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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที ่

องคการบริหารสวนตำบลบางจัก 
คร้ังที่ 2/2564 

วันจันทรที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบางจัก 

****************************** 
ผูมาประชุม 

1. นางสาวดวงตา ทองมูล  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางพชรวรรณ อนไชยะ  อนุกรรมการ 
3. นางสาวจิราพร เอ่ียมสะอาด อนุกรรมการ 
4. นางบุบผา  ทรงกิจ  อนุกรรมการ 
5. นางสมลักษณ วุฒิวัย  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม/ติดราชการ 
- ไมมี -   

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายสิทธิกร  ปานพุม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
3.  นางสาวชิดชนก แยมสรวล ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข 
 

เปดประชุมเวลา  10.00 น. 
 
นางสาวดวงตา ทองมูล 
ประธานอนุกรรมการฯ 

เรียน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพทุก
ทานเพื ่อไมใหเปนการเสียเวลาดิฉันขอเปดประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้คะ 

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางสาวดวงตา ทองมูล 
ประธานอนุกรรมการฯ 

เนื่องดวยงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบางจักมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอตอ
การปรับปรุงแผนงานโครงการเพ่ือดำเนินงานตามวัตถุประสงคของกองทุน 
ฝายเลขานุการกองทุน จึงไดประชาสัมพันธหนวยงานตาง ๆ เสนอขอรับ
งบประมาณเพิ่มเติมคะ ซึ่งวันที่มีหนวยงานตาง ๆ เสนอของบประมาณมา
ทั้งสิ้น 3 หนวยงาน จำนวน 3 โครงการ ซึ่งจะชี้แจงในระเบียบวาระการ
ประชุมตอไปคะ 

  
มติท่ีประชุม -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 การประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 20 ตุลาคม 2564 
  
มติท่ีประชุม -เห็นชอบรายงานการประชุม- 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 
นางสาวดวงตา ทองมูล 
ประธานอนุกรรมการฯ 

3.1 พิจารณาแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ป 2564 เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1/2564 
ตามที่ไดมีการประชาสัมพันธการเสนอแผนการดำเนินโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในป 2564 
เพิ่มเติมไปแลว และหนวยงานและองคกรตาง ๆ ไดจัดทำแผนงานเพ่ือ
เสนอเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ไดพิจารณาและนำ
โครงการที ่ผ านการกลั ่นกรองเข าท ี ่ประช ุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติตอไป ในสวนนี ้ขอใหนักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการชวยอานโครงการของแตละแหงคะ 

  
นายสิทธิกร  ปานพุม 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ครับสำหรับป 2564 มีหนวยงานตาง ๆ สงแผนการดำเนินงานของป 
2564 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 จำนวน 3 แผนงาน โดยแบงรายละเอียด ดังนี้ 
 ประเภทท่ี 1 จำนวน 1 แผนงาน 
 ประเภทท่ี 2 จำนวน 1 แผนงาน 
 ประเภทท่ี 5 จำนวน 1 แผนงาน 

 ขอเริ่มท่ีแผนงานจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานน้ำพุ จำนวน 1 
แผนงาน งบประมาณรวม 4,875 บาท 

 1.  แผนงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานน้ำพุ อำเภอ
วิเศษชัยชาญ ป 2564 

 วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด 
     1.เพื่อใหประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมี
ความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 
     2.เพื่อใหประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเกิด
ทักษะในการดูแลตนเองไดอยางถูกตอง 
     3.เพ่ือพัฒนาบุคคลตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ 

 ระยะเวลาดำเนินการ 

     มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564 
 งบประมาณตามแผนงาน 
      4,875 บาท (สี่พันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 
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นางสาวดวงตา ทองมูล 
ประธานอนุกรรมการฯ 

มีคณะกรรมการทานใดมีความเห็นอื่นอีกหรือไมคะ หากไมมีขอความ
เห็นชอบใหแผนงานผาน ในสวนที่ตองแกไขใหทางหนวยงานที่เสนอมา
แกไขรายละเอียดตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการมีความเห็นไป
แลวนำแผนงานที่แกไขแลว เสนอเขาที ่ประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2564 ในวันท่ี 29 ธันวาคม 
2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติคะ 

