
 
  

ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุน และส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ         

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.โครงการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูง ปี 2562 

-เพ่ือตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน/โรคความ
ดันโลหิตสูงให้กับ
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้น
ไป  
-เพ่ือให้ผู้ด าเนินการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
เชิงรุกมีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินการ
ตรวจคัดกรองและมี
ความรู้ในเรื่อง
โรคเบาหวานโรคความ
ดันโลหิตสูงมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ 90 ของ
ประชาชน อายุ 
35 ปีขึ้นไป 
จ านวน 1,877 
คน ณ วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต. 
ดอนไผ่ 
 
 

มากกว่าร้อยละ 
90 ของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
ได้รับการตรวจคัด
กรอง
โรคเบาหวานและ
โรคความดัน
โลหิตสูง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดท าโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ 
2.ส ารวจกลุ่มเปูาหมาย อายุ35ปี
ขึ้นไปพร้อมทั้งจัดท าทะเบียน
กลุ่มเปูาหมาย 
3.จัดท าแผนการตรวจคัดกรองแต่
ละหมู่บ้านพร้อมทั้งแจ้งแผนการ
ด าเนินงานให้ผู้ร่วมด าเนินงาน
ทราบ 
4.ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปูาหมาย 
ทราบถึงการออกรณรงค์ตรวจคัด
กรอง 
5.เจ้าหน้าที่ร่วมกับ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร่วมกัน
ด าเนินการตรวจคัดกรอง ได้แก่ 
การคัดกรองด้วยวาจา ชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดรอบ
สะโพก หาค่าดัชนีมวลกาย 
สอบถามพฤติกรรมสุขภาพ วัด
ความดันโลหิต  

เดือน
มกราคม 
2562 -
เดือน
กันยายน 
2562 
 
 
 

งบประมาณ
31,000.-บาท 
-ค่าแผ่นตรวจ
น้ าตาลในกระแส
เลือดตามจ านวน
เปูาหมาย ณวันที่
ท าการ เป็นเงิน 
30,000 บาท 
-ถ่ายเอกสารแบบ
คัดกรองและ
เอกสารให้สุขศึกษา 
เป็นเงิน 1,000
บาท 
(หมายเหตุ ทุก
รายการสามารถ
เบิกจ่ายถัวเฉลี่ยกัน
ได้ตามความจ าเป็น 
) 

รพ.สต. 
ดอนไผ่ 
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ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุน และส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ต่อ) 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

-ต่อ-   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาะปลายนิ้ว เพื่อตรวจหาค่า
น้ าตาลในเลือด 
6.ให้ความรู้ในเรื่องการดูแล
ตนเองเพ่ือปูองกันโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และให้
ความรู้กับผู้ปุวยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
สามารถดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  
8.ประเมิน/สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุน และส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ต่อ)        

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.โครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม 

-เพ่ือให้สตรี
กลุ่มเปูาหมายอายุ 30-
60 ปี มีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
 -เพ่ือให้สตรี
กลุ่มเปูาหมายอายุ 30-
70 ปี มีความรู้และ 
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
เป็นประจ าทุกเดือน
อย่างมีคุณภาพ 
 

-สตรี
กลุ่มเปูาหมาย
รายใหม่ 
อายุ 30-60 ปี 
จ านวน 50 คน
ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนไผ่   

รพ.สต. 
ดอนไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มากกว่าร้อยละ 
90 ของสตรี
กลุ่มเปูาหมาย 
อายุ 30-60 ปี 
ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูก 
-ร้อยละ 90 ของ
สตรี
กลุ่มเปูาหมาย
อายุ 30-70 ปี มี
การตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่างมี
คุณภาพเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 

1.จัดท าโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ 
2.ก าหนดกลุ่มเปูาหมายและจัดท า
บัตรเชิญให้กับกลุ่มเปูาหมายเพ่ือให้
มารับการตรวจ 
3.การด าเนินการจัดกิจกรรม ให้
ความรู้และตรวจคัดกรองเป็นราย
กลุ่มและรายบุคคลตลอดวัน ดังนี้  
-ให้ความรู้ในเรื่องโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม เพ่ือให้สตรี
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม และได้ตระหนัก
ถึงอันตรายของโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม โดยทีม
จนท.รพ.สต.ดอนไผ่ ทั้งช่วงเช้าและ
บ่าย  
-ด าเนินการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap 
smear โดยทีมจนท.รพ.สต.ดอนไผ่ 
-ด าเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นม และสอนวิธีการตรวจมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเองเป็นประจ าทุกเดือน 

