
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ่อหิน 
ปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน   
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 



แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

……………………………………………………. 
กิจกรรมตาม10(1)   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ด าเนนิการ ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพทีมสอบสวน
เคลื่อนที่เร็วในการ
ควบคุมป้องกันโรค
ระดับต าบล (SRRT) 
 

1.เพื่อพัฒนาทีมสอบสวน
เคลื่อนที่เร็วให้มีศักยภาพใน
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
ส าคัญในชุมชน เช่น 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ  
2.เพื่อให้ทีมสอบสวนเคลื่อนที่
เร็วมีความรู้และทักษะในการ
ให้ข้อมูล ค าแนะน าแก่
ประชาชนในการป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 
3. เพื่อให้ทีมสอบสวนเคลื่อนที่
เร็วมีความรู้ ความช านาญ
เก่ียวกับการคัดกรองความ
เสี่ยงระดับบุคคล และชุมชน
เก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา2019 
 

เจ้าหน้าที่/อสม./
ผู้น าชุมชน 
 

เขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล 
สิเกาหมู่ที่
1,2,3,6,7,8,9 
ต าบลบ่อหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทีมสอบสวนเคลื่อนที่
เร็วมีทักษะในการ
ควบคุมป้องกัน โรค
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

2.ร้อยละ 100 ของ
หมู่บ้านได้รับการ
ควบคุมป้องกันโรคอย่าง
มีประสิทธิภาพ กรณีเกิด
โรคติดต่อในหมู่บ้าน 
 

จัดอบรมให้ความรู้ และพัฒนา
ทักษะทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วใน
การควบคุมป้อง กันโรคติดต่ อ
ส าคัญ ในชุมชนต าบลบ่อหิน 
 
 

ม.ค. -ก.ย 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
บาท 

 
 

รพ.สิเกา 

 
 
 



กิจกรรมตาม10(1)   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ด าเนนิการ ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. โครงการชุมชนสะอาด 
บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย ท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงและจัดสิ่งแวดล้อม
บริเวณบ้านให้ถูกสุขลักษณะ
อย่างต่อเน่ือง 
2.เพื่อลดความชุกของลูกน้ า
ยุงลาย ในการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 
 

- ประชาชน 
- อสม. 
-ผู้น าชุมชนหมู่ที่
1,2,3,6,8,9 
ต.บ่อหิน 

 
 
 
 

หมู่บ้านใน 
เขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล 
สิเกา  
 

1.ครัวเรือนร่วม
กิจกรรมก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงและจัด
สิ่งแวดล้อมบริเวณ
บ้านให้ถูก
สุขลักษณะไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
2. ค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลายHI ≤ 10, CI 
= 0 

1.ประชุมคณะท างานโครงการ
ประกอบด้วยผู้แทนหมู่บ้าน/ อสม./ 
ผู้แทนจากอบต.บ่อหิน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ 
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงและจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ 
3.รับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดบ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย 
4.ติดตามค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในชุมชน
ทุกชุมชน 
5.ประกวดบ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย  
6.มอบเกียรติบัตรแก่บ้านที่ปลอดลูกน้ า
ยุงลาย ชุมชนละ 3 รางวัล 
 

ม.ค-ก.ย.65 
 

20,000 
บาท 

 

รพ.สิเกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมตาม10(1)   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ด าเนนิการ ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. โครงการค่าย
อบรมให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติด โรคเอดส์ 
เพศศึกษาและการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

1.เพื่อให้เยาวชนแกนน า มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด โรค
เอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
2.เพื่อให้เยาวชนแกนน าสามารถ
เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติด โรค
เอดส์ เพศศึกษาและการ ตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรในโรงเรียนและ
ชุมชนได้ 
๓.เพื่อให้เยาวชนแกนน าสามารถ
ให้ค าปรึกษา แก่เพื่อนได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม  

แกนน าเยาวชนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒  
โรงเรียน 
สิเกาประชาผดุง
วิทย์ จ านวน 80 
คน  
 

โรงเรียนสิเกา
ประชาผดุงวิทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ร้อยละ 90 ของเยาวชนแกน
น ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องยา
เสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา 
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
เพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละ 90 ของเยาวชนแกน
น าสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่อง
ยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ในโรงเรียนและชุมชนได้ 
3.ร้อยละ 90 ของเยาวชนแกน
น าสามารถให้ค าปรึกษาแก่เพื่อน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

1.กิจกรรมให้ความรู้โดยใช้ฐาน
กิจกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย 
-ฐานให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
-ฐานให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การ
ป้องกันการตั้งครรภ์ 
-ฐานให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
-ฐานให้ความรู้ทักษะการให้
ค าปรึกษา 

ก.ค.-ส.ค.65 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
บาท 

  

รพ.สิเกา 

4.โครงการผู้พิการ
สุขภาพดี ชีวีมีสุข 

1.เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกาย เพิ่ม
พลังใจให้ผู้พิการและผู้ดูแล 
2.เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลผู้พิการมี
ทักษะในการดูแลและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการได้ 
 
