
 
 

   
 
 

แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

เทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว 
ต าบลโพตลาดแก้ว   อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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     กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 

 
ประเภทท่ี  1  เพ่ือสนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
 
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 

ด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตมารดาและเด็ก 
(ตั้งครรภ์และหลัง
คลอด) ปี 2564  

-เพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะหญิงตั้งครรภ์ 
มารดาหลังคลอด และ
ทารกหลังคลอด ทั้ง
ด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ 
สังคม และจิต
วิญญาณ ให้เต็ม
ศักยภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ มารดาหลัง
คลอด และทารกหลัง
คลอด โดยการให้การ
ดูแลแบบบรูณาการ
ตั้งแต่ทราบว่าตั้งครรภ์
จนถึงหลังคลอด 
 

หญิงตั้งครรภ์  
และหญิงหลังคลอด
พร้อมทารกแรกเกิด   
 

ต าบลโพตลาดแก้ว  
10 หมู่บ้าน  

-ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ เช่น เสียง
ตามสาย หอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน เวที
ประชาคมและเวที
ประชุมผู้น าชุมชน
ต่างๆ 
-จัดซื้ออาหารเสรมิ
บ ารุงครรภ์มารดา
ตั้งครรภ์  และมารดา
หลังคลอดและทารก
แรกเกิด 
  

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

-ค่าอาหารเสริมบ ารุง
มารดาตั้งครรภ ์
-ค่าอาหารเสริมบ ารุง
มารดาหลังคลอด
พร้อมทารกแรกเกิด  
รวมเป็นเงิน  

10,000 บาท  

งานส่งเสรมิสุขภาพ
และสาธารณสุข 
เทศบาลต าบล        
โพตลาดแก้ว 
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        กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 

 

ประเภทท่ี  1 เพ่ือสนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่   

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการส่งเสริมภมูิ
ปัญญาแพทย์แผนไทย
เพือ่บ าบัดรักษา       
ปี 2564 

-เพื่อประชาชน       
ในต าบลโพตลาดแก้ว
ได้รับการรักษาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ในการรักษาโรค
เบื้องต้น 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในท้องถิ่นใน
ด้านการบริหารจดัการ
ด้านสุขภาวะชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-เพื่อบรรเทาความ
เจ็บปวดกลา้มเนื้อจาก
การประกอบอาชีพ 
  

ประชาชนในเขต  
เทศบาลต าบล        
โพตลาดแก้ว     

ต าบลโพตลาดแก้ว 
10 หมู่บ้าน  

-ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ เช่น เสียง
ตามสาย หอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน เวที
ประชาคมและเวที
ประชุมผู้น าชุมชน
ต่างๆ 
-มีหมอนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพ            
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
ในการรักษาจาก    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และให้การบริการนวด
แผนไทย  
  

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

-ค่าจัดจ้างหมอนวด
แผนไทย   
รวมเป็นเงิน  

70,000 บาท  

งานส่งเสรมิสุขภาพ
และสาธารณสุข 
เทศบาลต าบล        
โพตลาดแก้ว 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 

 

ประเภทท่ี  1  เพ่ือสนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.โครงการพ่นหมอก
ควันควบคุม 
การแพร่ระบาดของ 
โรคไขเ้ลือดออก  
ปี 2564  

-เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที ่
-เพื่อก าจัดยุงลาย
ไม่ให้ไปแพร่เช้ือหรือ
ขยายพันธ์ต่อไปอีก 
-เพื่อให้เด็กนักเรียน
และประชาชน
ปลอดภัยจาก 
โรคไขเ้ลือดออก 

โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัด หน่วยงาน 
สถานท่ีราชการและ
บ้านเรือนประชาชนใน
ต าบลโพตลาดแก้ว
จ านวน 10 หมู ่

ต าบลโพตลาดแก้ว 
10 หมู่บ้าน  

-ประชุมชี้แจง
โครงการแก่เจ้าหน้าที ่
-จัดท าแผนในการออก
ปฏิบัติการพ่นหมอก
ควัน 
-ประสานขอความ
ร่วมมือในการพ่น
หมอกควันกับโรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัด หน่วยงาน สถานท่ี
ราชการ 
-ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในการปูองกัน 
-ด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้
-ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน  

