
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทท่ี 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการปูองกัน และ
ควบคุม ปัญหาโรคติดต่อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

1.เพื่อปูองกัน เฝูาระวัง 
และควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อในพื้นที ่
2.เพื่อลดการเกิด และการ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ในพื้นที ่
3.เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสว่นร่วมในการ
ควบคุม ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) 
 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลคลองขนาก 
จ านวน 100 คน 

หมู่ที่ 1-4, 
6-7 และ
หมู่ที่ 9 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย             

เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80  

 

1.ประชุม/ชี้แจงและ
ส ารวจกลุ่มเปาูหมาย 
2.ประสานงานเจ้าหนา้ที่
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 
2019 
4.สรุปผลการด าเนินการ
ตามโครงการ  
 
 

ตุลาคม
2563 ถึง
กันยายน
2564 

-ค่าสื่อประชาสัมพนัธ์ 
100 ชุดๆ ละ 30 บาท
เป็นเงิน 3,000.- บาท 
-ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 1 มื้อๆละ 50 
บาท จ านวน 100 คน
เป็นเงิน 5,000.-บาท 
-ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 100 
คน ๆ ละ 25 บาท เปน็
เงิน 5,000.- บาท 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 
3,600.- บาท 
-ค่าปูายโครงการฯ 
จ านวน 1 ปาูย เป็นเงนิ 
350.- บาท 
 

กลุ่ม 
อสม. ต าบล
คลองขนาก 

      รวม 10,000.-  
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.โครงการเฝูาระวังมะเร็ง 
เต้านม ประจ าปี 2564 

1.เพื่อให้สตรีกลุ่มเปูาหมาย
มีความรู้และสร้างพฤติกรรม
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ได้อย่างถูกต้องเป็นประจ า
ทุกเดือน 
2.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
กับกลุ่มสตรีที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม 
3.เพื่อสร้างระบบเครือข่าย
เฝูาระวังดูแลรักษาและส่ง
ต่อที่มีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ทุกระดบั 

สตรีอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 70 คน 

หมู่ที่ 1-4, 
6-7 และ
หมู่ที่ 9 

ร้อยละ 80 ของสตรี
อายุ 30 ปีขึ้นไป 
ผ่านการประเมิน
ทักษะการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

1.ส ารวจและจัดท า
ระเบียนกลุ่มเปาูหมาย 
2.ฟื้นฟูความรู้แก่ อสม./
แกนน าสตรีโดยจัดอบรม 
อสม. และสาธิตเทคนิค
การตรวจเฝูาระวังเต้านม
ในสตรี 
3.สร้างเครือข่ายการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 
4.สุ่มประเมินทักษะ การ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองโดยเจ้าหนา้ที่ 
 
 

ตุลาคม
2563 ถึง
กันยายน
2564 

-ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 1 มื้อๆละ 100 
บาท จ านวน 70 คน 
เป็นเงิน 7,000.-บาท 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 2 
คน ๆ ละจ านวน 2 
ชม.ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 2,400.- บาท 
-ค่าปูายโครงการฯ 
จ านวน 1 ปาูย เป็นเงนิ 
350.- บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงนิ 
250.- บาท 

กลุ่ม 
อสม. ต าบล
คลองขนาก 

      รวม 10,000.-  
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.โครงการปูองกันและแก้ไข
โรคขาดสารไอโอดนี 

1.เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนแก่ประชาชนใน
พื้นที ่
2.เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือไอโอดีน 
3.เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ใน
ชุมชน 

ประชากร อายุ 35 
ปีขึ้นไป จ านวน 
100 คน 

หมู่ที่ 1-4, 
6-7 และ
หมู่ที่ 9 

ประชาชน ร้อยละ 
100 ได้รับความรู้
และวิธีการปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดนี 

1.เขียนโครงการเพื่อเสนอ 
2.ประชุมวางแผนงาน
โครงการกับคณะท างาน 
3.จัดท าแผนแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดนีใน
พื้นที่  
4.จัดกิจกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับสารไอโอดีนกับ
ประชาชนในพื้นที่  
 
 

ตุลาคม
2563 ถึง
กันยายน
2564 

-ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 1 มื้อๆละ 50 
บาท จ านวน 100 คน 
เป็นเงิน 5,000.-บาท 
-ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ 
ๆ ละ25 บาท จ านวน 
100 คน รวมเป็น 
2,500.- บาท  
-ค่าสื่อประชาสัมพนัธ์ 
จ านวน 100 ชุด เปน็
เงิน 350.- บาท 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
จ านวน 3 ชม.ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 
1,800.- บาท 
-ค่าปูายโครงการฯ 
จ านวน 1 ปาูย เป็นเงนิ 
350.- บาท 
 