 

ผู้พิการ ผู้ดูแล ผู้
พิการ จ านวน 70 
คน 

หมู่ที่ 
1,2,3,6,8,9 
ต าบลบ่อหิน 

1.ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เก่ียวกับการ
สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ  
2.ร้อยละ 70 ของผู้ดูแลหรือ
ญาติที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้พิการได้อย่างถูกต้อง 

1.อบรมให้ความรู้การสร้างเสริม
สุขภาพกาย ใจและการดูแล
สุขภาพ แก่ผู้พิการและผู้ดูแล 
2. ฝึกทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการแก่ผู้ดูแลหรือญาติ 
3. ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้
การปรึกษาการดูแลสุขภาพแก่ผู้
พิการและญาติ 
3.เยี่ยมบ้านผู้พิการติดบ้าน ติด
เตียงโดยทีมสหวิชาชีพ อสม. และ
ภาคีเครือข่าย 

ม.ค-ก.ย.65 15,000 
บาท 

 

รพ.สิเกา 

 



กิจกรรมตาม10(1)   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ด าเนนิการ ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.โครงการสร้างเสริม
ความรู้ด้านอนามัยการ
เจริญพันธ์ุและตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งปากมดลูก 
โรคมะเร็งเต้านม  

1. เพื่อให้สตรีมีความรู้ 
เก่ียวกับอนามัยการเจริญ
พันธ์ุ การป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
โรคมะเร็งเต้านม 
๒. เพื่อให้สตรีอายุ 
30 - 60 ปีได้รับการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูก และสตรี อายุ30 - 
70ปีได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม  
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่
มีผลตรวจคัดกรองผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจ
วินิจฉัยและรักษาพยาบาล
ที่ถูกต้อง  

สตรีอายุ 30-70 ปี หมู่ที่1,2,3,6,8,9 
ต าบลบ่อหิน 
 

1.ร้อยละ 80 ของสตรี อายุ
30 - 70 ปี มีความรู้ 
เก่ียวกับการป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม  
2.ร้อยละ 40 ของสตรีอายุ 
30 -60 ปีได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
3.ร้อยละ 90 ของสตรี อายุ
30 - 70 ปีได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม 
4.ร้อยละ 100 ของสตรีกลุ่ม
ที่รับบริการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ได้รับการแจ้งผลการตรวจ 
5. ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติ 
หรือสงสัยได้รับการส่งต่อ
เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย
และรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง 

-อบรมให้ความรู้ เรื่องอนามัยการ
เจริญพันธ์ุการป้องกันโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
- สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
พร้อมแนะน าการบันทึกข้อมูลการ
ตรวจในสมุดประจ าตัว เป็นประจ า 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
- บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและตรวจเต้านมแก่สตรี
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ม.ค.-มี.ค.65 15,000 บาท 
 

รพ.สิเกา 

 
 
 
 
 
 

 



กิจกรรมตาม10(1)   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6. โครงการตรวจคัด
กรองและติดตาม
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอด
เลือด ปี 2565 

 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คัดกรองโรคเบาหวาน, ความ
ดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การส่งต่อเพื่อตรวจซ้ าและ
วินิจฉัย 
3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การติดตามพฤติกรรมสุขภาพ
โดย อสม. 

ประชาชนอายุ35 ปี 
ขึ้นไปในเขต 
รับผิดชอบของ 
รพ.สิเกา 

หมู่ที่
1,2,3,6,8,9 
ต าบลบ่อหิน 
 

1. ร้อยละ 90 ของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิต 
2. ร้อยละ90 ของประชาชนได้รับ
การส่งเพื่อตรวจซ้ าและวินิจฉัย 
3. ร้อยละ 80 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการติดตามพฤติกรรม
สุขภาพที่บ้านโดยอสม. 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง
โครงการและกระบวนการ
จัดท าโครงการ  ให้ความรู้ อส
ม./แกนน า จ านวน 6 หมู่บ้าน  
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ตรวจคัด
กรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง  
กิจกรรมที่ 3 ติดตามและเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพของ
กลุ่มเสี่ยง  ทุก 3 เดือน   

พ.ย.64 – มี.ค. 
65 

 
 
 
 

37,500 
บาท 

รพ.สิเกา 
 

7.โครงการ โรงเรียนร่วม
ใจ ป้องกันภัย COVID– 
19 ประจ าปี 2565 

1.เพื่อให้ครูและนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค และผลกระทบ 
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในโรงเรียน 
2.เพื่อให้คณะครู นักเรียน มี
ความรู้และทักษะในการใช้ชุด
ตรวจ ATK 
3.สร้างความตระหนักรู้แก่
คณะครู นักเรียน ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

- แกนน านักเรียนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลสิ
เกา (โรงเรียนบ้าน
หัวหิน.โรงเรียนบ้าน 
ดุหุน, โรงเรียนบ้าน
พรุจูด ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 
5,6 จ านวน 50 คน 
- คณะครู จ านวน 5 
คน 

