
แผนงานโครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑. การควบคุมลูกน้้ายุงลาย 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๔.๕) การก้าจัดและ
ป้องกันการเกิดลูกน้้ายุงลายเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการเกิด
ไข้เลือดออกในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง 

ประชาชนในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง 

ทรายอะเบท ๔,๕๐๐ 
อาหาร ๓,๐๐๐ 
น้้าดื่ม ๑,๕๐๐ 
รวม ๑๐,๐๐๐ 

ร้อยละร้อยของประชาชนใน
ชุมชนต้องไม่เป็นไข้เลือดออก 

ประชาชนไม่ป่วยเป็น
ไข้เลือดออก มีร่างกาย
แข็งแรงสุขภาพสมบูรณ ์

อสม. หมู่ที่ ๕ 

๒. โครงการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ
ผู้ป่วยเรื้อรัง 
-กลุ่ม๕ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย
เรื้อรัง (๕.๘) การเยี่ยมบ้านให้
ความรู้ ให้ค้าแนะน้า และติดตาม
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

-เพื่อดูแลผู้สูงงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
-เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการไม้ให้เป็น
ผู้ป่วยติดเตียง 

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
-ผู้ป่วยเรื้อรัง จ้านวน ๖๐ 
คน 

อุปกรณ์ออกก้าลังกาย 
๕,๐๐๐ 
อาหาร ๒,๕๐๐ 
น้้าดื่ม ๒,๕๐๐ 
รวม ๑๐,๐๐๐ 

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
รู้จักดูแลสุขภาพมีภาวะจิตใจ
เข้มแข็ง มีการพบปะพูดคุยและ
ดูแลสุขภาพให้มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีภาวะ
จิตใจที่ดีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ และมีการพบปะ
พูดคุยแรกเปลี่ยนความคิด
กับเพื่อบ้าน 

อสม. หมู่ที่ ๕ 

๓. โครงการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ 
-กลุ่มที๗่ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๑.๕)การส่งเสริม
สนับสนุนการออกก้าลังกายและการ
เสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

คนในชุมชนได้ออกก้าลัง
กายและมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กลุ่มวัยเรียนและกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

เครื่องเสียง ๕,๐๐๐ 
น้้าดื่ม ๕,๐๐๐ 
ยางยืด ๑,๐๐๐ 
ไม้ตาล ๓,๐๐๐ 
ผ้าขาว ๑,๐๐๐ 
วิทยากร ๕,๐๐๐ 
รวม ๒๐,๐๐๐ 

กลุ่มวัยเรียน และผู้สูงอายุใน
ชุมชนได้ออกก้าลังกาย 

คนในชุมชนได้ออกก้าลังกาย
และมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

อสม. หมู่ที่ ๗ 

 
 
 
 
 



แผนงานโครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๔. โครงการรณรงค์หมู่บ้านปลอดลูกน้้า
ยุงลาย 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๔.๕)การก้าจัดและ
ป้องกันการเกิดลูกน้้ายุงลายเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

-ประชาชนในชุมชน  
หมู่ที่ ๗ 

น้้าดื่ม ๒,๐๐๐ 
อาหาร ๓,๐๐๐ 
รวม ๕,๐๐๐ 

ร้อยละร้อยประชาชนในชุมชน
ไม่ป่วยเป็นไข้เลือดออก 

ประชาชนในชุมชนไม่ป่วย
เป็นไข้เลือดออก 

อสม. หมู่ที่ ๗ 

๕. โครงการรณรงค์หมู่บ้านปลอดลูกน้้า
ยุงลาย 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๔.๕)การก้าจัดและ
ป้องกันการเกิดลูกน้้ายุงลายเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการเกิด
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในชุมชน หมู่ ๘ ท้าป้าย ๒,๐๐๐ 
อาหาร ๓,๐๐๐ 
น้้าดื่ม ๒,๐๐๐ 
ทรายอะเบท ๘,๐๐๐ 
รวม ๑๕,๐๐๐ 

ร้อยละร้อยประชาชนในชุมชน
ไม่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 

ประชาชนในชุมชนไม่ป่วย
เป็นโรคไข้เลือดออก 

อสม. หมู่ที่ ๘ 

๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง 
-กลุ่มที๕่ (๕.๘)การเยี่ยมบ้านให้
ความรู้ให้ค้าแนะน้าและติดตามดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุผู้มีภาวะเสี่ยงและ
ผู้ป่วยเรื้อรัง 

เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเรื้อรังในรายเก่า
และรายใหม่ มีสุขภาพดี
อยู่ร่วมกันกับคนมนสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอาย ุผู้ป่วยเรื้อรัง คน
พิการและทุพพลภาพใน
ชุมชน 

ซื้อไม้เท้า ๗,๒๐๐ 
ซื้อของเยี่ยม ๓,๘๐๐ 
อาหาร ๒,๐๐๐ 
น้้าดื่ม ๒,๐๐๐ 
รวม ๑๕,๐๐๐ 
 

ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เรื้อรังและคนในชุมชนรู้จักดูแล
สุขภาพและช่วยเหลือตัวเองได ้

ผู้ป่วยในชุมชนจะได้มี
สุขภาพดีไม่มีโรคแทรก
ซ้อน 

อสม. หมู่ที่ ๘ 

 
 

 
 

 



แผนงานโครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๗. โครงการรณรงค์หมู่บ้านปลอดลูกน้้า
ยุงลาย 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๔.๕)การก้าจัดและ
ป้องกันการเกิดลูกน้้ายุงลายเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการเกิด
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 
๑๑ 

๑๐,๐๐๐ ร้อยละร้อยของประชาชนใน
ชุมชนไม่ป่วยเป็นไข้เลือดออก 

ประชาขนไม่ป่วยเป็น
ไข้เลือดออก 

อสม. หมู่ที่ ๑๑ 

๘. โครงการออกก้าลังกายผู้สูงวัยและ
ทุกกลุ่มวัยใส่ใจสุขภาพ 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๑.๕)การส่งเสริม
สนับสนุนการออกก้าลังกายและการ
เสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและทุก
กลุ่มทุกวัยได้ออกก้าลัง
กายเพิ่มขึ้นได้สังสรรค์
สามัคคีสนุกสนานร่วมกัน
ร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิต
ดีขึ้น 

ประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 
๑๑ 

๑๐,๐๐๐ ร้อยละร้อยของผู้สูงอายุได้ออก
ก้าลังกายตามแบบผู้สูงอายุอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมและทุก
กลุ่มวัยได้ท้ากิจกรรมร่วมกัน 

ชุมชนมีความสามัคคี
สนุกสนานมีสุขภาพจิตดี
ผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัยได้
พบปะสังสรรค์ท้ากิจกรรม
ร่วมกัน 

อสม. หมู่ที่ ๑๑ 

๙. โครงการ (To be number one) 
สามวัย 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๑.๕)การส่งเสริม
สนับสนุนการออกก้าลังกายและการ
เสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ส่งเสริมการออกก้าลังกาย
ในกลุ่มสามวัย ผู้สูงอายุ 
วัยท้างาน และเยาวชนใน
ชุมชน 

กลุ่มสามวัยในชุมชน จัดหาเครื่องเสียงใหม่  
๒๕,๐๐๐ 
ค่าวิทยากร ๕,๐๐๐ 
รวม ๓๐,๐๐๐ 

ผู้สูงอาย ุ
วัยท้างาน 
เยาวชน มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ประชากรในชุมชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด 

อสม. หมู่ที่ ๑๒ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑๐. โครงการออกก้าลังกายในชุมชน 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๑.๕)การส่งเสริม
สนับสนุนการออกก้าลังกายและการ
เสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เพื่อให้คนชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

คนในชุมชน ผู้สูงอายุ ช่วง
วัยท้างาน เด็ก และ
เยาวชน 

ค่าไฟฟ้าที่ใช้เปิดเคร่ือง
ขยาย ๙,๐๐๐ 
ค่าน้้าดื่ม ๖,๐๐๐ 
รวม ๑๕,๐๐๐ 

ตนในชุมชนรู้จักรักสุขภาพดูแล
ตัวเองด้วยการออกก้าลังกาย 

คนในชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ห่างไกล
จากโรคภัย 

อสม. หมู่ที่ ๑๓ 

๑๑. โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้้ายุงลาย 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๔.๕)การก้าจัดและ
ป้องกันการเกิดลูกน้้ายุงลายเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อให้ชุมชนปลอดจาก
โรคไข้เลือดออกปลอด
ลูกน้้ายุงลาย 

ทุกครัวเรือน/ทุกคนใน
ชุมชนบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๓ 