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

-ค่าจ้างเหมาบริการ
พ่นหมอกควันพร้อม
เชื้อเพลิง 
รวมเป็นเงิน  

10,000 บาท  

งานส่งเสรมิสุขภาพ
และสาธารณสุข
เทศบาลต าบล       
โพตลาดแก้ว 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 

 

ประเภทท่ี  1  เพ่ือสนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.โครงการเฝูาระวัง
ควบคุมปูองกัน
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง   
ปี 2564  

-เพื่อค้นหาผู้ปุวย
โรคเบาหวานและ
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงราย
ใหม่ เพ่ือให้การรักษา
ในระยะเริ่มต้นอย่าง
ทันท่วงที 
-เพื่อสร้างแกนน า
ตรวจคัดกรอง 
โรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูง
ในชุมชน 

-ประชากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป และประชากร
อายุ 15-34 ปี ในเขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพตลาด
แก้ว  

ต าบลโพตลาดแก้ว 
10 หมู่บ้าน  

-ประชุมชี้แจง อสม.ใน
เรื่ององค์ความรู้ 
วัตถปุระสงค์โครงการ
และ 
แนวทางการคัดกรอง 
กลุ่มเสี่ยง 
-คัดเลือกแกนน า  
อสม. และอบรม 
แกนน า การคัดกรอง
โรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูง 
-ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย หอกระจาย
ข่าว เพื่อขอความ
ร่วมมือสร้างกระแสใน
การสร้างสุขภาพ 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

-ค่าเข็มเจาะตรวจ
น้ าตาลในเลือด 
-ค่าแผ่นตรวจน้ าตาล
ในเลือด 
รวมเป็นเงิน  

20,000 บาท  

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลโพตลาดแก้ว 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 

 

ประเภทท่ี  1  เพื่อสนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการวัด บ้าน
สะอาด อนามยัดี  
มีคุรธรรมเสรมิ 
เพิ่มพูนทรัพย ์
ปี  2564 

-เพื่อรณรงคส์่งเสริท
ให้มีการพัฒนาและท า
ความสะอาดบ้านตาม
หลักสุขาภิบาล 
-เพื่อส่งเสรมิ
พฤติกรรมสุขอนามัย
ในครัวเรือนท่ีถูกต้อง 
-เพื่อส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมพัฒนาอนา
มันสิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือน 
-เพื่อสร้างจิตส านึก
และความตระหนักให้
ประชาชนมีความใส่ใจ
ต่อสุขภาพและ
สภาพแวดล้อมท่ีด ี
 

-วัด จ านวน 2 วัด   
- โรงเรียนที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ 
-บ้านของประชาชนที่
ประสงคเ์ข้าร่วม
โครงการในเขต
เทศบาลต าบลโพ
ตลาดแก้ว 

วัด โรงเรยีน และบ้าน
ที่เข้าร่วมโครงการใน
เขตต าบลโพตลาดแก้ว 
  

-ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ เช่น เสียง
ตามสาย หอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน เวที
ประชาคมและเวที
ประชุมผู้น าชุมชน
ต่างๆ 
-จัดประชุมช้ีแจง
โครงการแก่เจ้าหน้าที่ 
อสม. ผู้น าชุมชน  
ผู้น าท้องถิ่น 
สถานศึกษา วัด     
เป็นต้น 
-จัดท าโครงการ
ร่วมกับเทศบาลฯ และ
ออกรณรงค์     ใน
ชุมชน มีกิจกรรม
ท างานความสะอาด 
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมต่างๆ 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

-ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์
โครงการฯ 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
-ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 
ลงตรวจประเมิน 
-ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู้ด าเนินการ
โครงการฯ 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
จัดท ากิจกรรม 
รวมเป็นเงิน  