  
มติท่ีประชุม -เห็นชอบตามเสนอ- 
  
นายสิทธิกร  ปานพุม 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

แผนงานที่ 2 แผนงานจากชมรม อสม.บานน้ำพุ จำนวน 1 แผนงาน 
งบประมาณรวม 10,000 บาท 

 2.  แผนงานโครงการเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ป 2564 

 วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด 
     1.เพื่อเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19) ในพ้ืนท่ี 
     2.เพ่ือใหประชาชนมีความตระหนักรักษาความสะอาดการปองกันสวม
หนากากอนามัยและเวนระยะหางในสังคมท่ีถูกวิธ ี

 ระยะเวลาดำเนินการ 

     มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564 
 งบประมาณตามแผนงาน 
      10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
  
นางสาวดวงตา ทองมูล 
ประธานอนุกรรมการฯ 

มีคณะกรรมการทานใดมีความเห็นอื่นอีกหรือไมคะ หากไมมีขอความ
เห็นชอบใหแผนงานผาน ในสวนที่ตองแกไขใหทางหนวยงานที่เสนอมา
แกไขรายละเอียดตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการมีความเห็นไป
แลวนำแผนงานที่แกไขแลว เสนอเขาที ่ประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2564 ในวันท่ี 29 ธันวาคม 
2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติคะ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
  
นายสิทธิกร  ปานพุม 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

แผนงานท่ี 3 แผนงานจากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักปลัด  
องคการบรหิารสวนตำบลบางจัก งบประมาณรวม 40,650 บาท 

 3.  แผนงานโครงการเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 
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วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด 
     1.เพื่อใหความรู แนะนำ การดูแลเฝาระวังปองกันตนเองเรื่องโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับประชาชนในพื ้นที ่ของ
องคการบริหารสวนตำบลบางจัก 
     2.เพื ่อใหมีทรัพยากรงบประมาณ พอเพียงตอการสนับสนุนการ
ดำเนินงานเฝาระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 ระยะเวลาดำเนินการ 

     มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564 
 งบประมาณตามแผนงาน 
      40,650 บาท (สี่หม่ืนหกรอยหาสิบบาทถวน) 
  
นางสาวดวงตา ทองมูล 
ประธานอนุกรรมการฯ 

มีคณะกรรมการทานใดมีความเห็นอื่นอีกหรือไมคะ หากไมมีขอความ
เห็นชอบใหแผนงานผาน ในสวนที่ตองแกไขใหทางหนวยงานที่เสนอมา
แกไขรายละเอียดตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการมีความเห็นไป
แลวนำแผนงานที่แกไขแลว เสนอเขาที ่ประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2564 ในวันท่ี 29 ธันวาคม 
2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติคะ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
  
นางสาวดวงตา ทองมูล 
ประธานอนุกรรมการฯ 

3.2 พิจารณาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ป 2564 เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1/2564 
ตามท่ีไดมีการเสนอแผนงาน จำนวน 3 แผนงาน ระเบียบวาระนี้หนวยงาน
ตาง ๆ ที่เสนอขอรับงบประมาณ ไดเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการในคราวเดียวกับแผนงาน ในสวนนี้ขอใหนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการชวยอานโครงการของแตละแหงคะ 

  
นายสิทธิกร  ปานพุม 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงเบาหวานละความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานน้ำพุ อำเภอวิเศษชัยชาญ ป 2564 
(ประเภทท่ี 1)  
2. โครงการเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 

19 ) ป 2564 (ประเภทท่ี 2 : ชมรม อสม. บานน้ำพุ) 
3. โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19 ) (ประเภทท่ี 3 : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักปลัด 
องคการบริหารสวนตำบลบางจัก) 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลบางจัก 

เรื่อง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดัน   
โลหิตสูง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานน้ำพุ อำเภอวิเศษชัยชาญ ป ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลบางจัก 

 ดวย หนวยงาน/องคกร/กลุมคน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานน้ำพุ มีความประสงคจะ
จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง   
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานน้ำพุ อำเภอวิเศษชัยชาญ ป ๒๕๖๔ โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบรหิารสวนตำบลบางจัก เปนเงิน 4,875 บาท  โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
สวนที ่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม              
ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค/ตัวช้ีวัด 
 ๑. เพื่อใหประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีความรูในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 

๒. เพื่อใหประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  เกิดทักษะในการดูแลตนเองได
อยางถูกตอง 