-เดือน
มกราคม 
2562 –  
กันยายน 
2562 
 
 

งบประมาณ 
8.000.-บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับกลุ่มสตรี
กลุ่มเปูาหมายใน
การอบรมเชิง
ปฎิบัติการ จ านวน 
50คนๆละ50 เป็น
เงิน 2,500บาท 
-ค่าอาหารว่าง
ส าหรับสตรี
กลุ่มเปูาหมายใน
การอบรมเชิง
ปฎิบัติการ จ านวน 
50 คนๆละ 2 
มื้อๆละ25บาท 
เป็นเงิน 2,500.-
บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในโครงการ (ส าลี
ก้อนกลม , ไมปู้าย 
pap smear , 
กระดาษเอสี่  

รพ.สต. 
ดอนไผ่ 
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ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุน และส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ต่อ)  

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

-ต่อ-   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างมีคุณภาพ  
4. ให้บริการส่งต่อในรายที่มีผล
ของเซลล์ที่ผิดปกติเพ่ือรักษาให้
หายขาดต่อไป/เยี่ยมติดตาม 
5. ประเมินผล/สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

หมึกปริ้นเตอร์ )  
เป็นเงิน 1,000.-
บาท 
-ค่าจ้างเหมาในการ
อ่านสไลด์ เป็นเงิน 
2,000.-บาท 
(หมายเหตุ  
ทุกรายการสามารถ
เบิกจ่ายถัวเฉลี่ยกัน
ได้ตามความจ า 
เป็น) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 



 
 

 
ประเภทที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ต่อ)        

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3.โครงการคลินิกรุ่ง 
อรุณ ใน
ปีงบประมาณ 
2562 

-เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
ได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องและรอดเร็ว 
-เพ่ือขยายเวลาการ
ให้บริการโดยท างาน
นอกเวลาราชการในช่วง
เช้าตั้งแต่เวลา 06.00 
น.ในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 
4 ของเดือน ที่ให้บริการ
ตรวจรักษาผู้ปุวย 
-เพ่ือให้ความรู้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
90 คน  
-แพทย์ พยาบาล 
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม. 
และแกนน า
สุขภาพ จ านวน 
20 คน  

รพ.สต. 
ดอนไผ่ 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
ที่มารับการรักษา 
ที่โรงพยาบาล
สุขภาพต าบล
ดอนไผ่ ได้รับการ
รักษาอย่าง
ต่อเนื่องและ
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมวางแผนขยายเวลา
ด าเนินงานนอกเวลาราชการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
2.จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติ 
3.ประสานงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.ดอนไผ่ และทีมแพทย์/
พยาบาลจากโรงพยาบาลด าเนิน
สะดวก เพื่อด าเนินกิจกรรม ทุกวัน
จันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน  โดย 
-ให้บริการเจาะเลือดและตรวจ
รักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาล
ด าเนินสะดวก ได้ตั้งแต่ เวลา 
06.00-12.00 น. ในวันจันทร์ 
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เพ่ือให้
ผู้ปุวยได้เจาะเลือดอย่างรวดเร็ว 
- ช่วงเช้าให้ความรู้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับโรคเรื้อรังต่างๆ 
และวิธีการปฏิบัติตนเพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง โดย
ทีม จนท.รพ.สต.ดอนไผ่ 

เดือน
มกราคม 
2562 – 
กันยายน 
2562 
 

งบประมาณ 
36,000 บาท 
-ค่าอาหารว่าง
ส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
90 คนๆละ 25 
บาท จ านวน 8 
ครั้ง เป็นเงิน  เป็น
เงิน 18,000 บาท 
-ค่าอาหารว่าง
ส าหรับคณะแพทย์ 
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม. / 
แกนน าสุขภาพ 
ที่มาช่วยปฏิบัติงาน 
จ านวน 30 คนๆ
ละ 25 บาท 
จ านวน 8 ครั้ง เป็น
เงิน 6,000 บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับคณะแพทย์ 
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม./  