190,000 บาท  

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลโพตลาดแก้ว 
ร่วมกับ 
งานส่งเสรมิสุขภาพ 
และสาธารณสุข
เทศบาลต าบล        
โพตลาดแก้ว  
 

 

 

 

6 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 



 
 

ประเภทท่ี  1  เพ่ือสนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6.โครงการฟื้นฟู
พัฒนางานสุขาภิบาล
อาหารปลอดภัยใน
ชุมชน ปี  2564  

-เพื่อพัฒนา
ร้านอาหาร แผงลอย 
แผงจ าหน่ายอาหาร
สด และร้านขายของ
ช า ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
-เพื่อให้ผู้ประกอบการ
อาหารมีความรู้ดา้น
สุขาภิบาลอาหารและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง  

-อาสาสมัครอาหาร
ปลอดภัยและ
เจ้าหน้าท่ี 
-อย.น้อยในโรงเรียน  
ผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร แผงลอย
และร้านขายของช า 

ต าบลโพตลาดแก้ว 
10 หมู่บ้าน  

-เตรียมการศึกษา
ข้อมูล 
-เตรียมความพร้อม
ของทรัพยากรและ
งบประมาณ 
-เตรียมสถานท่ีในการ
ด าเนินโครงการ 
-ประชุมชีแ้จง
โครงการและ
ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

-ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมอาหารว่าง 
-ค่าจ้างเหมาแก่
อาสาสมัครอาหาร
ปลอดภัย 
-ค่าวัสดุในโครงการ 
รวมเป็นเงิน  

12,000 บาท  

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลโพตลาดแก้ว  
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กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 



 
 

ประเภทท่ี  1  เพ่ือสนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7.โครงการดูแลฟื้นฟู
สุขภาพผู้ปุวยเรื้อรัง 
อัมพฤกษ์ อัมพาต    
แขนขาอ่อนแรงใน
ชุมชน ปี 2564 

-เพื่อให้ความรู้ทักษะ
การปฏิบัติในการดูแล
ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ปุวย
เรื้อรัง อัมพฤกษ์ 
อัมพาต  แขนขาอ่อน
แรงในชุมชน 
-เพื่อให้บริการเยีย่ม
ดูแลให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัตติน 
-เพื่อให้บริการนวด
แผนไทยฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ปุวย
เรื้อรัง  
  

-ผู้ปุวยอัมพฤกษ์ 
อัมพาต แขนขาอ่อน
แรงเครือข่ายสุขภาพ
และผูดู้แลผู้ปุวย
จ านวน 10 คน 
  

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพตลาด
แก้ว 
- ชุมชน 1-10 ต าบล
โพตลาดแก้ว  

-ประชุมเจ้าหนา้ที่เพื่อ
วางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
-จัดเตรยีมวสัดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้
พร้อม 
-ประสานการ
ปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-ส ารวจและจัดเตรียม
ข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย 
-ออกตรวจคัดกรอง
สุขภาพและร่างกายผุ้
ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

ค่าลูกประคบสมุนไพร
และยาหม่องนวด
สมุนไพร  
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย 
รวมเป็นเงิน 
15,000 บาท  

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลโพตลาดแก้ว  
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กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 



 
 

ประเภทท่ี  2  เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8.โครงการส่งเสริม
สุขภาพชมรม         
แอโรบิค ปี 2564 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนัก และ
เห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกาย 
-เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพพลานามัยที่ดี
ให้แก่ประชาชน 
-เพื่อสร้างเครือข่าย
สุขภาพ ระหว่าง 
เจ้าหน้าท่ีกับ
ประชาชน 
-เพื่อส่งเสรมิความ
สามัคคีในชุมชน 
  
 

เด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลต าบล        
โพตลาดแก้ว  

ลานกีฬาหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลโพตลาดแก้ว 
และ ลานกีฬาตาม
หมู่บ้าน  

-จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
-จัดเตรยีมพื้นท่ี    
ออกก าลังกาย และ
ประชาสมัพันธ์
โครงการฯ 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