กลุ่ม 
อสม. ต าบล
คลองขนาก 

      รวม 10,000.-  
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.โครงการเฝูาระวังโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี 
2564 

1.เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือกออกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ลดอัตราการปุวยและไม่มี
ผู้เสียชีวิต 

ประชากรในพื้นที่
ต าบลคลองขนาก 
จ านวน 2,855 คน 

หมู่ที่ 1-4, 
6-7 และ
หมู่ที่ 9 
 

-อัตราการปุวยด้วย
โรคไข้เลือดออก
ลดลง 
-ทุกหมู่บ้านปลอด
ลูกน้ ายุงลาย 

1.ส ารวจและท าลายลูกน้ า
ยุงลาย ทุก3 เดือน 
2.กรณีเกิดโรคท าการ
ควบคุมได้อย่างมาตรฐาน
ตามหลัก3-3-1-5 
 
 

ตุลาคม
2563 ถึง
กันยายน
2564 

-ค่าจ้างส ารวจ/ใสท่ราย 
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ปีละ 4 คร้ัง ๆ 
ละ 300 บาท จ านวน 
7 หมู่บ้าน เปน็เงิน 
8,400.- บาท 
-ค่าจ้างเหมาพน่หมอก
ควัน 2 คน ๆ ละ 200 
บาท รวม 10 วัน เป็น
เงิน 4,000.- บาท 
-ค่าสเปรย์ฉีดพ่นยงุ
จ านวน 16 กระป๋อง ๆ 
ละ 100 บาท เป็นเงนิ 
1,600.- บาท 
 
 
 
 
 

กลุ่ม 
อสม. ต าบล
คลองขนาก 

      รวม 14,000.-  
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5.โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะเสี่ยงและผูปุ้วยเร้ือรัง 

1.เพื่อให้ผู้ปุวยเร้ือรังทราบ
และสามารถประเมินอาการ
สัญญาณเตือนภัยกับชีวิต 
2.เพื่อลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผูปุ้วย
เบาหวานและความดันโลหิต
สูง 
3.เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
ด้วยโรคไต โรคหัวใจขาด
เลือด 

ผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง
และญาติ จ านวน 
100 คน 

หมู่ที่ 1-4, 
6-7 และ
หมู่ที่ 9 
 

-ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
รับทราบและ
สามารถประเมนิ
อาการสัญญาณเตือน
ภัยกับชีวิตได ้

1.ประชุมชี้แจงและส ารวจ
กลุ่มประชากรเปูาหมาย 
2.อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพจิตแก่ผูสู้งอายุ
ผู้ที่มีภาวะเสีย่งและผู้ปุวย
เร้ือรัง 
 
 

ตุลาคม
2563 ถึง
กันยายน
2564 

-ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 1 มื้อๆละ 50 
บาท จ านวน 100 คน 
เป็นเงิน 5,000.-บาท 
-ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
ๆ ละ25 บาท จ านวน 
100 คน รวมเป็น 
5,000.- บาท  
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
จ านวน 6 ชม.ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 
3,600.- บาท 
-ค่าปูายโครงการฯ 
จ านวน 1 ปาูย เป็นเงนิ 
400.- บาท 
 

กลุ่ม 
อสม. ต าบล
คลองขนาก 

      รวม 14,000.-  

 

 

 

 

 

 



-6- 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6.โครงการว่ายน้ าเป็น เลน่
น้ าได้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ประจ าปี 2564 

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
การออกก าลังกายโดยการ
ว่ายน้ า 
2.เพื่อสร้างนิสัยให้เด็กรัก
การออกก าลังกาย 
3.เพื่อให้เด็กมีความรู้
เก่ียวกับความปลอดภัยทาง
น้ า 
4.เพื่อฝึกให้เด็กมีทักษะการ
เอาชีวิตรอดและพื้นฐานการ
ว่ายน้ า 
5.เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ห่างไกล            
ยาเสพติด 

นักเรียนโรงเรียน
วัดนางช าฯ จ านวน 
60 คน 

รร.วัดนางช า  -เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
-เด็กได้รัยบการสร้าง
เสริมนิสัยในการออก
ก าลังกาย 
-เด็กทุกคนที่เข้า
อบรมมีทักษะในการ
ว่ายน้ า 