ห้องประชุม
ภูผาเพชร  
โรงพยาบาล 
สิเกา 

1.ครูและนักเรียนมีความรู้ 
เก่ียวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค และผลกระทบ จาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพิ่มขึ้น 
2.ครูและ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถใช้ ชุดตรวจ ATK ได้
ถูกต้อง 
3.ครูและนักเรียนมีความ ตระหนัก
รู้ สามารถปฏิบัติตน และจัดการ
สิ่งแวดล้อม ในการป้องกันการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้  

1.อบรมให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจ เก่ียวกับมาตรการการ
ป้องกันโรคในโรงเรียน 
2.ฝึกทักษะการใช้ชุดตรวจ 
ATK เบื้องต้น 
3.ประกวดละครการป้องกัน
โรคไวรัสโคโรนา 2019 
4.ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตนและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

ม.ค. - ก.พ.65 10,430 
บาท 

 

รพ.สิเกา 

 



กิจกรรมตาม10(1)   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8. โครงการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
โดยวิธี Fit test 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
เรื่องมะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิด
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และ
ระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมี
ระบบส่งต่อเพื่อการตรวจ
วินิจฉัยและการรักษา 

ประชาชนกลุ่ม
อายุ 50-70 ปี 

หมู่ที่
1,2,3,6,78,9
ต.บ่อหิน 

ร้อยละ 60ของ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วย
วิธี FIT test  

- ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้
เกิดโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
- ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่ด้วยวิธี FIT test 

ม.ค. -ก.ย.65 15,000บาท รพ.สิเกา 

9. โครงการจัดซ้ือชุดตรวจ 
Antigen Test Kit (ATK) 
เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยง
ในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

เพื่อจัดหาชุดตรวจ Antigen 
Test Kit (ATK) ให้แก่
โรงพยาบาลสิเกาเพื่อคัดกรอง
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในเขต 
อบต.บ่อหิน  

ประชาชนในเขต 
อบต.บ่อหิน 

พื้นที่  
อบต.บ่อหิน 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ตรวจคัดกรองเบื้องต้น 

- จัดซ้ือชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) ให้แก่ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง จ านวน 800 ชุด  

พ.ย.64 - ก.ย.
65 

120,000 ร.พ.สิเกา 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมตาม10(1)   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10.โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ระบาดหรือโรคติดต่อ
ที่เกิดขึ้นตาม
สถานการณ์ 
ปี 2565 
 
 
 

  1. เพื่อป้องกันการเป็นโรค
ระบาดหรือโรคติดต่อที่เกิดขึ้น
ตามสถานการณ์ ของ
ประชาชนในพื้นที่  
2. เพื่อจัดหาและสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค
ระบาดหรือโรคติดต่อที่เกิดขึ้น
ตามสถานการณ์ 

1. กิจกรรมที่ 1 
จัดตั้งทีม อสม.
จ านวน 63 คน 
 

 หมู่ที่ 4,5,7 
 

1. ร้อยละ 80 ของประชาชน
ในพื้นที่ต้องไม่ป่วยเป็นโรค
ระบาดหรือโรคติดต่อที่เกิด 
ขึ้นตามสถานการณ์ 
2. พื้นที่มีวัสดุอุปกรณ์ใน การ
ป้องกันโรคระบาดหรือโรคติด 
ต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ 

1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
โรคระบาดหรือโรคติดต่อที่เกิดขึ้น
ตามสถานการณ์ 
2. จัดซ้ือสื่อประชาสัมพันธ์ที่
เก่ียวข้องกับการป้องกันโรคระบาด
หรือโรคติดต่อที่เกิดขึ้นตาม
สถานการณ์ 
3. เยี่ยมเสริมพลัง แลก เปลี่ยน
เรียนรู้ พร้อมจัดตั้งทีมดูแลเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อที่
เกิดขึ้นตามสถานการณ์ 

พ.ย.64 - ก.ย.  
65 

12,000  
 

รพ.สต. 
บ้านไร่ออก 

11.โครงการสตรี 
บ่อหินร่วมกันคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก 
เชิงรุก 
- สตรีบ่อหินร่วมกัน
ขจัดภัยมะเร็งปาก
มดลูก,เต้านม 
- สตรีบ่อหินร่วมกัน
คัดกรองเชิงรุกบุก
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม 

1เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกน
น าในการดูแลสุขภาพและการ
เฝ้าระวังป้องกันโรค 
2. เพื่อให้ประชาชนอายุ ๓๐–
๖๐ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านมและ
โรคมะเร็งปากมดลูก 

๑.อบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนน า 
จ านวน 60 คน 
๒. ตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านม
และโรคมะเร็งปาก
มดลูกใน
ประชาชนหญิง
อายุ ๓๐–๖๐ปี 
จ านวน 205 คน 