-ค่าจัดซื้อสื่อออกก าลัง
กาย(ซีดี,ดีวดีี) 
-ค่าวัสดุในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเวที 
-ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
-ค่าจ้างผู้ดูแลเวทีและ
เครื่องเสยีง 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ส าหรับการประชุม
ช้ีแจง 
รวมเป็นเงิน  

11,000 บาท  

ชมรมแอโรบคิ 
ต าบลโพตลาดแก้ว 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 

 

ประเภทท่ี  2  เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9.โครงการส่งเสริม
ทักษะการออกก าลัง
กายด้วยกีฬา
แบดมินตัน  ปี 2564  

-เพื่อเป็นกิจกรรม
เชื่อมความสมัพันธ์ 
สร้างความสามัคคี 
ของประชาชนในเขต
ต าบลโพตลาดแก้ว 
-เพื่อใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
-เพือ่สร้างเครือข่าย
สุขภาพ ระหว่าง 
เจ้าหน้าท่ีกับ
ประชาชน 
-เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดการแข่งขันที่มี
มาตรฐานยิ่งข้ึนใน
อนาคต 
  
 

เด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลต าบล       
โพตลาดแก้ว  

ลานกีฬาหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลโพตลาดแก้ว 
และ ลานกีฬาตาม
หมู่บ้าน  

-จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
-จัดเตรยีมพื้นท่ี    
ออกก าลังกาย และ
ประชาสมัพันธ์
โครงการฯ 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

-ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย
แบดมินตัน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ผู้ฝึกสอนการเล่น   
แบตมินตัน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ส าหรับการประชุม
ช้ีแจง 
-ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
รวมเป็นเงิน  

16,000 บาท  

ชมรมแบดมินตัน 
ต าบลโพตลาดแก้ว 
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     กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 



 
 

ประเภทท่ี  2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10.โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพชมรม  
ไทเก๊ก  ปี 2564 

-เพื่อส่งเสรมิ         
การออกก าลังกาย 
-เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ด ี
-เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนผู้
มาออกก าลังกาย 
-เพื่อขยายเครือข่าย
สมาชิกออกก าลังกาย
ให้เพิ่มขึ้น 
  

ประชาชนท่ัวไป  
ทุกเพศ ทุกวัย ในเขต
เทศบาลต าบล        
โพตลาดแก้ว  

ลานกีฬาหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลโพตลาดแก้ว 
และ ลานกีฬาตาม
หมู่บ้าน  

-จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
-จัดเตรยีมพื้นท่ี    
ออกก าลังกาย และ
ประชาสมัพันธ์
โครงการฯ 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

-ค่าตอบแทนผู้น าออก
ก าลังกายร าไทเก๊ก 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ส าหรับการประชุม 
-ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
รวมเป็นเงิน  

7,000 บาท  

ชมรมไทเก๊ก 
ต าบลโพตลาดแก้ว 
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  กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 

 



 
ประเภทท่ี  2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11.โครงการส่งเสรมิ
ทักษะการออกก าลัง
กายด้วยกีฬาเซปัก 
ตะกร้อ  ปี 2564 

-เพื่อส่งเสรมิ         
การออกก าลังกาย 
-เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ด ี
-เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนผู้
มาออกก าลังกาย 
-เพื่อขยายเครือข่าย
สมาชิกออกก าลังกาย
ให้เพิ่มขึ้น 
  

ประชาชนท่ัวไป  
ทุกเพศ ทุกวัย ในเขต
เทศบาลต าบล        
โพตลาดแก้ว  

ลานกีฬาหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลโพตลาดแก้ว 
และ ลานกีฬาตาม
หมู่บ้าน  

-จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
-จัดเตรยีมพื้นท่ี    
ออกก าลังกาย และ
ประชาสมัพันธ์
โครงการฯ 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

-ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย
ตะกร้อ 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ด้านทักษะการเล่น
กีฬาตะกร้อ 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ส าหรับการประชุม 
รวมเป็นเงิน  

10,000 บาท  

ชมรมตะกร้อ 
ต าบลโพตลาดแก้ว 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 