รพ.สต. 
ดอนไผ ่
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ประเภทที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  (ต่อ)                                 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

-ต่อ-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - จัดอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ และทีมแพทย์ พยาบาล 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และ
แกนน าสุขภาพ  
- ให้บริการตรวจรักษา
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
และโรคทั่วไป ในวันจันทร์ 
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน  
- จัดอาหารกลางวันส าหรับทีม
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม. และแกนน า
สุขภาพ 
- ช่วงบ่ายให้ความรู้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการที่พบปัญหา
เกี่ยวกบัโรคเรื้อรังต่างๆ และ
วิธีการปฏิบัติตนเพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง 
โดยทีม จนท.รพ.สต.ดอนไผ่  
4.สรุปผลการด าเนินโครงการ 

-เดือน
มกราคม 
2562 – 
กันยายน 
2562 
 
 

แกนน าสุขภาพ 
ที่มาช่วยปฏิบัติงาน 
จ านวน 30 คนๆ
ละ 50 บาท 
จ านวน 8 ครั้ง เป็น
เงิน 12,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 
36,000 บาท 
(หมายเหตุ ทุก
รายการสามารถ
เบิกจ่ายถัวเฉลี่ยกัน
ได้ตามความจ าเป็น 
) 
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ประเภทที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน (ต่อ)            

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.โครงการควบคุม
และป้องกัน
ไข้เลือดออก 
ประจ าปีงบประมาน 
2562 

-เพ่ือด าเนินการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ทัน
เหตุการณ์ 
-เพ่ือท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย และลูกน้ า
ยุงลาย ในพื้นที่ 
-เพ่ือลดอัตราการปุวยด้วย
โรคไข้เลือดออก ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ 
 
  
 

-หมู่บ้านในต าบล
ดอนไผ่ ทั้ง 7
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ต าบลดอน
ไผ่ 

-ประชาชนใน
ต าบลในต าบลมี
อัตราการปุวย
จากโรค
ไข้เลือดออก
น้อยลง 

1.จัดท าโครงการเพ่ือขอรับงบประ 
มาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประ 
กันสุขภาพองค์การบริหารส่วน 
ต าบลดอนไผ่  
2.ประชุมการเตรียมแผนการ
ด าเนินงาน,ซักซ้อมการออก
ส ารวจพื้นที่ในการด าเนินการ
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ได้แก่ ส ารวจท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายโดย
ใส่ทรายอะเบท  
3.ควบคุมท าลายตัวแก่โดยการ
พ่นสารเคมีด้วยหมอกควัน หรือ
การพ่นฝอยละออง ก่อนการ
ระบาดของโรคและช่วงการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
4.ประเมินผลความพึงพอใจ,
สรุปผลการด าเนินงาน,รายงาน
ผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 

-พฤศจิกายน 
2561– 
กันยายน 
2562  
 
 

งบประมาณ 72,600.-
บาท 
-ค่าปูายโครงการ ขนาด 
1.20 เมตร x 2.5 
เมตร จ านวน 1 ปูาย 
เป็นเงิน 600 บาท  
-ค่าจ้างคนพ่นยุง คนละ 
300 บาท จ านวน 7 
คน/หมู/่โดยแยกเป็นหมู่ 
ดังนี้ หมู่ที่ 2 จ านวน
ครัวเรือน 145 
ครัวเรือน 7x300x5 = 
10,500 บาท  
หมู่ที่ 4 จ านวน
ครัวเรือน 131 
ครัวเรือน 7x300x5 
=10,500บาท 
หมู่ที่ 5 จ านวน
ครัวเรือน 101 
ครัวเรือน 7x300x5 = 
10,500บาท 
หมู่ที่ 6 จ านวน
ครัวเรือน 111 
ครัวเรือน 7x300x5 
=10,500 บาท 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ 

วัฒนธรรม 
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ประเภทที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน (ต่อ)                                  