หมู่ที่ 
4,5,7 

1. แกนน าได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพเรื่องการดูแล
สุขภาพและการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และ
โรคมะเร็งปากมดลูก จ านวน 
60 คน 
2.ร้อยละ 70 ของประชาชน
หญิงอายุ 30 – 60 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เต้านมและโรคมะเร็งปาก
มดลูก จ านวน 447 คน 
(เป้าหมาย 638 คน) 
 

1. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าการ
ตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง
เต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก 
2.ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
และโรคมะเร็งปากมดลูก 
 

พ.ย.64 – ก.ย.
65 

20,000 
 

รพ.สต. 
บ้านไร่ออก 

 
 



กิจกรรมตาม10(1)   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

12.โครงการสุนัต 
(ขลิบหนังหุ้มอวัยวะ
เพศชายในเยาวชน
มุสลิม) 
 
 
 

  1. เพื่อบริการท าขลิบหนัง
หุ้มอวัยวะเพศชายในเยาวชน
มุสลิมและภาวะเสี่ยงการติด
เชื้อและภาวะเลือดออกมาก 
2. เพื่อรณรงค์และสร้างความ
ตระหนัก ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพและป้องกันโรค
โดยเฉพาะโรคดเชื้อ 
3. เพื่อให้เยาวชนมุสลิมเข้าถึง
บริการด้านการส่งเสริมและ
ป้องกันโรค 

1. เยาวชนมุสลิม
ในเขต อบต.บ่อ
หิน จ านวน 45 
คน  
 

 หมู่ที่ 3,8,9, 
 

1. ร้อยละ 80 ของเยาวชน
มุสลิมเข้าถึงการส่งเสริมและ
ป้องกันโรคและภาวะการติด
เชื้อ 

1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรมท าสุนัต (ขลิบหนังหุ้ม
อวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม) 
3. การติดตามประเมินผลโครงการ 

มี.ค. - ก.ย.  
65 

60,000  
 

รพ.สิเกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสรา้งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ด าเนนิการ ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. โครงการเสริมพลัง
ประชาชน ในการคัด
กรองและป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน 

๑. เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ
คัดกรองความเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 
๒. เพื่อให้ผู้ที่สงสัยเป็นโรค
ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจ
ยืนยันและรับการรักษา 

๑.๑.ประชากร 
กลุ่มอายุ ๓๕ ปี
ขึ้นไป จ านวน 
1,371 คน 
 

- หมู่ 4,5,7 1.ร้อยละ ๙๐ ขอประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัด
กรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
2.ร้อยละ ๙๕ ประชาชนกลุ่มผู้ที่
สงสัยเป็นโรคได้รับการส่งต่อเพื่อ
ตรวจยืนยันและรับการรักษา 

1. ตรวจการคัดกรองความ
เสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงประชากร 
35 ปีขึ้นไป (หมู่ที่  4 ,5 ,7 
จ านวน 1,371 คน) 
 

พ.ย.64- 
มิ.ย.65 

28,000 
 

ชมรม อสม.  

2. โครงการหมู่บ้าน
ใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจ
ป้องกันโรคติดต่อ  
ปี 2565  
 

๑.เพื่อให้ทีมเฝ้าระวังมีความรู้
และสามารถควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่อที่ส าคัญในชุมชนได้ 
๒.เพื่อให้ชุมชุนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมและป้องกันการ
ระบาดของโรคติดต่อที่ส าคัญ
ในชุมชน 
๓.เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคติดต่อที่ส าคัญในชุมชน 

1.ทีมเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคจ านวน 
5 คน 
2. แกนน าหมู่บ้าน  
จ านวน 10 คน 
 

- หมู่ 7 
บ้านใหม่ 

1. ทุกหมู่บ้านสามารถควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ 
2. ร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน มีค่า 
HI < ๑๐  และ CI=๐ 
 

1.อบรมพัฒนาศักยภาพทีม
เฝ้าระวังควบคุมโรคของ
สถานบริการ 
2.จัดประชุมแกนน าหมู่บ้าน 
ผู้น าและสถานศึกษาในการ
ด าเนินงานเรื่องการป้องกัน
โรคระบาดในชุมชน 
3.รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
4. จัดซ่ือวัสดุครุภัณฑ์ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

พ.ย.64 - ก.ย.
65 

10,000  
 

ชมรม อสม. 
บ้านใหม่ 

 
 
 
 



กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสรา้งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ด าเนนิการ ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. โครงการหมู่บ้านไส
ต้นวา ปลอดภัย ใส่ใจ
ป้องกันโรคติดต่อ  
ปี 2565  
 

1.เพื่อให้ทีมเฝ้าระวังมีความรู้
และสามารถควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่อที่ส าคัญในชุมชนได้ 
2.เพื่อให้ชุมชุนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมและป้องกันการ
ระบาดของโรคติดต่อที่ส าคัญ
ในชุมชน 
3.เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคติดต่อที่ส าคัญในชุมชน 

1.ทีมเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคจ านวน 
5 คน 
2. แกนน าหมู่บ้าน  
จ านวน 10 คน 
3. โรงเรียน 
จ านวน 1 โรง 