จัดซื้อผ้าคุมโอ่งป้องกัน
ยุงวางไข่ ๕,๐๐๐ 
รวม ๕,๐๐๐ 

คนในชุมชนไม่เกิดไข้เลือดออก 
และไม่มีลูกน้้ายุงลายในชุมชน 

ไม่มีการระบาดในการเกิด
โรคไข้เลือดออดในชุมชน 
หมู่ที่ ๑๓ 

อสม. หมู่ที่ ๑๓ 

๑๒. โครงการรณรงค์ ก้าจัดน้้ายุงลาย
ตามครัวเรือน 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๔.๕)การก้าจัดและ
ป้องกันการเกิดลูกน้้ายุงลายเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดใน
ชุมชนโดยการท้าความ
สะอาดบริเวณที่มีน้้าขัง 
หรือภาชนะที่รองน้้าใน
ครัวเรือนทุกสัปดาห์ 

๑๘๒ ครัวเรือน ทรายอะเบท ๔,๕๐๐ 
อาหาร+น้้าดื่ม ๔,๕๐๐ 
ป้ายโครงการ ๑,๐๐๐ 
รวม ๑๐,๐๐๐ 
 

ประชากรในหมู่บ้านไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออกสุขภาพดีแข็งแรง 

ไม่มีโรคระบาดในชุมชน 
รู้จักวิธีรักษา และการ
ท้าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-คนในชุมชนสุขภาพดี  

อสม. หมู่ที่ ๑๔ 
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๑๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพการออก
ก้าลังกายทุกเพศทุกวัย 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๑.๕)การส่งเสริม
สนับสนุนการออกก้าลังกายและการ
เสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เพื่อให้มีสุขภาพคนใน
ชุมชนแข็งแรงโดยการออก
ก้าลังกายและมีจิตใจ
แจ่มใสมีความสามัคคี 

ประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 
๑๔ 

-ค่าบ้ารุงเครื่องเสียง+
ค่าไฟฟ้า (เหมาจ่าย
ตลอดปีงบประมาณ) 
๗,๐๐๐ 
-ค่าวิทยากร ๓,๐๐๐ 
-ไม้พอง ๕,๐๐๐ 
-น้้าดื่ม ๕,๐๐๐ 
รวม ๒๐,๐๐๐ 

ประชาชนท่ีออกก้าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรงข้ึนกว่าเดิม มี
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 

ประชากรในหมู่บ้านรู้จัก
การรักษาสุขภาพท่ีถูกวิธีมี
ความสุขทุกเพศทุกวัย 

อสม. หมู่ที่ ๑๔ 

๑๔. โครงการกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
และผู้พิการ 
-กลุ่มที๕่ (๕.๘)การเยี่ยมบ้านให้
ความรู้ให้ค้าแนะน้าและติดตามดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุผู้มีภาวะเสี่ยงและ
ผู้ป่วยเรื้อรัง 

เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เรื้อรัง และผู้พิการ ในราย
เก่าและรายใหม่มีสุขภาพ
ดีอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และ
ผู้พิการ ในชุมชน บ้าน
จอมศรี หมู่ที่ ๑๕ 

อาหาร ๖,๐๐๐ 
น้้าดื่ม ๔,๐๐๐ 
รวม ๑๐,๐๐๐ 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้
พิการ และคนในชุมชนรู้จักดูแล
สุขภาพและช่วงเหลือตัวเองได ้

ผู้ป่วยในชุมชนจะได้มี
สุขภาพดี ไม่มีโรคแทรก
ซ้อน 

อสม. หมู่ที่ ๑๕ 

๑๕. โครงการรณรงค์หมู่บ้านปลอดลูกน้้า
ยุงลาย 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๔.๕)การก้าจัดและ
ป้องกันการเกิดลูกน้้ายุงลายเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 
๑๕ 

อาหาร ๓,๕๐๐ 
น้้าดื่ม ๑,๕๐๐ 
รวม ๕,๐๐๐ 

ประชาชนในชุมชนไม่ป่วยเป็น
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนในชุมชนไม่ป่วย
เป็นโรคไข้เลือดออก รู้จัก
วิธีป้องกันดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

อสม. หมู่ที่ ๑๕ 

 
 
 



แผนงานโครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 ๑๖. 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ – ผู้ป่วย
เรื้อรังออกก้าลังกาย ร้าไม้พอง – 
ยางยืด 
-กลุ่มที๕่ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง (๗.๑.๕)การส่งเสริม
สนับสนุนการออกก้าลังกายแก่
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง  