๓. เพ่ือพัฒนาบุคคลตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
2. วิธีดำเนินการ 
 ๑. คัดเลือกกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่สมัครใจเขารวมอบรม 
จำนวน ๒๐ คน 
 ๒. แตงตั้งทีมทำงานระดับหมูบาน 
 ๓. ประชุมคณะทำงาน 
   - จัดทำหลักสูตรการอบรม 
   - กำหนดรูปแบบการติดตาม 
 ๔. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๕. จัดอบรมใหความรูและเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหกับกลุมเปาหมาย ณ รพ.สต.บาน
น้ำพุ 
 ๖. ผูผานการอบรมนำความรูและทักษะท่ีไดปรับพฤติกรรมตนเอง 
 ๗. ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายท่ีผานการอบรม 
 ๘. ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเปาหมาย ๑ ครั้ง/เดือน 
       ครั้งท่ี ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๔ 
       ครั้งท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
       ครั้งท่ี ๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
       ครั้งท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๙. ประชุมถอดบทเรียนและประเมินผลโครงการ 
 ๑๐. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานแกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
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3. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน เดือน มกราคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖๔ 
4. สถานท่ีดำเนินการ 
 หมูท่ี ๑๐ และหมูท่ี ๑๒ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง ในเขต อบต.บางจัก 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลบางจัก จำนวน 4,875 บาท 
รายละเอียด  ดังนี้ 
๑. กิจกรรมประชุมชี้แจงอสม. และผูนำชุมชน ในการจัดทำหลักสูตรการอบรม และกำหนดรูปแบบการ
ติดตามกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปนคาใชจายดังนี้ 

๑.๑ คาเครื่องดื่มและอาหารวาง ๑ ม้ือๆละ ๒๕ บาท  จำนวน ๑๙ คน  เปนเงิน ๔๗๕ บาท 
๒. กิจกรรมอบรมใหความรูและเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหกับกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเสี่ยง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ท่ีสมัครใจ เปนคาใชจายดังนี้ 
           ๒.๑ คาอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๗๐ บาท  และคาเครื่องดื่มและอาหารวาง ๒ มื้อ มื้อละ ๒๕ 
บาท รวมเปน ๑๒๐ บาท ตอคน จำนวน ๒๐ คน เปนเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
           ๒.๒ คาวัสดุอุปกรณในการอบรม เชน  แฟม กระดาษ  และอ่ืนๆ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท     
                                                    รวมเงินท้ังสิ้น   4,875 บาท 
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได)  
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่เขารวมโครงการมีความรูดีขึ้น รอย
ละ ๘๐ 
  ๒. ประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่เขารวมโครงการมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดีข้ึน รอยละ ๘๐ 

๓. ผูเขารวมโครงการสามารถเปนบุคคลตนแบบการดูแลตนเองได หมูละ ๑ คน 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผูเสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแตละขอยอยใหเลือกเพียง 1 รายการที่เปนรายการหลักสำหรับใชใน
การจำแนกประเภทเทานั้น เพื่อใหเจาหนาที่ อปท. บันทึกขอมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อไดรับอนุมัติ
แลว) 
7.1 หนวยงาน/องคกร/กลุมคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 

2557 ขอ 7) 
 ชื่อหนวยงาน/องคกร/กลุมคน ....... โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานน้ำพุ............................... 
  7.1.1 หนวยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เชน รพ.สต. 

 �  7.1.2 หนวยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เชน กองสาธารณสุขของเทศบาล 

 �  7.1.3 หนวยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เชน สสอ. 

 �  7.1.4 หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีไมใชหนวยงานสาธารณสุข เชน โรงเรียน 

 �  7.1.5 กลุมหรือองคกรประชาชน 
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7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ขอ 7) 
  7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสขุของ หนวยบริการ/สถานบริการ/หนวยงานสาธารณสุข  
                        [ขอ 7(1)] 

 �  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคของกลุมหรือองคกรประชาชน/หน
อ่ืน 
                        [ขอ 7(2)] 

 �  7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนยเด็กเล็ก/ผูสูงอายุ/คนพิการ [ขอ 7(3)] 

 �  7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ขอ 7(4)] 

 �  7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ขอ 7(5)] 

7.3 กลุมเปาหมายหลัก (ตามแนบทายประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคฯ พ.  
2557) 

 �  7.3.1 กลุมหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอด 

 �  7.3.2 กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

 �  7.3.3 กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

 �  7.3.4 กลุมวัยทำงาน 

 �  7.3.5.1 กลุมผูสูงอายุ 

 �  7.3.5.2 กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง 

 �  7.3.6 กลุมคนพิการและทุพพลภาพ 
  7.3.7 กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 

   7.4.7  กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 

 �  7.4.7.1 การสำรวจขอมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ 

 �  7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสี่ยง 
   7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู 
  7.4.7.5 การสงเสริมการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมที ่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ 

 �7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................... 
 