- หมู่ 4 
บ้านไสต้นวา 

. ทุกหมู่บ้านสามารถควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อได้ 
2. ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้าน 
มีค่า HI < ๑๐  และ CI=๐ 
 

1. อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้า
ระวังควบคุมโรคของสถาน
บริการ 
2. จัดประชุมแกนน าหมู่บ้าน 
ผู้น าและสถานศึกษาในการ
ด าเนินงานเรื่องการป้องกันโรค
ระบาดในชุมชน 
3. รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
4.  จัดซ่ือวัสดุครุภัณฑ์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

พ.ย.64 - ก.ย.
65 

10,000 
 

ชมรม อสม. 
บ้านไสต้นวา 

4. โครงการหมู่บ้านไร่
ออก ปลอดภัย ใส่ใจ
ป้องกันโรคติดต่อ  
ปี 2565  
 

1.เพื่อให้ทีมเฝ้าระวังมีความรู้
และสามารถควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่อที่ส าคัญในชุมชนได้ 
2.เพื่อให้ชุมชุนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมและป้องกันการ
ระบาดของโรคติดต่อที่ส าคัญ
ในชุมชน 
3.เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคติดต่อที่ส าคัญในชุมชน 

.ทีมเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคจ านวน 
5 คน 
2. แกนน าหมู่บ้าน  
จ านวน 10 คน 
3. โรงเรียน 
จ านวน 1 โรง 

- หมู่ 5 
บ้านไร่ออก 

1. ทุกหมู่บ้านสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อได้ 
2. ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้าน 
มีค่า HI < ๑๐  และ CI=๐ 
 

1. อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้า
ระวังควบคุมโรคของสถาน
บริการ 
2. จัดประชุมแกนน าหมู่บ้าน 
ผู้น าและสถานศึกษาในการ
ด าเนินงานเรื่องการป้องกันโรค
ระบาดในชุมชน 
3. รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
4. จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

พ.ย.64 - ก.ย.
65 

10,000 
 

ชมรม อสม. 
บ้านไร่ออก 

 
 
 



กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสรา้งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ด าเนนิการ ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5. โครงการลด ละ เลิก
ใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  
 

- เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบ
อาหารและผู้บริโภค
ตระหนักถึงอันตรายจาก
การใช้โฟมบรรจุอาหาร 
- เพื่อให้ผู้ประกอบการค้า
อาหารและผู้บริโภค ลด ละ 
เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร 

- ผู้ประกอบการ 
ร้านค้า
ร้านอาหาร และ
แผงลอย 
 

-หมู่ที่ 1,2,3, 
6,8 ,9 ของ
ต าบลบ่อหิน 
 

- ผู้ประกอบการได้
ตระหนักถึงการลดใช้
โฟมในการบรรจุ
อาหาร 

- จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบอาหาร
และผู้บริโภคให้ตระหนักถึงอันตราย
ขากการใช้โฟมบรรจุอาหาร 
- รณรงค์การลด ละ เลิกใช้โฟมในการ
บรรจุอาหาร 

ม.ค.- ก.ย.65 
 

10,000 - ประธาน อสม.
ต าบลบ่อหิน 

6. โครงการลดพุง 
ลดโรค เริ่มด้วยที่ตัวเรา  
 

- เพื่อให้คนที่มีกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการความรู้ในการออก
ก าลังกายที่ถูกวิธี 
- จัดตั้งชมรมการออกก าลัง
กาย 

- ประชาชนใน 
 หมู่ที่ 2 พรุจูด 
 

-หมู่ที่ 2บ้าน 
พรุจูด ต าบล 
บ่อหิน 
 

- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถออกก าลังกาย
ได้อย่างถูกวิธีและ
ต่อเน่ือง 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
- จัดตั้งชมรมการออกก าลังกาย 
- จัดให้มีการออกก าลังกายทุกวันที่
ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 

ม.ค.- มิ.ย. 65 
 

7,000 -  อสม.หมู่ 2 

7. โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน 

- เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
จัดการขยะจากครัวเรือน 
- เพื่อให้ประชาชนคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี 
- เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในการคัดแยก
ขยะก่อนน าไปก าจัด 

- ประชาชนใน 
 หมู่ที่ 2 พรุจูด 
 

-หมู่ที่ 2 บ้าน 
พรุจูด ต าบล 
บ่อหิน 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการม
ความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนอย่างถูกวิธี 

- อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี 
- สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 
- ปฏิบัติการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีก่อน
น าไปก าจัด 

ม.ค.- มิ.ย. 65 
 

7,000 -  อสม.หมู่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสรา้งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การ
สร้างแกนน าการออก
ก าลังกายในชุมชน   
 

- เพื่อสร้างแกนน าการออก
ก าลังกายให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการออกก าลังกาย
ด้วยบาสโลบที่เหมาะสม
กับวัยและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
- เพื่อให้มีแกนน าการออก
ก าลังกายด้วยบาสโลบและ
มีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวในทุกครัวเรือน 

