลอง Traum patient 
-แบบประเมินการทดสอบสถานการณ์จ าลอง Medical patient 
-แบบทดสอบสถานการณ์จ าลอง การช่วยคลอดและการดูแลทารกหลังคลอด 
-แบบทดสอบสถานการณ์จ าลองการช่วยฟื้นคืนชีพและใช้ AED 

1. ค่าตอบแทนวิทยา 10 ท่าน จ านวน 5 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 600บาท= 30,000.- บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 
 -ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน(60x35x5)=10,500.-  
 -วิทยากร10คน (10x 35x5)= 1,750.-บาท 
รวมเป็นเงิน  12,250.- บาท 
 3.อาหารกลางวัน 
 -ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน (60x70x5)  
=  21,000.-  บาท 
 -วิทยากร10คน(10x70x5) = 3,500.- บาท 
รวมเป็นเงิน  24,500.- บาท 
4. ค่าเอกสารประกอบการเรียน 
-การช่วยชวีิตขั้นพ้ืนฐาน(60x100)=6,000.-บาท 
-การปฐมพยามบาล (60x100)= 4,800.-บาท 
-ข้อสอบ (Per-test,Post-test) (60x10)=600.- บาท 
-แบบประเมินการฝึกทักษะ (60x25แบบ x 5)  
=  7,500.-  บาท  รวมเป็นเงิน  18,900.- บาท 
5.ค่าน้ ามันรถในการเดินทางไปฝึกงาน= 3,000.-บาท 
6.ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการเรียน 
-สมุดจดบันทึก(60x20)= 1,200.-บาท 
-ค่าปากกา (60x7)= 420.-บาท 
-ค่าดินสอ (60x5)= 300.-บาท 
-ค่ากระดาษ A4(10x20)=1,200.-บาท 
รวมเป็นเงิน  3,120.- บาท 

รวมเป็นเงิน   91,770.-   บาท 
(เก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

กองพัน 
เสนารักษ์ที่ 8 
ค่ายพ่อขุน    
ผาเมือง 

 



โครงการโครงการการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ  2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการการประชุม
คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
ปีงบประมาณ  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือพิจารณาแผนการดูแลระยะ
ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพ่ึงพิง 
2.เพ่ือหารือและพัฒนาแผนการ
ดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่
ภาวะพ่ึงพิง ประจ าปี 2562 
3.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

1.เขียนโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
2.ชี้แจงโครงการฯ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.ประสานแจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
4.จัดเตรียมเอกสาร 
5.จัดเตรียมสถานที่จัดประชุม 
6.ด าเนินการจัดประชุม 
7.สรุปผลการประชุม 

ครั้งที่ 1 
1.ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 2×3 ตรม.ๆละ 180.- บาท 
จ านวน 1 ผืน เป็นเงิน 1,080.- บาท 
2.ค่าเอกถ่ายเอกสารการพิจารณา Care Plan 
จ านวน14คน×50.-บาทต่อ1คนเป็นเงิน 700.-บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน(1มื้อ)อาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อ)
จ านวน14คน×80.-บาทต่อ1วันเป็นเงิน1,120.-บาท 
4.ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ จ านวน 15 คนๆ ละ 300.-
บาท เป็นเงิน 4,500.-บาท 
รวมเป็นเงิน  7,400.-  บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยบาท) 
ครั้งที่ 2 
1.ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 2×3 ตรม.ๆละ 180 บาท 
จ านวน 1 ผืน เป็นเงิน 1,080 บาท 
2.ค่าเอกถ่ายเอกสารการพิจารณา Care Plan 
จ านวน14คน×50.-บาทต่อ1คนเป็นเงิน 700.-บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน (1มื้อ) อาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 2มื้อ ) 
จ านวน 14 คน × 80.-บาท ต่อ 1 วัน เป็นเงิน 1,120.-บาท 
4.ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ จ านวน 15 คนๆ ละ 300.-
บาท เป็นเงิน 4,500.-บาท 
รวมเป็นเงิน  7,400.-  บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยบาท) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวมเป็นเงิน 14,800.-บาท 
(หนึ่งหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ต าบลบ้านด่าน 



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต าบลบ้านด่าน ประจ าปี ปีงบประมาณ  2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านด่าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ต าบลบ้านด่าน ประจ าปี
งบประมาณ  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CM)และ

(CG)ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ

เริ่องการดูแลสุขภาพอนามัย

ผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ(CM)และ(CG)และ

คณะกรรมการการระบบการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวใน

ท้องถิ่นชุมชน 

3.เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชน

และภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านการ

ดูแลสุขภาพ 

1.เขียนโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
2.ชี้แจงโครงการฯ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.ประสานแจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
4.จัดเตรียมเอกสาร 
5.จัดเตรียมสถานที่จัดประชุม 
6.ด าเนินการจัดประชุม 
7.สรุปผลการประชุม 

กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้ดูแลนักบริบาลผู้สูงอายุ 
1.ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 2×3 ตรม.ๆละ 180.-บาท 
จ านวน 1 ผืน เป็นเงิน 1,080.- บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน(1มื้อ)อาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อ)
จ านวน 35 คน ×80.-บาทตอ่ 1 วัน เป็นเงิน 2,800.-บาท 
3.ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร  
จ านวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600.-บาท เป็นเงิน 3,600.-บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการ เป็นเงิน 8,000.-บาท 
5.ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย จ านวน 35 คน × 80 บาท 
ต่อ 1 คน เป็นเงิน 2,800.-บาท 
กิจกรรมที ่2 ติดตามประเมินผล 
1.ค่าตอบแทนออกปฏิบัติงาน จ านวน 25 คนๆ ละ 300.- 
บาท/2 วัน เป็นเงิน 15,000.-บาท 
2.ค่าวัสดุอุปกรณ ์ จ านวน 25 คน เป็นเงิน 10,000.-บาท 
รวมเป็นเงิน  7,400.-  บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยบาท) 
3.ค่าอาหารกลางวัน(1มื้อ)อาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อ)
จ านวน 25 คน ×80.-บาทต่อ 2 วัน เป็นเงิน 4,000.-บาท 

 

รวมเป็นเงิน   47,250 บาท 
(สี่หม่ืนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ต าบลบ้านด่าน 

 