เพื่อเป็นก้าลังใจท่ีดี น้า
ผู้สูงอายุ – ผู้ป่วยเรื้อรัง
ออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
ให้ผู้สูงอายุ – ผู้ป่วยเรื้อรัง
มีสุขภาพท่ีดี และแข็งแรง
ตามอายุวัย 
 
 

ผู้สูงอายุ – ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ในชุมชนบ้านดอนยูง หมู่ที่ 
๑๖ ทุกคน มีสุขภาพท่ีดี มี
รอยยิ้ม มีความสามัคค ี
มีความสุขในการออก
ก้าลังกาย 

ค่าอาหาร ๓,๕๐๐ 
น้้าดื่ม ๖,๘๐๐ 
ยางยืด ๑,๒๐๐ 
ไม้พอง ๑,๕๐๐ 
รวม ๑๓,๐๐๐ 

เพื่อสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุ –  
ผู้ป่วยเรื้อรัง ในชุมชนมีสุขภาพท่ี
ดีและแข็งแรงไร้โรคภัยไข้เจ็บ 

ผู้สูงอายุ – ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ในชุมชนได้รับก้าลังใจมี
สุขภาพจิตสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงแจ่มใส เบิกบาน 
มีรอยยิ้มที่ดีต่อกันใน
ชุมชน 

อสม. หมู่ที่ ๑๖ 

 ๑๗. โครงการรณรงค์ป้องกันลูกน้้ายุงลาย 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๔.๕)การก้าจัดและ
ป้องกันการเกิดลูกน้้ายุงลายเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

-เพื่อให้คนในชุมชนบ้าน
ดอนยูงปลอดไข้เลือดออก 
เพื่อท้าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้้ายุงลาย  
-คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี 
ไม่มีโรคไข้เลือดออก 

ทุกคนในชุมชนบ้านดอน
ยูง ปลอดโรคไข้เลือดออก 
และมีสุขภาพท่ีดีไม่เจ็บ ไม่
ไข ้

ค่าอาหาร ๑,๕๐๐ 
น้้าดื่ม ๒,๐๐๐ 
รวม ๓,๕๐๐ 

เพื่อสุขภาพท่ีดีของคนในชุมชน
บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๖ ไร้โรค ไร้
คนเจ็บป่วย มีจิตใจท่ีดีสามัคคี
กัน 

ทุกกลุ่มวัยในชุมชนได้รับ
ก้าลังใจ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน รักกัน ร่วมทุกร่วม
สุขด้วยกัน อยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุขในชุมชน 

อสม. หมู่ที่ ๑๖ 

๑๘. โครงการซื้อเครื่องอบไอน้้า  
อบสมุนไพร ๑ เครื่อง 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง 
 

เพื่อใช้อบไอน้้า อบ
สมุนไพรให้กับผู้ป่วยใน
ชุมชนให้มีสุขภาพดี 

ผู้ป่วยในชุมชน ๕๐ % ซื้อเครื่องอบไอน้้าอบ
สมุนไพรในราคา 
๙,๙๙๐ บาท 

ผู้ป่วยในชุมชนจะกลับมามี
สุขภาพท่ีดีขึ้นตามล้าดับหลังใช้
บริการอบสมุนไพร อบไอน้้า 

ผู้ป่วยในชุมชนจะกลับมามี
สุขภาพดีขึ้น สุขภาพจิตดี
ขึ้น 

อสม. หมู่ที่ ๑๗ 
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 ๑๙. โครงการหมู่บ้านปลอดภัยจาก
ไข้เลือดออก หมู่ที่ ๑๗ 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๔.๕)การก้าจัดและ
ป้องกันการเกิดลูกน้้ายุงลายเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการเกิด
ไข้เลือดออกในหมู่ที่ ๑๗ 

ประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 
๑๗ 

อาหาร ๓,๕๐๐ 
น้้าดื่ม ๑,๕๐๐ 
รวม ๕,๐๐๐ 

ร้อยละร้อยของประชาชนใน
ชุมชนไม่ป่วยเป็นไข้เลือดออก 

ประชาชนในชุมชนไม่ป่วย
เป็นไข้เลือดออก 

อสม. หมู่ที่ ๑๗ 

 ๒๐. โครงการรณรงค์หมู่บ้านปลอด
ลูกน้้ายุงลาย 
-กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มี
ภาวะเสี่ยง (๗.๔.๕)การก้าจัดและ
ป้องกันการเกิดลูกน้้ายุงลายเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการเกิด
ไข้เลือดออกในชุมชน 

ประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 
๑๘ 

ทรายอะเบท ๕,๐๐๐ 
อาหารและเครื่องดื่ม
๕,๐๐๐ 
รวม ๑๐,๐๐๐ 

ร้อยละร้อยของประชาชนใน
ชุมชนไม่ป่วยเป็นไข้เลือดออก 

ประชาชนในชุมชนไม่ป่วย
เป็นไข้เลือดออก 

อสม. หมู่ที่ ๑๘ 

๒๑. โครงการติดตามผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยเรื้อรัง 
-กลุ่มที๕่ (๕.๘)การเยี่ยมบ้านให้
ความรู้ให้ค้าแนะน้าและติดตาม
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้มีภาวะเสี่ยง
และผู้ป่วยเรื้อรัง 

เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้พิการให้มีสุขภาพ
แข็งแรง ไม่มีโรคแทรกซ้อน 

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยใน
ชุมชน หมู่ที่ ๑๘ 

-อาหารและเครื่องดื่ม 
๕,๐๐๐ 
-ของเยี่ยมผู้สูงอาย ุ
๕,๐๐๐ 
รวม ๑๐,๐๐๐ 

ร้อยละร้อยของผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยเรื้อรังสุขภาพดีไม่มีโรค
แทรกซ้อน 

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
สุขภาพดี ไม่มีโรคแทรก
ซ้อน สมารถช่วยเหลือ
ตัวเองได ้

อสม. หมู่ที่ ๑๘ 
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๒๒. โครงการกลุ่มผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
ร้าวงไทยย้อนยุค 
-กลุ่ม๕ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 

๑.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้สูงวัยให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง
และจิตใจที่แจ่มใสลดภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ 
๒.เพื่อความสามัคคีและ
อนุรักษ์ร้าวงไทย 

๑.ผู้สูงวัยมีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งกายและใจ 
๒.มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
แสดงกิจกรรมร้าวงไทยตาม
จังหวะเสียงเพลงและดนตรี
ได้ทุกคนท้ังเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมร้าวงไทย 

ค่าอาหาร 
๗,๐๐๐ 
ค่าน้้าดื่ม 
๓,๐๐๐ 
รวม ๑๐,๐๐๐ 

ผู้สูงวัยรู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรงท้ัง
กายและจิตใจ 

ผู้สูงวัยท่ีเข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพท่ีดีแข็งแรงท้ัง
ร่างกายและจิตใจ 

ชมรมปริญญา
วัย บ้านฮ่องฮี 
หมู่ที่ ๑๓  

๒๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
และฟันนักเรียน 
-กลุ่ม๒ เด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน (๒.๖)การส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน 

๑.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
ดูแลสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ด ี
๒.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ในช่องปากท่ีดีและมีสุขภาพ
ฟันที่แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 
จ้านวน ๑๓๐ คน 

จัดซื้อวัสดุ 
(รายละเอียด
ตามเอกสาร
แนบ) 
 รวม๑๐,๐๐๐ 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี 
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการ
ดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก
และฟัน ปลูกฝังให้เด็กรู้จัก
การดูแลและป้องกันเพ่ือ
สุขภาพท่ีดีและปลอดภัย
ทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
 

โรงเรียนฮ่องฮี
วิทยา 

 ๒๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน 
-กลุ่ม๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและ
เยาวชน 
(๓.๑๖)การส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ด ี
-นักเรียนมีพัฒนาการทาง
กาย สติปัญญาและศีลธรรม
ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความ
รับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์
สังคมให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างสงบสุข 

นักเรียนช้ันอนุบาล-ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
จ้านวน ๑๐๖ คน 

งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐ 
(รายละเอียด
ตามเอกสาร
แนบ) 
 

นักเรียนทุกคน มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ 

นักเรียนร้อยละ ๙๕ มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
รักการออกก้าลังกาย
ปฏิบัติตนเพื่อการมี
สุขภาพท่ีด ี

รร.หัวงัววิทยา
คาร 
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 ๒๕. โครงการฟันสวยยิ้มใส 
-กลุ่ม๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน (๒.๖)การส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพช่องปากท่ีสะอาด 
และมีฟันท่ีแข็งแรง 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงสมวัย 
-เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธี
ดูแลสุขภาพปากและฟัน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนโรงเรียนชุมชน
ดอนยูงวิทยายน จ้านวน 
๘๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
สุขภาพภายในช่องปากท่ี
สะอาด และมีฟันท่ี
แข็งแรง 

๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชน
ดอนยูงวิทยายน มีสุขภาพ
ฟันที่แข็งแรงและลดปัญหา
ฟันผุ 

-เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่อง
ปากท่ีสะอาด และมีฟันท่ี
แข็งแรง 
-เด็กนักเรียนมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงสมวัย 
-เด็กนักเรียนภายในโรงเรียนมี
ปัญหาด้านฟันผุลดน้อยลง 

โรงเรียน
ชุมชนดอน
ยูงวิทยายน 

๒๖. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันอุบัติเหตุทางน้้าให้แก่เด็กต่้า
กว่า ๑๕ ปี -กลุ่ม๗ กลุ่มประชาชน
ทั่วไปท่ีมีภาวะเสี่ยง (๗.๓.๒)การ
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
และอุบัติเหตุทางน้้า 

เพื่อให้เด็กต่้ากว่า ๑๕ ปี มี
ความรู้เบื้องต้นในการว่าย
น้้าและสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองและเพื่อนได้มีภัย
ทางน้้า 

เยาวชนอายุต่้ากว่า ๑๕ ปี 
จากสถานศึกษาในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ยางตลาด 

อาหารว่าง ๑๐,๐๐๐ 
ข้างกล่อง ๑๐,๐๐๐ 
วิทยาการ ๑๔,๐๐๐ 
วัสดุอุปกรณ์ ๗,๐๐๐ 
ค่าเช่าสถานที่ ๑๐,๐๐๐ 
รวม ๕๑,๐๐๐ 

เยาวชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
อบต.ยางตลาด ที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๙๐ 
สามารถน้าความรู้กลับไป
ใช้ได้ 

๑.เยาวชนมีความรู้ความสมา
รถในการว่ายน้้าและช่วยเหลือ
ตัวเองและเพื่อนได ้
๒.ลดอุบัติเหตุการสูญเสีย
ประสบภัยทางน้้า 

งานป้องกัน
ฯ 
ส้านักปลัด 
อบต.ยาง
ตลาด 

๒๗. โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้และ
เสริมทักษะทางด้านกีฬา ฟุตบอล ข้ัน
พื้นฐาน ส้าหรับเด็กและเยาวชน 
-กลุ่ม๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
(๓.๖)การส่งเสริมสนับสนุนการออก
ก้าลังกายแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน
ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงการส่งเสริม
สุขภาพและเห็นคุณค่าของ
การออกก้าลังกาย โดยใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง
ให้ห่างไกลสิ่งเสพติด 

เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่ต้าบลยางตลาด 

๓๐,๐๐๐ ร้อยละร้อยของเด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นท่ีต้าบล
ยางตลาดได้มีความรู้และมี
ทักษะด้านกีฬา และได้ท้า
กิจกรรมร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนาความสามารถทางด้าน
กีฬาและสามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
อบต.ยาง
ตลาด 
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 ๒๘. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ตามหลัก 3 อ (อารมณ์,อาหาร,
ออกก้าลังกาย) 
-กลุ่มที๕่ กลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (๗.๑.๕)การ
ส่งเสริมสนับสนุนการออกก้าลัง
กายแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง 
และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพด้วยตัวเอง 
 

กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเข้ารับ
การศึกษาในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จ้านวน ๓ รุ่นๆ
ละ ๕๐ คน จ้านวน ๑๕๐ 
คน 

ค่าวิทยากร+ค่าป้าย
โครงการ+ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 
รวม ๓๐,๐๐๐ 

ผู้สูงอายุทุกคนมีสุขภาพดีขึ้น
ร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับก่อน
เริ่มโครงการ 

-ผู้สูงอายุสามารถน้าหลัก 
๓ อ.กลับไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได ้
-ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย
ที่ดีขึ้น 

-งานโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ
-กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๙. โครงการอบรมรอบรู้ด้านสุขภาพ
แก่แกนน้านักเรียน ประจ้าปี 
๒๕๖๔ 
-กลุ่ม๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและ
เยาวชน (๓.๑๖)การส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

๑.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน 
๒.เพื่อเป็นผู้น้าและเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการดูแล 
สุขภาพ 
๓.ผู้น้ามีความรู้และ
ความสามารถถ่ายทอดสู่
นักเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และควบคุมป้องกันโรคได ้

ตัวแทนแกนน้านักเรียนใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต้าบลยางตลาด จ้านวน 
๒๐๐ คน 