- ประชาชนอายุ
15-59ปี จ านวน 
20 คน 
 

-หมู่ที่ 1 ของ
ต าบลบ่อหิน  
 

- ร้อยละ70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับวัยและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
-มีแกนน าการออกก าลังประจ า
หมู่บ้าน 

- จัดอบรมให้ความรู้การออก
ก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย 
- ประชาชนอายุ 15 – 59 ปี
การออกก าลังกายด้วยบาสโลบ 
- ออกก าลังกายด้วยการเต้น
บาสโลบเป็นประจ าทุกวัน 

ม.ค.- ก.ย.65 
 

5,000 - อสม.หมู่ที่ 1 

9.โครงการรวมพลัง  
ร่วมใจ ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

1. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ (โรค
ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า COVID – 19 
) 
2. เพื่อเฝ้าระวังและลดการ
เกิดโรคติดต่อในชุมชน  

1.ทีมผู้น าชุมชน 
อสม. และผู้ที่
เก่ียวข้อง จ านวน 
50 คน  
2. ประชาชนใน
ชุมชน จ านวน 
150 คน 

หมู่ที่ 3 บ้านดุ
หุน  

1.ร้อยละ 80 ประชาชนมี
ความรู้ความเข้า มาตราการ
ต่างๆในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
2.ร้อยละ 80 ของหลังคาเรือน
มีส่วนร่วมในการควบคุม 
ป้องกันโรค 

1.ประชุมแกนน า ก าหนด
ข้อตกลงในการด าเนินการ
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน  
2. กิจกรรมให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจมาตรการต่างๆใน
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ  
3. กิจกรรมถอดบทเรียน
ร่วมกัน เพื่อสร้าง”รูปแบบการ
ป้องกันโรคติดต่อบ้านดุหุน”
และทีมควบคุมโรคในกรณีที่
เกิดการระบาดในชุมชนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

ม.ค. – มี.ค. 65 15,000 บาท ชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่
ที่ 3 บ้านดุหุน 



 
 

กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสรา้งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10. โครงการบูรณาการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตโดย
ใช้หลักค าสอนทาง
ศาสนาของภาคี
เครือข่ายในชุมชน  

1.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางในการ
จัดการปัญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
การประเมินสุขภาพจิตของ
ตนเอง 

1.ทีมผู้น าชุมชน อส
ม. และผู้ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 50 คน  
2. ประชาชนใน
ชุมชน จ านวน 150 
คน 

หมู่ที่ 3  
บ้านดุหุน 

1.ร้อยละ 100 ของ
หมู่บ้านมีแนวทางใน
การจัดการปัญหา
สุขภาพจิตในชุมชน 
2.ร้อยละ 80 
ประชาชนของ
ประชาชน 

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
2.จัดอบรมให้ความรู้การประเมิน
สุขภาพจิตของตนเอง และโดยใช้
หลักทางศาสนา 
3.แนวทางการปฏิบัติในเดือน 
รอมฏอน  

เม.ย. – ก.ค. 65 15,000 บาท ชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่ที่ 
3 บ้านดุหุน 

11. โครงการบูรณาการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตโดย
ใช้หลักค าสอนทาง
ศาสนาของภาคี
เครือข่ายในชุมชน  

1.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางในการ
จัดการปัญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
การประเมินสุขภาพจิตของ
ตนเอง 

1.ทีมผู้น าชุมชน อส
ม. และผู้ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 10 คน  
2. ประชาชนใน
ชุมชน จ านวน 100 
คน 

หมู่ที่ 8 บ้าน
โต๊ะบัน 

1.ร้อยละ 100 ของ
หมู่บ้านมีแนวทางใน
การจัดการปัญหา
สุขภาพจิตในชุมชน 
2.ร้อยละ 80 
ประชาชนของ
ประชาชน 

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
2.จัดอบรมให้ความรู้การประเมิน
สุขภาพจิตของตนเอง และโดยใช้
หลักทางศาสนา 
3.แนวทางการปฏิบัติในเดือน 
รอมฏอน  

เม.ย. – ก.ค. 65 10,000 บาท ชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่ที่ 
8 บ้านโต๊ะบัน 

12.โครงการบูรณาการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตโดย
ใช้หลักค าสอนทาง
ศาสนาของภาคี
เครือข่ายในชุมชน  

1.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางในการ
จัดการปัญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
การประเมินสุขภาพจิตของ
ตนเอง 

1.ทีมผู้น าชุมชน อส
ม. และผู้ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 10 คน  
2. ประชาชนใน
ชุมชน จ านวน 100 
คน 

หมู่ที่ 9 บ้าน
ปากคลอง 

1.ร้อยละ 100 ของ
หมู่บ้านมีแนวทางใน
การจัดการปัญหา
สุขภาพจิตในชุมชน 
2.ร้อยละ 80 
ประชาชนของ
ประชาชน 

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
2.จัดอบรมให้ความรู้การประเมิน
สุขภาพจิตของตนเอง และโดยใช้
หลักทางศาสนา 
3.แนวทางการปฏิบัติในเดือน 
รอมฏอน  