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

-ต่อ-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

ค่าจ้างคนฉีดพ่นยุง 
คนละ 300 บาท 
จ านวน 10 แรง/หมู่ 
โดยแยกเป็นหมู่ ดังนี ้
หมู่ที่ 1 จ านวน
ครัวเรือน 282 
ครัวเรือน 
10x300x5 
=15,000บาท 
หมู่ที่ 3 จ านวน
ครัวเรือน 324 
ครัวเรือน 
10x300x5 = 
15,000 บาท เป็น
เงิน 30,000 บาท 
ฉีดพ่นยุงตลอดปี 
ทั้งหมดตามแผน 5 
ครั้ง เป็นเงิน 
72,600 บาท  
(หมายเหตุ ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยปรับ
จ่ายไดต้ามความ
เหมาะสม) 

 

 
 
 
 

18 



 
 

ประเภทที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน (ต่อ)            

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 (หมู่ที่ 3) 

-เพ่ือให้ผู้สูงอายุเห็น
ความส าคัญของการดูแล
สุขภาพของตนเอง และ
ส่งเสริมให้มีการดูแลซึ่งกัน
และกันในกลุ่ม 
-เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความ
เขา้ใจในการปฏิบัติตนเพื่อ
ลดภาวะการเกิดโรค 
-เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น และประสบการณ์
ร่วมกัน มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและสุขภาพจิตดี 
 
 
 
  
 

-ผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุหมู่บ้าน 
แช่ไห หมู่ที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ศาลา
อเนกประสงค์ 
อบต.ดอนไผ่ 
หมู่ที่  3ต าบล
ดอนไผ่ 
อ าเภอด าเนิน
สะดวก 
จังหวัดราชบุรี 

-ผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุ
หมู่บ้านดอนไผ่ 
หมู่ที่ 3 มี
สุขภาพที่ดีข้ึน 
 

1.จัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ไผ่ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน
ดอนไผ่ หมู่ที่  3 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนไผ่ 
และอาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม . )  เ พ่ื อ ร่ ว ม ว า ง แผ น ก า ร
ด าเนินงานตามโครงการ 
2.ประชาสัมพันธ์การด าเนิน
โครงการให้ชุมชนได้เข้ามีส่วน
ร่วม 
๓.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
(ตารางแนบท้าย) 
๔. สรุปผลของการด าเนินงาน, 
รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 
 
 

ปีงบประมา
ณ พ.ศ.25๖
2 (ทุกวันที่ 
7 ของทุก
เดือน หรือ 
ตามวันที่
เหมาะสม) 
 
 

งบประมาณ 
48,000.-บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
และน้ าดื่ม จ านวน  
๘๐ รายๆละ ๕๐ บาท/
เดือน/ครั้ง จ านวน  
๑๒ เดือน 
เป็นเงิน  ๔๘,๐๐0.- 
บาท (หมายเหตุ ทุก
รายการสามารถถัว 
เฉลี่ยปรับจ่ายได้ตาม
ความเหมาะสม) 
 

ชมรม
ผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 3 
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ประเภทที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน (ต่อ)                                  

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

-ต่อ-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

ค่าจ้างคนฉีดพ่นยุง 
คนละ 300 บาท 
จ านวน 10 แรง/หมู่ 
โดยแยกเป็นหมู่ ดังนี ้
หมู่ที่ 1 จ านวน
ครัวเรือน 282 
ครัวเรือน 
10x300x5 
=15,000บาท 
หมู่ที่ 3 จ านวน
ครัวเรือน 324 
ครัวเรือน 
10x300x5 = 
15,000 บาท เป็น
เงิน 30,000 บาท 
ฉีดพ่นยุงตลอดปี 
ทั้งหมดตามแผน 5 
ครั้ง เป็นเงิน 
72,600 บาท  
(หมายเหตุ ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยปรับ
จ่ายไดต้ามความ
เหมาะสม) 
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ประเภทที่ 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ           

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.โครงการศูนย์เด็ก
เล็กปลอดภัย ปลอด
โรค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562  

-เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ และ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคของเด็ก  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริม
ทักษะการรักษาความ
สะอาดตนเองที่จ าเป็นจาก
โรค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพ่ือเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมการระบาดจากโรค 
 
 
  
 

-ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านดอน 
ไผ่ จ านวน 27 คน  
-เด็กนักเรียนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านดอน 
ไผ่ จ านวน 27 คน  
-ครูและผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 2 คน 
-ผู้ปกครองนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดเวฬุวนา
ราม จ านวน 18  
คน 
-เด็กนักเรียนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดเวฬุวนา
ราม จ านวน 18 
 คน   

-ศาลา
อเนกประสง
ค์ อบต.ดอน
ไผ่  

--นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ปกครอง 
และผู้ดูแลเด็ก 
95 คน 
-การติดตาม
และประเมินผล 
ใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
จากผู้เข้าร่วม
โครงการ และ
สรุปรายงานผล
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
และเจ้าของ
งบประมาณ 

1.จัดท าโครงการเพื่อขอรับ          
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ  
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 
3.จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมกับ 
ผู้ปกครองเด็กและเด็ก เพ่ือให้ความรู้ 
ในการดูแลเด็กให้มีพัฒนาการดี  
ปลอดโรค ปลอดภัย สร้างความตระ 
หนักถึงความส าคัญของสุขภาพเด็กที่
ส่งผลต่อพัฒนาการทั้งร่างกายและ 
จิตใจ ในช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแล 
ในศูนย์เด็กเล็ก และโรคระบาดที่เกิด 
ขึ้นนั้น ของเด็กในช่วงฤดูกาลต่างๆ  เช่น 
 โรคไข้เลือดออก ไข้หวัด โรคมือ เท้า  
ปาก  
4.ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก จัด
กิจกรรม เสริมทักษะการดูแล
ตนเองให้ปลอดโรค ได้แก่ ทักษะ
การล้างมือ การดูแลและการ
ปูองกันโรค มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 

เดือนธันวาคม 
2561 – 
กันยายน 
2562 
 
 

งบประมาณ 
12,900.-บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้ปกครอง
และครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก/
เจ้าหน้าที่ จ านวน 
50 คนๆละ 75 
บาท เป็นเงิน 
3,750.-บาท 
-ค่าอาหารว่าง
ส าหรับผู้ปกครอง
และครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 50 คนๆ
ละ 35 บาท เป็น
เงิน 1,750.-บาท 
-ค่าวิทยากร 3 
ชั่วโมงๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 
1,800.-บาท 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ 

วัฒนธรรม 
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ประเภทที่ 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  (ต่อ)         

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

-ต่อ-   
 
  
 

 -ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 
2 คน และเจ้าหน้า 
ที่ จ านวน 1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5.ร่วมกับผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก 
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่ ร่วมกันพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์เด็กเล็ก 
ให้ปลอดภัย ปลอดโรค เช่น การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล ท าความสะอาด
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่น 
ฯลฯ ให้สะอาด 
6.ประเมินผลแบบติดตามความ
พึงพอใจ สรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการ
กองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-ปูายโครงการ 
ขนาด 1.20 เมตร 
x 2.5 เมตร     
เป็นเงิน  600.-
บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
โครงการ (ผ้าเช็ค
มือ,แอลกฮอล์เจล,
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค,สบู่
ฯ) เป็นเงิน
5,000.-บาท 
(หมายเหตุ ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยปรับ
จ่ายได้ตามความ
เหมาะสม) 
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ประเภทที่ 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ   (ต่อ)         

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.โครงการพัฒนา
รูปแบบการ
ให้บริการผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยท่ีติดบ้าน 
ติดเตียงแบบบูรณา
การอย่างย่ังยืน ใน
ปีงบประมาณ 
2562  

-เพ่ือลดการเกิดโรคแทรก
ซ้อนที่ปูองกันได้ของ
ผู้สูงอายุและผู้ปุวยที่ติด
บ้าน ติดเตียง 
-เพ่ือสร้างกลุ่มจิตอาสา
ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ปุวยที่
ติดบ้านติดเตียงให้มีการ
เรียนรู้ในการดูแลที่ถูกต้อง 
 
 
 
  
 

-กลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ปุวยที่ติดบ้าน  
ติดเตียง เช่น โรค 
อัมพฤกษ์ อัมพาต 
หรือผู้พิการที่
ช่วยเหลือตนเองได้
น้อยหรือไม่ได้เลย 
จ านวน 12 คน 
-กลุ่มจิตอาสาผู้ 
ดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ปุวย 
ที่ติดบ้าน ติดเตียง 
(คัดเลือกจากกลุ่ม 
อสม.และแกนน า
สุขภาพต าบลดอน 
ไผ่) จ านวน 10 คน   
 