-ค่าอาหารกลางวันผู้
เข้าอบรม จ้านวน๒๐๐
คนๆละ ๕๐บาท เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 
จ้านวน๒๐๐คนๆละ ๒
มื้อ มื้อละ๒๕บาท เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๐,๐๐๐ 

๑.โรงเรียนมีแกนน้านักเรียนท่ี
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
๒.แกนน้านักเรียนที่เข้าร่วม
อบรมได้รับความรู้การตรวจ
สุขภาพด้วยตนเอง และสุข
บัญญัติ ๑๐ ประการและ
โรคติดต่อที่พบบ่อยในโรงเรียน 
๑๐๐ % 

๑.โรงเรียนมีแกนน้า
นักเรียนท่ีรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
๒.แกนน้านักเรียนที่เข้า
อบรมได้รับความรู้การ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
และสุขบัญญัติ ๑๐ 
ประการ และโรคที่พบ
บ่อยในโรงเรียน ๑๐๐ % 

กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิองค์
รวม รพ.ยาง
ตลาด 
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 ๓๐. โครงการการจัดการสุขภาวะ
ประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก
ปฐมวัยเพื่อให้ได้แม่คุณภาพ  
ลูกเติบใหญ่พัฒนาการดีทั้ง
กายและใจ 
-กลุ่ม๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอด (๑.๘)การ
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว ใน
การให้ความส้าคัญสถาบัน
ครอบครัวและการเลี้ยงดูเด็ก
และเยาวชนอย่างใกล้ชิด 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายบริการแม่และเด็กให้
เป็นหุ้นส่วนของ มหัศจรรย์ 
๑๐๐๐ วัน 

๑.หญิงตั้งครรภ ์
๒.สามีหรือสมาชิกใน
ครอบครัว 
๓.อสม.อนามัยแม่และเด็ก 
จ้านวน ๑๑ หมู่บ้านๆละ 
๑๐ คน รวม ๑๐๐ คน 

-อาหารกลางวัน ๕,๕๐๐ 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๒ มื้อ เป็นเงิน๕,๕๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ 
 

๑.การฝากครรภ<์๑๒สัปดาห์
มากกว่าร้อยละ๖๐ 
๒.ร้อยละการฝากครรภ์ครบ ๕
ครั้ง คุณภาพ 
๓.ร้อยละสตรีตั้งครรภ์/หลัง
คลอดกินวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
,โฟเลต,ไอโอดีน ต่อเนื่อง 
๔.ร้อยละของสตรีตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะโลหิตจาง 
๕.ร้อยละมารดาเลี้ยงดูด้วยนม
แม่ อย่างน้อย ๖ เดือน 
๖.ร้อยละทารกแรกเกิด LBW 
๗.ร้อยละเด็ก๐-๕ปี มีพัฒนาการ
สมวัย 
๘.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การคัดกรองแล้วพบว่ามี
พัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการจนมี
พัฒนาการสมวัย 
๙.ร้อยละเด็ก ๐.๕ ปี สูงดีสม
ส่วน  

๑.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ดูแล ฝากครรภ์ครบตาม
เกณฑ์คุณภาพ 
๒.ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 
๓.มารดา มารก มีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง 
๔.เด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการที่ดี สูงดีสมส่วน 

กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม  
รพ.ยางตลาด 
 

 
 
 



แผนงานโครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๓๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี
ในการป้องกันโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 
๒๕๖๔ 
-กลุ่ม๑กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอด (๑.๑๓)การคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญ
พันธุ ์

๑.เพื่อให้สตรีอายุ๓๐-๖๐ปีมี
ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
๒.เพื่อให้สตรีอายุ๓๐-๖๐ปี
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
๓.เพื่อให้สตรีอายุ๓๐-๖๐ปี
สามารถตรวจเต้านมได้ด้วย
ตัวเอง 
๔.เพื่อลดอัตราการป่วยและ
ตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม 
๕.อสม.มีทักษะความรู้ในการ
ติดตามสตรีกลุ่มอายุ๓๐-๖๐ปี 
มารับการตรวจคัดกรอง 

๑.สตรีอายุ ๓๐-๖๐ปี  
จ้านวน ๒๐๐คน 
๒.อสม.๕๐ คน 

-อาหารกลางวัน ๑๒,๕๐๐ 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๒,๕๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ 