เม.ย. – ก.ค. 65 10,000 บาท ชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่ที่ 
9 บ้านปาก
คลอง 

 
 
 
 



 
 
 

กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสรา้งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

13. โครงการรวมพลัง 
ร่วมใจ ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

1. ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ (โรค
ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า COVID – 19 ) 
2. เพื่อเฝ้าระวังและลดการ
เกิดโรคติดต่อในชุมชน  

1.ทีมผู้น าชุมชน อส
ม. และผู้ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 30 คน  
2. ประชาชนใน
ชุมชน จ านวน 80 
คน 

หมู่ที่ 9 บ้าน
ปากคลอง  

1.ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความรู้
ความเข้า มาตราการ
ต่างๆในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 
2.ร้อยละ 80 ของ
หลังคาเรือนมีส่วนร่วม
ในการควบคุม ป้องกัน
โรค 

1.ประชุมแกนน า ก าหนดข้อตกลง
ในการด าเนินการควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน  
2. กิจกรรมให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจมาตรการต่างๆในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
3. กิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกัน 
เพื่อสร้าง”รูปแบบการป้องกัน
โรคติดต่อบ้านปากคลอง”และทีม
ควบคุมโรคในกรณีที่เกิดการ
ระบาดในชุมชนร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

ม.ค. – มี.ค. 65 10,000 
บาท 

ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่ที่ 
9 บ้านปากคลอง 

14. โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ“สูงวัย
อย่างมีคุณภาพสุขภาพ
กาย สุขภาพใจแข็งแรง” 
 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และท ากิจกรรมร่วมกัน 
- เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้
ด้านสุขภาพกาย ใจ 

- ผู้สูงอายุต าบล 
บ่อหิน 

- ต าบลบ่อหิน -ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ด้าน
สุขภาพกาย ใจ
เพิ่มขึ้น 

- อบรมเสริมความรู้เรื่องสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
-ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 

ม.ค.- ก.ย.65 30,000 - คณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลบ่อหิน 

 

15. โครงการอบรม
อาสาสมัครและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงได้เข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข 

- ผู้สูงอายุต าบล 
บ่อหิน 

- ต าบลบ่อหิน -ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง 

- จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 

ม.ค.-ก.ย.65 8,000 - คณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลบ่อหิน 

 
 
 



 
 

กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสรา้งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

16. โครงการอบรมแกน
น าการออกก าลังกาย 
ลดพุง ลดโรค เพื่อ
สุขภาพชุมชน 
บ้านโต๊ะบัน  

๑. เพื่อให้ประชาชนบ้านโต๊ะ
โต๊ะบันมีร่างกายแข็งแรง
และสุขภาพจิตที่ดี ลด
ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรค
ต่างๆ 
๒. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ประชาชนบ้านโต๊ะ
บัน จ านวน 60 คน 

- หมู่ 8 
บ้านโต๊ะบัน 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนบ้านโต๊ะบัน
ที่เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนน า
การออกก าลังกาย ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยใช้หลัก 3 อ 2 ส 
๒. จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบ 
 

ม.ค. – ก.ย.65 7,000 
 

อสม.หมู่ที่ 8บ้าน
โต๊ะบัน 

17. โครงการบ้าน
สะอาด อนามัยดี  
ชีวีมีสุข 

๑. เพื่อรณรงค์ให้มีการท า
ความสะอาดบ้านตามหลัก
สุขาภิบาล 
๒. เพื่อให้ส่งเสริมการคัด
แยกขยะที่ถูกวิธีในครัวเรือน
ได้อย่างถูกต้อง 

ประชาชนบ้านโต๊ะ
บัน จ านวน 50 
ครัวเรือน 

- หมู่ 8 
บ้านโต๊ะบัน 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนบ้านโต๊ะบัน
ที่มีการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี 
 

๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการคัดแยกขยะ 
๒. ประกวดบ้านน่าอยู่ น่าดู น่า
มอง  
 

ม.ค. – ก.ย. 65 5,000 
 

อสม.หมู่ที่ 8บ้าน
โต๊ะบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมตาม10(3)สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดแูลเด็กในชุมชน ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดแูลเด็กเล็กในชุมชน หรือการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค 

-  เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 
อบต.บ่อหินให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

- เด็กใน ศพด. 
อบต.บ่อหิน 
-ผู้ปกครอง
ปกครอง 
-คร ู

- ศพด.ใน
สังกัด อบต.
บ่อหิน 

- เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กมีคุณภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

- จัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครอง
และครูผู้ดูแลเด็ก 

ม.ค.- ก.ย.65 5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

- คร ูศพด.พรุจูด 
- คร ูศพด.ดุหุน 
- คร ูศพด.ไสต้นวา 
- คร ูศพด.ไร่ออก 
- คร ูศพด.หัวหิน 

2. โครงการโภชนาการ
สมวัย 

-เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับ
โภชนาการอาหาร5หมู่แก่เด็ก 
ผู้ปกครองและผู้ประกอบ
อาหาร 