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
3.จัดฝึกอบรมการว่ายน้ า
พื้นฐานส าหรับเด็ก 
4.ประเมินผลและสรุปผล 
 
 

ตุลาคม
2563 ถึง
กันยายน
2564 

-ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 2 วัน 
ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 20 
บาท จ านวน 5,600.-
บาท  
-ค่าตอบแทนวทิยากร 2 
คน ๆ ละ 600 บาท 
จ านวน 5 ชม. เป็นเงนิ 
6,000.- บาท 
-ค่าปูายโครงการฯ 
จ านวน 1 ปาูย เป็นเงนิ 
400.- บาท 
-ค่าท าความสะอาดสระ
ว่ายน้ า/ค่าน้ า/ค่าเกลือ
ปรับสภาพสระ เปน็เงิน 
3,000.- บาท 
 

รร.วัดนางช า 

      รวม 15,000.-  
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7. โครงการจัดท าลูกประคบ
สมุนไพร ประจ าปี 2564 

1.เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจข้ันตอน
การผลิตและน าไป
ประยุกต์ใช้จริง 
2.เพื่อคลายเครียดคลาย
เมื่อยล้ากล้ามเนื้อเส้นเอ็น
เกิดความกะปรี้กระเปร่า
สบายเนื้อสบายตัวขึ้น 
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันได ้
 
 

ผู้สูงอายุต าบล
คลองขนาก 
จ านวน 100 คน 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
อบต.คลอง
ขนาก 
 

-ผู้สูงอายุมีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
กระบวนการท าลูก
ประคบเพื่อสุขภาพ 
ร้อยละ 80 
 

1.ประชุมชี้แจงโครงการแก่
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ 
3.อบรมให้ความรู้ด้านการ
ท าลูกประคบเพื่อสุขภาพ
และประโยชน์จากการใชลู้ก
ประคบสมนุไพร 
4.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ตุลาคม
2563 ถึง
กันยายน
2564 

-ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 1 มื้อๆละ 50 
บาท จ านวน 100 คน 
เป็นเงิน 5,000.-บาท 
-ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
ๆ ละ 25 บาท จ านวน 
100 คน รวมเป็น 
5,000.- บาท 
-ค่าตอบแทนวทิยากร  
2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 
3,600.- บาท 
-ค่าปูายโครงการฯ 
จ านวน 1 ปาูย เป็นเงนิ 
500.- บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง เป็นเงิน 
13,600.- บาท 
 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนต าบล
คลองขนาก 

      รวม 27,700.-  
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้วยการออกก าลัง
กายปี 2564 

1.เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายให้กับผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีร่างกาย
แข็งแรงมากข้ึน 
 

ผู้สูงอายุ จ านวน  
50 คน 

อบต. 
คลองขนาก 
 

-ผู้สูงอายุในต าบล
คลองขนาก 

1.ประชุมชี้แจงก าหนด
กลุ่มเปูาหมาย  
2.ด าเนินการตามโครงการ 
3.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ตุลาคม
2563 ถึง
กันยายน
2564 

-ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ 
ๆ ละ 25 บาท จ านวน 
50 คน เป็นเวลา 5 วนั
เป็นเงิน 6,250.- บาท  
-ค่าตอบแทนวทิยากร 2 
คน ๆ ละ 500 บาท  
จ านวน 5 วัน  เปน็เงิน 
5,000.- บาท 
-ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
จ านวน 5 วัน ๆ ละ 
500 บาท เป็นเงนิ 
2,500.- บาท 
 
 
 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนต าบล
คลองขนาก 

      รวม 13,750  
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9.โครงการกะลามะพรา้ว 
นวดฝาุเท้าเพื่อสุขภาพ 
ประจ าปี 2564 
 
 
 

1.เพื่อช่วยการกระตุ้นการ
ไหลเวียนของโลหิต ปูองกัน
ปัญหาสุขภาพดา้นรา่งกาย 
การเคลื่อนไหว และข้อเสื่อม 
2. เพื่อลดภาวะแทรกซอน
ทางระบบประสาทสวนปลาย 
อาการชา รวมไปถึงการ
สูญเสียความรสูึกของเทา 
3.เพื่อใหผู้สูงอายุ และ
ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพ 
มีสวนรวมในการดูแลสราง
เสริมสุขภาพดวยตัวเอง 

ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนต าบล
คลองขนาก จ านวน  
100 คน 

อบต. 
คลองขนาก 
 

-ผู้สูงอายุและ
ประชาชนในต าบล
คลองขนาก 

1.ประชุมชี้แจงก าหนด
กลุ่มเปูาหมาย  
2.ด าเนินการตามโครงการ 
3.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ตุลาคม
2563 ถึง
กันยายน
2564 

-ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 1 มื้อๆละ 50 
บาท จ านวน 100 คน 
เป็นเงิน 5,000.-บาท 
-ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
ๆ ละ 25 บาท จ านวน 
100 คน รวมเป็น 
5,000.- บาท 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 2
คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 
3,600.- บาท 
-ค่าปูายโครงการฯ 
จ านวน 1 ปาูย เป็นเงนิ 
500.- บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง เป็นเงิน 
10,200.- บาท 
 
 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนต าบล
คลองขนาก 

      รวม 24,300  
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ประเภทท่ี 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

10.โครงการส่งเสริม
ความรู้ทักษะด้านสุขภาพ
อนามัย และโภชนาการ
เด็กปฐมวัย ส าหรับครูและ
ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 

1.เพื่อให้ครูและผู้ปกครอง
ได้รับความรู้ ในทักษะในการ
ส่งเสริมพัฒนาการและ
โภชนาการเด็กปฐมวัย 
2.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการตรวจสุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 
3.เด็กปฐมวัยรู้วิธีการดูแล
รักษาสุขภาพ 
4.เพื่อสร้างสุขนิสัยอันดีให้กับ
เด็กปฐมวัย 
5.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี แข็งแรง มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

-ครู ผู้ปกครอง และ
เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด 
นางช า จ านวน 50 
คน 

ศพด.             
วัดนางช า 

 

-ครู และผู้ปกครอง 
รับความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะที่
เหมาะสมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
และโภชนาการ 
-เด็กปฐมวัยมี มี
สุขอนามัยที่ดี 
แข็งแรง มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

1.ประชุมหารือการ
ด าเนินการ 
2.เสนอขอความเห็นชอบ
การด าเนินการจากที่
ประชุม 
3.จัดท าโครงการเสนอขอ
งบประมาณ 
4.ด าเนินการตามโครงการ 
5.รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

ตุลาคม
2563 ถึง
กันยายน
2564 

-ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 1 มื้อๆละ 50 
บาท จ านวน 50 คน 
เป็นเงิน 2,500.-บาท 
-ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
ๆ ละ 25 บาท จ านวน 
50 คน รวมเป็น 
2,500.- บาท 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 2
คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 
3,600.- บาท 
-ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ เป็นเงิน 
2,000.- บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง เป็นเงิน 
4,400.- บาท 
 

ศพด. 
วัดนางช า 

      รวม 15,000  
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

11.โครงการส่งเสริมและ
เพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการ
ประจ าปี 2564 
 
 
 

1.เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้พิการให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลผู้พิการได้
มากยิ่งขึ้น 
2.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการ
สามารถดูแลผู้พิการได้อยา่ง
ถูกต้อง 
 

-ผู้ดูแลผู้พิการคลอง
ขนาก จ านวน 60 
คน 

หมู่ที่ 1-4, 
6-7 และ
หมู่ที่ 9 
 

-ผู้พิการมีสภาพจติใจ
ที่ดีขึ้น 
-ผู้พิการมีสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

1.ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ประชุมเพื่อชี้แจงการ
ด าเนินงาน 
2.ส ารวจผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับความ
เดือดร้อน 
3.เขียนโครงการเสนอ
ขอรับงบประมาณของ
กองทุนฯ 
4.ด าเนินการตามโครงการ 
5.รายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ 
 

ตุลาคม
2563 ถึง
กันยายน
2564 

-ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 1 มื้อๆละ 50 
บาท จ านวน 60 คน 
เป็นเงิน 3,000.-บาท 
-ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
ๆ ละ 25 บาท จ านวน 
60 คน รวมเป็น 
3,000.- บาท 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 
3,600.- บาท 
-ค่าปูายโครงการฯ 
จ านวน 1 ปาูย เป็นเงนิ 
400.- บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง เป็นเงิน 
10,000.- บาท 
 
 

ศูนย์บริการ 
ผู้พิการ 
ต าบล 

คลองขนาก 

      รวม 20,000  
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ประเภทท่ี 4 สนับสนุนการบริหารพัฒนากองทุน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

12.การบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

เพ่ือพิจารณา/รับทราบ 
การด าเนินงานกองทุนฯ 

-จัดประชุม  
1. ธันวาคม 63 
2. มีนาคม 64 
3. มิถุนายน 64 
4. กันยายน 64 
 

-จัดประชุม 
4 ครั้ง 

ตุลาคม 63 ถึง 
กันยายน 64 

22,400 
ค่าเบี้ยประชุม 4 ครั้ง 
ครั้งละ 280 บาท 
จ านวน 20 คน 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