                      ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
                                                 (นายเทอดเกียรติ กันทอง) 

      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
              รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานน้ำพุ 

วันท่ี-เดือน-พ.ศ. ........๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓........ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลบางจัก 
เรื่อง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
          (COVID – ๑๙) ป ๒๕๖๔ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลบางจัก 
 ดวย หนวยงาน/องคกร/กลุมคน ชมรม อสม.บานน้ำพุ มีความประสงคจะจัดทำแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม โครงการเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)  
ป ๒๕๖๔  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบล
บางจัก เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
สวนที ่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม              
ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค/ตัวช้ีวัด 
 ๑. เพ่ือเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในพ้ืนท่ี 
           ๒. เพื่อใหประชาชนมีความตระหนักรักษาความสะอาดการปองกันสวมหนากากอนามัย และเวน
ระยะ หางในสังคมท่ีถูกวิธี 
2. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก อสม. 
 ๒. เตรียมความพรอมของอสม.ในการปฏิบัติงาน ในเรื่อง 
      - ติดตามขาวสารของการระบาดในประเทศ และท่ัวโลก อยางตอเนื่อง จากทุกชองทาง 
      - ความรูความเขาใจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การปองกัน กลไกการเฝาระวัง/กักกัน 
วิถีชีวิตใหม (new normal) และสำรวจสุขภาพตนเอง ขอควรปฏิบัติสำหรับ อสม.ในการเคาะประตูบานเฝา
ระวัง/กักกัน เชน สวมหนากาก ลางมือ การเวนระยะหาง บันทึก รายงาน  
สงตอ เปนตน 
      - สำรวจความพรอมของตนเองในการปฏิบัติงานทุกวัน ถาปวยหรือมีไข หยุดปฏิบัติงาน 
ปรึกษาเจาหนาท่ี รพ.สต.ทันที 
 ๓. ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการดำเนินงาน 
 ๕. ติดปายประชาสัมพันธ โครงการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในพ้ืนท่ี 
 ๖. ปฏิบัติงานจุดคัดกรองในชุมชน และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีมีการรวมตัวของประชาชนในชุมชน เชน งาน
บวช งานแตง งานศพ  
 ๗. แจงขาวสารใหความรูใหมๆเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) วิถีชีวิตใหม 
(new normal)  และการใชไทยชนะ-แอฟพลิเคชั่น ในการควบคุมโรคโรคกับประชาชนทุกครัวเรือน 
 ๘. รวมกับอบต. เทศบาล ผูนำชุมชน รพ.สต.แนะนำโหลดไทยชนะ-แอฟพลิเคชั่น สำหรับ หนวยงาน
ราชการ รานคา รานเสริมสวย รานอาหาร และแหลงบริการอ่ืนๆ ในชุมชน 
 ๙. สำรวจผูเดินทางมาจากตางประเทศ และพื้นที่เสี ่ยงที่มีการระบาด ซักประวัติ คัดกรอง ให
คำแนะนำ เฝาระวัง ตามเกณฑการควบคุมการระบาด ประสานความชวยเหลือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณตามความจำเปนแตละราย เชน หนากากอนามัย  เจลแอลกอฮอล  ๗๐% ฯลฯ 
 ๑๐. วัดอุณหภูมิ สังเกตอาการผูถูกกักกัน รายงานเจาหนาที่ทุกวันจนครบ ๑๔ วัน ถาพบอาการ
ผิดปกติ สงตอเจาหนาท่ีในทันที 
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 ๑๑. รับยาผูปวยโรคเรื้องจากรพ.สต.ถึงบานผูปวยในชุมชนตามนัดเพ่ือลดการแออัดในโรงพยาบาล 
 ๑๒. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานแกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางจัก 
3. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน เดือน มกราคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖๔ 
4. สถานท่ีดำเนินการ 
 หมูท่ี ๑๐ และหมูท่ี ๑๒ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง ในเขต อบต.บางจัก 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลบางจัก จำนวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท รายละเอียด  ดังนี้ 