๑.สตรีอายุ๓๐-๖๐ปี มีความรู้
และสามารถตรวจเต้านมด้วยจน
เองได้ถูกต้อง ร้อยละร้อย 
๒.สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ๓๐-
๖๐ปี ได้รับการตรวจมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปากมดลูกร้อยละ
๘๐ 
๓.ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูกได้รับการติดตามเยี่ยม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.สตรีอายุ ๓๐-๖๐ปี มี
ความรู้และสามารถตรวจ
เต้านมได้ด้วยตนเองได้
ถูกต้อง ร้อยละร้อย 
๒.สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
๓๐-๖๐ปี ได้รับการตรวจ
มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูกร้อยละ ๘๐ 
๓.ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกได้รับการ
ติดตามเยี่ยมร้อยละ๑๐๐ 

กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม 
รพ.ยางตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานโครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๓๒. โครงการ “ยิ้มสวย ฟันด”ี 
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน 
-กลุ่ม๒ เด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน (๒.๖)การส่งเสริม
สุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน 

-เพื่อให้เด็กมีสุขภาพปากและ
ฟันที่แข็งแรง 
-เพื่อให้เด็กมีร่างกายสมบูรณ์
เหมาะสมกับวัย 
-เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีรักษา
สุขภาพในช่องปากท่ีถูกวิธี 
-เพื่อให้เด็กมีฟันผุลดลง 

-เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัว 
หมู่ที่ ๗,๘ 

ค่าป้าย ๕๐๐ 
ค่าวิทยากร ๑,๐๐๐ 
ค่าวัสดุ ๔,๕๐๐ 
ค่าอาหาร+น้้าดื่ม ๑,๐๐๐ 
รวม ๗,๐๐๐ 

-เด็กมีสุขภาพปากและฟันที่
แข็งแรงและมีฟันผุลดลง 

-เด็กมีสุขภาพปากและฟัน
ที่แข็งแรง 
-เด็กมีร่างกายสมบูรณ์
เหมาะสมกับวัย 
-เด็กรู้จักวิธีรักษาสุขภาพ
ช่องปากท่ีถูกวิธี 
-เด็กมีฟันผุลดลง 

ศพด.วัดศรี
นวลหัวงัว หมู่
ที่  
๗,๘ 

๓๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากเด็กปฐมวัยยิ้มสมใส 
ห่างไกลฟันผ ุ
-กลุ่ม๒ เด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน (๒.๖)การส่งเสริม
สุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟัน 
เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จักรักษา
ความสะอาดของช่องปากและ
ฟันของตนเอง สามารถแปรง
ฟันได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้
ผู้ปกครองเห็นความส้าคัญของ
การดูแลสุขภาพช่องปากและ
ฟันของเด็ก 

กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน 

ค่าป้าย ๕๐๐ 
ค่าจัดซื้อวัสดุ ๕,๕๐๐ 
ค่าวิทยากร ๑,๐๐๐ 
ค่าอาหาร+น้้าดื่ม ๑,๐๐๐ 
รวม ๘,๐๐๐ 

 

เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพช่องปากฟัน 
เด็กมีสุขภาพช่องปากและฟันท่ีดี
ขึ้น 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดชุม
ทางหมู่ที่ ๑๘ 

๓๔. โครงการสร้างสุขภาวะชุมชน
ดนตรีบ้าบัดของเด็กและ
เยาวชน 
-กลุ่ม๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและ
เยาวชน 

สอนดนตรีพื้นบ้านในกลุ่มเด็ก
เยาวชนในพ้ืนท่ีทุกหมู่บ้านเพื่อ
สร้างสุขภาวะชุมชนดนตรี
บ้าบัด 
 
 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
จ้านวน ๑๕๐ คน แยก
เป็นกลุ่มๆละ ๕๐ คน แบ่ง
ตามการจัดกลุ่มโซนชุมชน 

-ป้ายโครงการ ๙๕๐ 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
(๑๓ช่ัวโมงๆละ๖๐๐) =
๗,๘๐๐ 
-อาหารว่าง+เครื่องดื่ม 
๑๑,๒๕๐ 
รวม ๒๐,๐๐๐ 

เด็กและเยาวชน จ้านวน ๑๕๐ 
คน สามารถเล่นดนตรีตามความ
ถนัด ๑ อย่าง ได้ร้อยละ ๗๐ 

มีกลุ่มดนตรีบ้าบัดในการ
สร้างสุขภาวะชุมชน  
อย่างน้อย ๓ กลุ่ม 

นาย 
สุขุมวรัชญ์  
อัครเศรษถัง 

 