 

13.การบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ประชุมคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแล
ระยะยาว (LTC) 

เพ่ือพิจารณา/รับทราบ 
การด าเนินงานกองทุนฯ 

-จัดประชุม  
1. ธันวาคม 63 
2. กันยายน 64 
 

-จัดประชุม 
2 ครั้ง 

ตุลาคม 63 ถึง 
กันยายน 64 

5,600 
ค่าเบี้ยประชุม 2 ครั้ง 
ครั้งละ 280 บาท 
จ านวน 10 คน 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

 

14.การบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและส่วนที่เกี่ยวข้อง/
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการกองทุน 
สปสช. อบต.คลองขนาก
ได้พัฒนาศักยภาพเพ่ิม
ทักษะความรู้ 
 

บริหารกองทุน 
สปสช. จ านวน 
20 คน 

-จ านวน  
16 คน 

กันยายน 64 2,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

 

     รวม 30,000   
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ประเภทท่ี 5 กรณีฉุกเฉินและเกิดโรคระบาด 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

15. กรณีฉุกเฉินและเกิด
โรคระบาด 

ใช้ส าหรับยับยั้งเมื่อเกิด
โรคระบาดในต าบล 

เพ่ือใช้ในกรณีเกิด
โรคระบาด 

ประชาชนต าบล
คลองขนาก จ านวน 
2,855 คน 

สามารถยับยั้งการ
เกิดโรคระบาดได้
ทันท่วงที 

ตุลาคม 63 ถึง 
กันยายน 64 

5,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
 

 

     รวม 5,000   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายละเอียดแยกตามประเภทแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2564 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก ต าบลคลองขนาก อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ประเภทที่ 2 สนบัสนุนกลุ่มองคก์รประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 

1. โครงการปูองกัน และควบคุม ปญัหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10,000.00 กลุ่ม อสม. ต าบลคลองขนาก   
2. โครงการเฝูาระวังมะเร็งเต้านม ประจ าปี 2564 10,000.00 กลุ่ม อสม. ต าบลคลองขนาก   
3. โครงการปูองกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน 10,000.00 กลุ่ม อสม. ต าบลคลองขนาก   
4. โครงการเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2564 14,000.00 กลุ่ม อสม. ต าบลคลองขนาก   
5. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะเสีย่งและผู้ปุวยเร้ือรัง 14,000.00 กลุ่ม อสม. ต าบลคลองขนาก   
6. โครงการว่ายน้ าเปน็ เล่นน้ าได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง 15,000.00 รร.วัดนางช า   
7. โครงการจัดท าลูกประคบสมุนไพร ประจ าปี 2564 27,700.00 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลคลองขนาก   
8. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกก าลังกาย ปี 2564 13,750.00 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลคลองขนาก   
9. โครงการกะลามะพร้าว นวดฝาุเท้าเพื่อสุขภาพ ประจ าปี 2564 24,300.00 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลคลองขนาก   
 รวมเป็นเงิน 138,750.00    

ประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
10. โครงการส่งเสริมความรู้ทักษะดา้นสุขภาพอนามัย และโภชนาการเด็กปฐมวัย 

ส าหรับครูและผูป้กครอง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2564 
15,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนางช า   

11. โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการประจ าปี 2564 20,000.00 ศูนย์บริการผู้พิการต าบลคลองขนาก   
 รวมเป็นเงิน 35,000.00    

ประเภทที่ 4 สนับสนุนการบรหิารพัฒนากองทุน (ไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณกองทนุ) 
12. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จ านวน 4 คร้ัง ๆ ละ 280 บาท             

จ านวน 20 คน 
22,400.00 กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไม่เกินร้อยละ 15 

200,000*15% 

=30,000 13. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ (LTC) จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 280 บาท             
จ านวน 10 คน 

5,600.00 กองทุนหลักประกันสุขภาพ  

14. ค่าบริหารจัดการกองทุนฯ 2,000.00 กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 รวมเป็นเงิน 30,000.00    

ประเภทที่ 5 กรณีฉุกเฉินและเกิดโรคระบาด 
15. กรณีฉุกเฉินและเกิดโรคระบาด 5,000.00 กองทุนหลักประกันสุขภาพ   

 รวมเป็นเงิน  5,000.00    
 