- เด็กใน ศพด. 
อบต.บ่อหิน 
-ผู้ปกครอง
ปกครอง 

- ศพด.ใน
สังกัด อบต.
บ่อหิน 

- เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กมีคุณภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

- จัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครอง
และครูผู้ดูแลเด็ก 

ม.ค.- ก.ย.65 5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

- คร ูศพด.พรุจูด 
- คร ูศพด.ดุหุน 
- คร ูศพด.ไสต้นวา 
- คร ูศพด.ไร่ออก 
- คร ูศพด.หัวหิน 

3. โครงการหนูน้อยฟัน
สวย 

เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพฟันแก่เด็ก ครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เด็กและครูใน 
ศพด. สังกัด 
อบต.บ่อหิน 

- ศพด.ใน
สังกัด อบต.
บ่อหิน 

- เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สุขภาพฟันที่ดี 

-จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการดู
และสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่เด็ก
และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ม.ค.- ก.ย.
65 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

- คร ูศพด.พรุจูด 
- คร ูศพด.ดุหุน 
- คร ูศพด.ไสต้นวา 
- คร ูศพด.ไร่ออก 
- คร ูศพด.หัวหิน 

 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมตาม10(3) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสขุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กในชุมชน ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดแูลเด็กเล็กในชุมชน หรือการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. โครงการรณรงค์การ
สวมหมวกนิรภัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-  เพื่อให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักในการสวม
หมวกนิรภัย และเข้าใจ
ระเบียบจราจรมากขึ้น 

- เด็กใน ศพด. 
ผู้ปกครองและครู
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- ศพด.ใน
สังกัด อบต.
บ่อหิน 

- เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

- จัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจในการสวมหมวกนิรภัยแก่เด็ก 
ผู้ปกครองและครูในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ม.ค.- ก.ย.
65 

5,000 
6,000 
8,000 
6,000 
8,000 

- คร ูศพด.พรุจูด 
- คร ูศพด.ดุหุน 
- คร ูศพด.ไสต้นวา 
- คร ูศพด.ไร่ออก 
- คร ูศพด.หัวหิน 

5. โครงการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) 

-เพื่อให้ความรู้และป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19)แก่เด็ก ผู้ปกครอง
และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กใน ศพด. 
อบต.บ่อหิน 
-ผู้ปกครอง
ปกครอง 
-คร ู

- ศพด.ใน
สังกัด อบต.
บ่อหิน 

- เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กปราศจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) 

- จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้และ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19)แก่เด็ก ผู้ปกครองและครู
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) 

ม.ค.- ก.ย.65 5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

- คร ูศพด.พรุจูด 
- คร ูศพด.ดุหุน 
- คร ูศพด.ไสต้นวา 
- คร ูศพด.ไร่ออก 
- คร ูศพด.หัวหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมตาม10(4)สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ด าเนนิการ ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลาก า
เนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการและ
ตัวแทนชุมชนจัดท า
แผนกองทุนฯ  
2.ประชุม 
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนและการพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
3. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือ และซ่อมแซม 
วัสดุอุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ของกองทุนฯ 

- เพื่อสนับสนุนการมีส่วน
ร่วม ของชุมชนในการ
จัดท า แผนงาน 
-เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหาร จัดการกองทุน 
- สรุปผลการด าเนินงาน
ของกองทุน 
-เพื่อจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ส าหรับใช้ใน
กิจการของกองทุน 

- คณะกรรมาร
กองทุน อสม.ผู้น า
ชุมชน ประชาชน 
จ านวน 90 คน    
-คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

-ต าบลบ่อหิน - ผู้เข้าร่วมประชุมร้อย
ละ 90 
 
- คณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 100 
 
 
 
- การบริหารกองทุนมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 
100 
 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการและตัวแทนชุมชน
จัดท าแผนกองทุน 
(ค่าอาหารกลางวันเครื่องดื่ม และ
อาหารว่าง) 
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่ออนุมัติโครงการ และจัด
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ 
-เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมตาม
หลักเกณฑ์ที่ สปสช.ก าหนด 
-ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม 
-จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน (ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่) 
- ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะผู้
นิเทศงานหรือคณะกรรมการ
ประเมินกองทุน 
-จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ของกองทุน 
 

ต.ค.64 - ก.ย.65 65,000  - คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ 

 
 

 
 



 
กิจกรรมตาม10(5)สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด KPI กิจกรรม ระยะเวลาก า
เนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. โครงการป้องกันโรค
ระบาดหรือเกิดภัยพิบัติ
ในพื้นที่ 

- เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ระบาดในต าบล 

-ประชาชนใน
ต าบลบ่อหินและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-ต าบลบ่อหิน -หมู่บ้านได้รับการป้องกัน
จากการเกิดโรคระบาดใน
พื้นที่ 

- ป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

ต.ค. 64-ก.ย.
65 

121,000  - คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ่อหิน 
ปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
 