๑. คาเครื่องดื่มและอาหารวาง สำหรับผูเขารวมประชุมชี้แจง ๑ ม้ือๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๑๖ คน  
เปนเงิน ๔๐๐ บาท 

๒. คาปายประชาสัมพันธ จำนวน ๒ ปายๆละ ๓๐๐ บาท  เปนเงิน  ๖๐๐ บาท 
๓. คาวัสดุอุปกรณ เชน  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ หนากากอนามัย  สติ๊กเกอรเจลแอลกอฮอล  ๗๐% 

เอกสารสื่อความรู กระดาษ  เปนเงิน ๙,๐๐๐ บาท     
                                รวมเงินท้ังสิ้น   ๑๐,๐๐๐ บาท 

(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได)  
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อสม.มีบทบาทในการเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ใน
พ้ืนท่ี 
  ๒. ประชาชนมีความตระหนักถึงรักษาความสะอาด การปองกัน และเวนระยะหางในสังคมดีข้ึน 
รอยละ ๘๐ 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผูเสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแตละขอยอยใหเลือกเพียง 1 รายการที่เปนรายการหลักสำหรับใชใน
การจำแนกประเภทเทานั้น เพื่อใหเจาหนาที่ อปท. บันทึกขอมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อไดรับอนุมัติ
แลว) 
7.1 หนวยงาน/องคกร/กลุมคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 

2557 ขอ 7) 
 ชื่อหนวยงาน/องคกร/กลุมคน .................ชมรมอสม.บานน้ำพุ............................... 

 �  7.1.1 หนวยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เชน รพ.สต. 

 �  7.1.2 หนวยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เชน กองสาธารณสุขของเทศบาล 

 �  7.1.3 หนวยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เชน สสอ. 

 �  7.1.4 หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีไมใชหนวยงานสาธารณสุข เชน โรงเรียน 
  7.1.5 กลุมหรือองคกรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ขอ 7) 

 �  7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสขุของ หนวยบริการ/สถานบริการ/หนวยงานสาธารณสุข  
                        [ขอ 7(1)] 
  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคของกลุมหรือองคกรประชาชน/หน
อ่ืน[ขอ 7(2)] 
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 �  7.2.3 สนับสนนุการจัดกิจกรรมของ ศูนยเด็กเล็ก/ผูสูงอายุ/คนพิการ [ขอ 7(3)] 

 �  7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ขอ 7(4)] 

 �  7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ขอ 7(5)] 
7.3 กลุมเปาหมายหลัก (ตามแนบทายประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคฯ พ.  

2557) 

 �  7.3.1 กลุมหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอด 

 �  7.3.2 กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

 �  7.3.3 กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

 �  7.3.4 กลุมวัยทำงาน 

 �  7.3.5.1 กลุมผูสูงอายุ 

 �  7.3.5.2 กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง 

 �  7.3.6 กลุมคนพิการและทุพพลภาพ 
  7.3.7 กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 
   7.4.7  กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 

 �  7.4.7.1 การสำรวจขอมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ 
  7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสี่ยง 
  7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  7.4.7.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู 
  7.4.7.5 การสงเสริมการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมที ่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ 

 �  7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................. 
 
 
                                ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
                                            (นางประเทือง  เชยกระสินธุ) 
                                   ตำแหนง ประธานชมรม อสม.บานน้ำพุ 
                                วันท่ี-เดือน-พ.ศ. ........๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓........ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลบางจัก 

เรื่อง ขอเสนอโครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เรียน ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลบางจกั 
 

 ดวย หนวยงาน/องคกร/กลุมคน  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักปลัด องคการบริหารสวน
ตำบลบางจัก มีความประสงคจะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปงบประมาณ 2564 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลบางจัก เปนเงิน 40,650 บาท  โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

สวนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผูเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลง
รายละเอียด) 