 
 
 
 
 

รพ.สต.ดอน
ไผ่  

-ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ปุวยติด
บ้าน ติดเตียง มี
ความรู้ในการ
ดูแลมากขึ้น 
ร้อยละ 100 
-กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ปุวยติด
บ้าน ติดเตียง 
ได้รับการเยี่ยม
บ้าน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

1.ส ารวจกลุ่มเปูาหมายผู้สูงอายุ
และผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง รวม
คัดเลือกจิตอาสาผู้ดูแล เพ่ือจัดท า
ทะเบียน  
2 . ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการตามโครงการฯ แก่กลุ่ม
จิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ปุวย
ที่ติดบ้าน ติดเตียง จ านวน 10 
คน โดยการอบรมให้ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติการจ าลองโดยใช้กรณี
ตัวอย่างในการเรียนรู้ และออก
ด า เ นิ น ก า ร ใ น ห มู่ บ้ า น ฝึ ก
ปฏิบัติการให้ความรู้แก่ญาติหรือ
ผู้ ดู แ ล ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ฟ้ื น ฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้ปุวยติด
บ้าน ติดเตียง เช่น โรคอัมพฤกษ์ 
อัมพาต หรือผู้พิการที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย หรือไม่ ได้ เลย 
รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชน 
โดยทีมแกนน าสุ ขภาพ ออก
ด าเนินการในหมู่บ้าน เป็นเวลา 7 
วัน โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

เดือนมกราคม 
2562 – 
กันยายน 
2562 
 
 
 

งบประมาณ 
9,280.-บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กลุ่มจิต
อาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ปุวยที่ติดบ้าน 
ติดเตียง จ านวน 10 
คนๆละ50 บาท 
จ านวน 7 วัน เป็น 
เงิน 3,500 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม การประ 
ชุมเชิงปฏิบัติการ  
กลุ่มจิตอาสาผู้ดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ปุวย 
ติดบ้าน ติดเตียง 
จ านวน 10 คนๆ 
ละๆ2 มื้อ ๆละ 25
บาท  บาท จ านวน  
7 วัน เป็นเงิน  
3,500บาท 

รพ.สต. 
ดอนไผ ่

23 



 
ประเภทที่ 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  (ต่อ)         

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

-ต่อ-   
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -เช้า ฝึกอบรมในการดูแลผู้ปุวย
นอนติดเตียงโดยใช้กรณีตัวอย่าง
ในการเรียนรู้  
-บ่าย ฝึกปฏิบัติจริงในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ปุวยโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพออกเยี่ยมบ้านในชุมชน 
-จั ด ตั้ ง ช ม รมจิ ต อ าส าผู้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุและผู้ปุวยที่ติดบ้าน ติด
เตียง  
3 .ป ร ะ เ มิ น ผ ล / ส รุ ป ผ ลกา ร
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(กลุ่มจิตอาสาฯ 
คัดเลือก อสม.และ
แกนน าสุขภาพ 
ต าบลดอนไผ่ 
จ านวน 10 คน) 
-ค่าวัสดุสาธิต
ประกอบกิจกรรม
เยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ปุวยที่ติดบ้าน 
ติดเตียง เป็นเงิน 
2,280 บาท 
(ผู้ปุวย เช่น โรคอัม
พฤกษ์ อัมพาต 
หรือผู้พิการที่
ช่วยเหลือตนเองได้
น้อย หรือไม่ได้เลย 
หมู่ที่ 1-7 จ านวน 
12 คน) (วัสดุสาธิต 
เช่น กางเกงผ้าอ้อม 
แผ่นรองซึมซับ 
กระดาษทิชชูเปียก
และอ่ืนๆ) 
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ประเภทที่ 4 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.โครงการค่าใช้จ่าย
การบริหารหรือ
พัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