 
 

ประเภทท่ี  2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12. โครงการส่งเสริม
สุขภาพชมรมฟุตซอล  
ปี 2564 

-เพื่อส่งเสรมิ         
การออกก าลังกาย 
-เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ด ี
-เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนผู้
มาออกก าลังกาย 
-เพื่อขยายเครือข่าย
สมาชิกออกก าลังกาย
ให้เพิ่มขึ้น 
  

ประชาชนท่ัวไป  
ทุกเพศ ทุกวัย ในเขต
เทศบาลต าบล        
โพตลาดแก้ว  

สนามกีฬาฟุตซอล   
หมู่ที่ 10  

-จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
-จัดเตรยีมพื้นท่ี    
ออกก าลังกาย และ
ประชาสมัพันธ์
โครงการฯ 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

-ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย
ตะกร้อ 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ด้านทักษะการเล่น
กีฬาฟุตซอล 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ส าหรับการประชุม 
รวมเป็นเงิน  

10,000 บาท  

ชมรมฟุตซอล 
ต าบลโพตลาดแก้ว 
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                                                                                                                                                               กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 



 
 

ประเภทท่ี  3  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ของศูนย์เด็ก
เล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13.โครงการปฏิบตัิ
ธรรมน าใจเป็นสุข 
ปี 2564  

-เพื่อเสริมสรา้ง
สุขภาพจิต ใหผู้้สูงอายุ
มีสุขภาพจติดี อารมณ์
ดี ท าให้คนในสังคมมี
ความสุข 
-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มา
ท ากิจกรรมร่วมกัน  
สร้างมติรสมัพันธ์ที่ดี
ต่อกันของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในต าบล 
-เพื่อฝึกปฏิบัติธรรม 
นั่งสมาธิ รักษาศลี 
  
 

ผู้สูงอายุต าบลโพ
ตลาดแก้ว  

สถานปฏิบัติธรรม  วัด
ในจังหวัดลพบุรีและ
จังหวัดใกล้เคียง 

-ประชุมสมาชิก 
ชมรมผูสู้งอายุต าบล
โพตลาดแก้ว 
-จัดท าโครงการ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย ระยะเวลา 
-จัดเตรยีมสถานท่ี   
ก าหนดการ   
วัสดุอุปกรณ ์
-แจ้งกลุ่มเปูาหมาย/
เชิญวิทยากรมา
บรรยายและน า
สมาชิกไปปฏิบัติธรรม
จริง 
 
 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม 
-ค่าอาหารเช้าและ
อาหารกลางวัน 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
-ค่าปูายฝึกอบรม 
-ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 
รวมเป็นเงิน  

20,000 บาท  

ชมรมผูสู้งอาย ุ
ต าบลโพตลาดแก้ว 
 

 

 

 

 

14 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 



 
 

ประเภทท่ี  3  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ของศูนย์เด็ก
เล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

14.โครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพเด็กโพตลาด
แก้ว ไอคิวดี อีคิวเด่น 
ตามวิถีไทย ปี 2564  

-เพื่อพัฒนาเด็กแรก
เกิด ถึงอายุ 5 ปี ให้
ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมใน
เชิงรุก โดยการบรูณา
การทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมาย 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงเด็กใน
ครอบครัว มีความรู้
ความเข้าใจวิธีการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
และการบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน์ 

พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี 
จ านวน  80 คน   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล        
โพตลาดแก้ว  

-ประสานงาน 
เกี่ยวกับนโยบาย
ร่วมกันกับ
โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 
เพื่อการพัฒนาเด็ก
แรกเกิดถึงอายุ 5 ป ี
-จัดกิจกรรม การ
อบรมพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กในครอบครัว 
-จัดกิจกรรมการ
บริโภคอาหารที่ม ี
ประโยชน ์ส ารวจ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู
เด็กท่ีบริโภคขนมกรุบ
กรอบ นมหวาน นม
เปรี้ยว ลูกอม 
น้ าอัดลม 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2564 