1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันประเทศไทยไดมีการระบาดรอบใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้น ขอมูลจาก
ศูนยขอมูล COVID ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 พบผูปวยใหมวันนี้ 67 ราย รวมยอดผูปวยยืนยันสะสม
ทั้งหมด จำนวน 5,829 ราย รักษาหายแลว 4,116 ราย ผูปวยเสียชีวิต 60 ราย โดยมีรายงานผูปวยยืนยัน
จำแนกตามพื้นที่รักษาแบงเปนในเขตกรุงเทพฯและนนทบุรี จำนวน 2,365 ราย ภาคเหนือ 200 ราย ภาค
กลาง 2,392 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 120 ราย และภาคใต 752 ราย เนื่องจากยังพบการระบาดอยาง
ตอเนื่องศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จึงมีมติแบง
พ้ืนท่ีแตละจังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูงไปถึงจังหวัดท่ีมีความเสี่ยงต่ำ ดังนี้  

- พ้ืนท่ีสีแดง ท่ีตองเฝาระวังระดับสูงสุด มีจังหวัดเดียว คือ สมุทรสาคร 
- พ้ืนท่ีสีสม ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม 
- พื้นที่สีเหลือง ไดแก สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ ฉะเชิงเทรา 

กำแพงเพชร เพชรบูรณ พระนครศรอียุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแกน ชัยนาท 
อุดรธานี พิจิตร นครศรีธรรมราช สรุาษฏธานี ประจวบคีรีขันธ ชัยภูมิ นครสวรรค อางทอง 

- พ้ืนท่ีสีเขียว คือจังหวัดท่ียังไมมีผูติดเชื้อ  
ทั้งนี้ การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเปนตองมีการ

ดำเนินการใหความรู คำแนะนำ การดูแลเฝาระวังปองกันตนเองใหกับประชาชนในเขตพื้นที่ ไดแก หนวย
บริการ สถานบริการหนวยงานสาธารณสุข สถานประกอบการ สถานศึกษา ศูนยเด็กเล็ก หนวยราชการ หาง
ราน ชุมชน และบริการสาธารณะตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตำบลบางจัก 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบางจัก มีหนาท่ีรับผิดชอบ
ดูแลเก่ียวกับภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข จึงตองมีการตอบโตตอสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ใหทันตอเหตุการณ เพ่ือลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการ
แพรระบาดของโรคในวงกวาง  

2. วัตถุประสงค/ตัวช้ีวัด 

1. เพื่อใหความรู คำแนะนำ การดูแลเฝาระวังปองกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบางจัก 
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 2. เพื่อใหมีทรัพยากร งบประมาณ พอเพียงตอการสนบัสนุนการดำเนินงานเฝาระวัง สอบสวนและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. วิธีดำเนินการ 
1. ข้ันตอนวางแผนงาน 
- รวมกันประชุมวางแผน กำหนดเปาหมาย วัตถุประสงค จำนวนกลุมเปาหมาย เนื้อหาและ 

รูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการ 
- แตงตั้งเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ติดตอประสานงานหนวยงาน/ผูท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันดำเนินงาน 
2.จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
3.ข้ันตอนการดำเนินงาน 

   1. การจัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
   2. ดำเนินการ ประชาสัมพันธ อบรม ใหความรูกับประชาชนในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
        3.สนับสนุนการดำเนินงานเฝาระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณปองกันการติดเชื้อ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค 
ของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
   4.ติดตามสถานการณ เฝาระวังสถานการณ และแจงใหประชาชนทราบเปนระยะ 
   5.สรุปผลการดำเนินงาน และ รายงานใหคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหวาง เดือน มกราคม – กันยายน 2564 
 (กลุมเปาหมาย อสม.ในเขต อบต.บางจัก จำนวน 33 คน เจาหนาท่ีสถานศึกษา จำนวน 3 คน ผูนำ
ชุมชน จำนวน ๘ คน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และวิทยกร จำนวน 6 คน รวมท้ังสิ้น 50 คน)  

5. สถานท่ีดำเนินการ 
 เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบางจัก 

6. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลกัประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลบางจัก จำนวน 40,650 บาท          
(ส่ีหม่ืนหกรอยหาสิบบาทถวน) รายละเอียด  ดังนี ้
 กิจกรรมท่ี 1 ประชาสัมพันธ อบรม ใหความรูกับประชาชนและผูท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลบางจัก ในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนเงิน 12,050 บาท (หนึ่ง
หมื่นสองพันหาสิบบาทถวน) เพื่อใชในการจัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ไดแก 