-เพ่ือให้การบริหารจัดการ
กองทุนฯเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ  
-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
คณะกรรมการฯ 
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 
และคณะท างานกองทุนฯ 
-เพ่ือจัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นใช้
ในงานกองทุนฯ , และเป็น
ค่าตอบแทนในการประชุม 
, ค่าอาหารว่างในการ
ประชุมต่างๆ , ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ
เดินทาง ส าหรับกรรมการ 
ที่ปรึกษา อนุกรรมการ
หรือคณะท างาน และ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ 
รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา 
(ชั่วคราว) ของกองทุน 
 

-คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ และ
คณะท างาน
กองทุนฯ 
-แผนงาน/
โครงการกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

อบต.ดอนไผ่  -การด าเนินงาน
เป็นไปตาม
แผนงาน/
โครงการกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่อยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

1.เขียนโครงการ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนไผ่เพ่ืออนุมัติ 
2.ด าเนินการบริหารจัดการ ตาม
อ านาจหน้าที่และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
3.ประเมินผลความพึงพอใจ, 
สรุปผลการด าเนินงาน, 
รายงานผลการด าเนินงานต่อ 
ผู้บริหารและคณะกรรมการ 
กองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตุลาคม 
2561 –  
กันยายน 
2562 
 

งบประมาณ 
42,000.-บาท  
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
คณะกรรมการ
กองทุนฯ,
คณะกรรมการอนุ
กรรมการฯ,
คณะกรรมการ
ติดตามฯ จ านวน 
24คนๆละ 35
ประชุม4ครั้ง  
เป็นเงิน 3,360 
บาท 
-ค่าตอบแทนคณะ 
กรรมการกองทุนฯ  
จ านวน 18 คนๆละ  
400 บาท ประชุม  
4 ครั้ง เป็นเงิน 
32,000 บาท 
-ค่าตอบแทนคณะ 
อนุกรรมการฯ 

อบต.ดอน
ไผ่ 
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ประเภทที่ 4 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ (ต่อ) 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

-ต่อ-   
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

และคณะ 
อนุกรรมการติดตาม 
กองทุนฯ จ านวน 6  
คนๆละ300บาท 
ประชุม 4 ครั้ง เป็น 
เงิน5,400บาท 
-ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าท่ีพัก และค่า
พาหนะเดินทาง ฯลฯ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ี 
ใช้ในงานกองทุนฯ  
เป็นเงิน 1,240  
บาท (หมายเหตุ ทุก
รายการสามารถถัว
เฉลี่ยปรับจ่ายได้ตาม
ความเหมาะสม) 
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ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่                                                                                    

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. โครงการป้องกัน
โรคระบาด 

 - เพ่ือปูองกันการเกิดโรค
ระบาดในต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนใน
ต าบลดอนไผ่และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 หมู่บ้าน
ต าบลดอน
ไผ่ 

-หมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
โรคระบาด 

- ปูองกันโรคระบาดที่เกิดใน
ต าบลดอนไผ่  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

-ตุลาคม 
2561 –  
กันยายน 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 20,000.-บาท อบต.ดอน
ไผ่ 
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ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่  (ต่อ)                                                                       

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสพ
ภัยจากภัยพิบัติ 

 -เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสพ
ภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ประชาชนใน
ต าบลดอนไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ต าบลดอน
ไผ่ 

-ประชาชนที่
ประสพปัญหาภัย
พิบัติ 

-ช่วยเหลือประชาชนที่เกิดภัย
พิบัติในพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตุลาคม 
2561 –  
กันยายน 
2562 
 

- 20,000.-บาท อบต.ดอน
ไผ่ 
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แผนปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ /กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ปีงบประมาณ 2562                   

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
เดือน 

หมายเหตุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ
. 

พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 
 

             

2 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
  

             

3. โครงการคลินิกรุ่งอรุณ ปีงบประมาณ 2562 
 

             

4. โครงการควบคุมและปูองกันไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

             

5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

             

6. โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย ปลอดโรค  ประจ าปีงบประมาณ. 
2562 

             

7. โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุและผู้ปุวยที่ติดบ้าน ติด
เตียงแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562  

             

8. โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้
มีประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

             

9. โครงการปูองกันโรคระบาด 
 

             

10. โครงการช่วยเหลือผู้ประสพภัยจากภัยพิบัติ 
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