-ค่าปูายกิจกรรม 
-ค่าจัดท าสื่อการอบรม
แต่ละฐาน 
-ค่าอาหารว่าง   
เครื่องดื่ม 
-ค่าถ่ายเอกสารแบบ
ประเมิน 
รวมเป็นเงิน  

12,000 บาท  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล        
โพตลาดแก้ว  
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กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 



 
 

ประเภทท่ี  4  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15. โครงการพัฒนา
ศักยภาพแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษาดูงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโพตลาด
แก้ว ปี 2564 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
พื้นที่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ 
ในการน าแผนท่ี        
ยุทศาสตร์ (Strategy 
Map) หรือแผน
สุขภาพชุมชนมาเป็น
เครื่องมือบริหาร
จัดการ ไปในทิศทาง
เดียวกัน 
  

-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล         
โพตลาดแก้ว  
-คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน       
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล         
โพตลาดแก้ว 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล         
โพตลาดแก้ว สถานท่ี
ดูงานตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

-ร่วมกันประชุม
วางแผน ก าหนดร่าง
วาระในการประชุม 
คณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมกาการ ฯลฯ  
ที่เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพ, ติดต่อ
ประสานงานกับ
คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ 
ฯลฯ เพื่อก าหนดนัด
หมาย  จัดซื้อวสัดุ 
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน4. 
จัดเตรียมคา่ใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ  

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

เงินงบประมาณ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล                     
โพตลาดแก้ว  
จ านวน 10,000 บาท 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล         
โพตลาดแก้ว 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 

 



 
ประเภทท่ี  4  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16.โครงการบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลโพตลาดแก้ว    
ปี 2564  

-เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ  เพื่อให้
ในการด าเนินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลโพตลาดแก้ว
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
-เพื่อเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน       
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล         
โพตลาดแก้ว 
  

-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล         
โพตลาดแก้ว  
-คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน       
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล         
โพตลาดแก้ว 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล         
โพตลาดแก้ว  

-การจัดประชุม
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลโพตลาดแก้ว 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลโพตลาดแก้ว 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

-ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน       
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กองทุนฯ 
-ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
ค่าเลี้ยงรับรอง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ความจ าเป็น 
รวมเป็นเงิน 
30,000 บาท 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล         
โพตลาดแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 

 

ประเภทท่ี  5  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

17.โครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
สาธารณสุขกรณเีกิด
โรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพ้ืนท่ี ปี 2564  

-เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
ปูองกันโรค
รักษาพยาบาลหรือ
ฟื้นฟูสมรรถภาพกรณี
เกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพ้ืนท่ีต าบลโพ
ตลาดแก้ว 
-เพื่อให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนด าเนินงาน
อื่นๆในการดูแล
สุขภาพประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจาก
โรคระบาด 
  

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโพตลาดแก้ว 

ภายในต าบลโพตลาด
แก้ว  

-เสนอโครงการเพื่อจัด
พิจารณาและขอ
อนุมัติโครงการ 
-ส ารวจตดิตามข้อมูล
ข่าวสารและประเมิน
สถานการณ์เพื่อ
ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 
-ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
-ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีฉุกเฉิน 
-สรุปและประเมินผล
โครงการ 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

เงินงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพต าบล 
โพตลาดแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวน       20,000  

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
ทต.โพตลาดแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเงินทั้งสิ้น 473,000 บาท 

 

             (ลงช่ือ)         ผู้บันทึกข้อมูล            (ลงช่ือ)                     ผู้ตรวจสอบ             (ลงช่ือ)              ผู้อนุมัติโครงการ 

                        (นางสุดหทัย   ศรีสุวรรณ์)                                               (นางวาสนา  เทียนแก้ว)                                            (นายสุนันท์  แจ้งวงษ์) 
                     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ                                             กรรมการและเลขานุการ                      ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพต าบลโพตลาดแก้ว 

              กองทุนหลักประกันสขุภาพต าบลโพตลาดแก้ว                       กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพตลาดแก้ว 