1.1 ปายโครงการ ขนาด 1.2 X 2.4 จำนวน 1  ปาย  เปนเงิน 500 บาท 
1.2 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จำนวน 1 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท x 50 คนเปนเงิน 1,250 บาท 
1.3 คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมง 1 คน ชั่วโมงละ 600 บาทเปนเงิน 1,800 
1.4 คากระเปาผา สมุด ปากกา ฯลฯ จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 70 บาท เปนเงิน 3,500 บาท 
1.5 คาสื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ ปายไวนิล ฯลฯ   เปนเงิน 5,000 บาท 
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กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการดำเนินงานเฝาระวัง สอบสวนและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ของ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข     เปนเงิน 28,600 บาท (สองหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน)   

1.1 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ชนิดตั้งพ้ืน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท  
        เปนเงิน 10,000 บาท 

1.2 หนากากอนามัย ชนิด N95 หรือ KN95 จำนวน 2 กลองใหญ ๆ ละ 1,800 บาท  
        เปนเงิน 3,600 บาท 

1.3 หนากากอนามัยทางการแพทย 2 กลองใหญ จำนวน 2 กลอง ๆ ละ 2,500 บาท 
        เปนเงิน 5,000 บาท 

1.4 เจลลางมือแอลกอฮอล ชนิดขวดปม ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร จำนวน 1 โหล ๆ ละ 1,800 
บาท 
        เปนเงิน 1,800 บาท 

1.5 เจลลางมือแอลกอฮอล ชนิดเติม ขนาดบรรจุ 1000 มิลลิลิตร จำนวน 2 โหล ๆ ละ 1,200 บาท 
        เปนเงิน 2,400 บาท 

1.6 เจลแอลกอฮอล ชนิดขวดสเปรย ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร จำนวน 1 โหล ๆ ละ 1,800 บาท 
        เปนเงิน 1,800 บาท 

1.7 ท่ีกดเจลแอลกอฮอลใชเทาเหยียบ จำนวน 2 อัน ๆ ละ 2,000 บาทเปนเงิน 4,000 บาท 
หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถเฉล่ียกันได 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ประชาชนมีความรูในการดูแลตนเอง สามารถปองกันตนเองจากโรคติดตอได 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบางจักไดมีการปองกันการติดเชื้อจากโรคติดตอ 
3. การดำเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเปนระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผูเสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแตละขอยอยใหเลือกเพียง 1 รายการท่ีเปนรายการหลักสำหรับใชใน
การจำแนกประเภทเทานั้น เพ่ือใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือไดรับอนุมัติแลว) 
8.1 หนวยงาน/องคกร/กลุมคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ขอ 10) 

 ชื่อหนวยงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบางจัก 
   8.1.1 หนวยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข  

8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ขอ 10) 
   8.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ขอ 10(5)] 

8.3 กลุมเปาหมายหลัก (ตามแนบทายประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   8.3.7 กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 

8.4 กิจกรรมหลักตามกลุมเปาหมายหลัก 
  8.4.7  กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 

   8.4.7.1 การสำรวจขอมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ 
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   8.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสี่ยง 
   8.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   8.4.7.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู 
   8.4.7.5 การสงเสริมการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมที ่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ 
  8.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................... 
 
 

ลงชือ่                                         ผูเขียนโครงการ 
    (นางสาวชิดชนก  แยมสรวล)      

    ตำแหนง ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข    
    วันท่ี-เดือน-พ.ศ. ...................................    

 
 

ลงชือ่                                         ผูเสนอโครงการ 
       (นายสิทธิกร  ปานพุม) 

ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      วันท่ี-เดือน-พ.ศ. ................................... 

 
 

ลงชือ่                                              ผูเห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวดวงตา  ทองมูล) 

  ตำแหนง        หัวหนาสำนักปลัด 
     วันท่ี-เดือน-พ.ศ. .......................................... 
 

 
ลงชือ่                                              ผูอนุมัติโครงการ 

    (นางสาวนุศรา  จั่นวงศแกว) 
   ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางจัก ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตำบลบางจัก 
    วันท่ี-เดือน-พ.ศ. ............................................ 

 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 -ไมมี- 
  
นางสาวดวงตา ทองมูล 
ประธานอนุกรรมการฯ 

- กลาวปดประชุม- 

  
ปดประชุมเวลา 11.15 น.  

 
 

 

ลงชื่อ.............................................ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสมลักษณ  วุฒิวัย) 

 อนุกรรมการและเลขานุการ  

ลงชื่อ.............................................ผูตรวจรายงานการประชุม    
         (นางสาวดวงตา  ทองมูล) 
       ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
                
 


