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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 

ครั้งที่ 2/2564 
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
******************************* 

ผู้มาประชุม 
1. นายภักดิ ์  โภชกปริภัณฑ์ ท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญ  ที่ปรึกษา 
2. นายสุทธิโชค  ดีเสมอ  (แทน) สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ ที่ปรึกษา 
3. นางปาริชาติ  สุทธิพงศ์เกียรติ์ (แทน) ผอ.โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ที่ปรึกษา 
4. นางสาวนุศรา จั่นวงศ์แก้ว ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ประธานกรรมการ 
5. ร้อยตำรวจตรีชูชีพ นิ่มหงษ์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6. นายวิเชียร  ปิ่นวิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
7. นายภูดิศ  พัดพิน  ผู้แทนสมาชิกสภาฯ   กรรมการ 
8. นางจุไร  กลั่นเรืองแสง ผู้แทนสมาชิกสภาฯ   กรรมการ 
9. นางสมจิตร์  ขุนสุข  ผอ.รพ.สต.บางจัก   กรรมการ 
10. นายเทิดเกียรติ กันทอง  ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำพุ   กรรมการ 
11. นางสาวจันทิมา จันท์จารุภรณ์ ผู้แทนหมู่บ้าน    กรรมการ 
12. นายสมทรง  แสงนาค  ผู้แทนหมู้บ้าน    กรรมการ 
13. นางเอมอร  ปิ่นวิเศษ  ผู้แทนหมู่บ้าน    กรรมการ 
14. นายกมล  แสวงผล  ผู้แทนหมู่บ้าน    กรรมการ 
15. นายปุญญพัฒน์ โพธิ์เจริญ ผู้แทนหมู่บ้าน    กรรมการ 
16. นายเสน่ห์  อำพันธ์มณี ผู้แทนศูนย์ประสานงานฯ   กรรมการ 
17. นางทวี  จิตร์กระจ่าง ผู้แทน อสม.    กรรมการ 
18. นางสาวอารีรัตน์ อ่ำตระกูล ผู้แทน อสม.    กรรมการ 
19. นางสาวนิตยา สราญชื่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นายสิทธิกร  ปานพุ่ม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
 -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวกัลยากร วิหกเหิน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
2. นางสาวชิดชนก แย้มสรวล ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

 
/ เปิดประชุมเวลา..... 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
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นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

เรียนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจักทุกท่าน วันนี้ก็
เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือไม่ให้เป็น
การเสียเวลาดิฉันขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ค่ะ 

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

แนะนำข้าราชการใหม่ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ได้มี
ข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งค่ะ ขอให้น้องแนะนำตัวกับ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพได้เลยค่ะ 

  
นางสาวกัลยากร  วิหกเหิน สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัลยากร  วิหกเหิน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองค่ะ ย้ายมาเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2563 ค่ะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ 

  
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

2.1 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 
          เนื่องจากกองทุนฯ เราได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 ไป
เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายเลขานุการกองทุนได้
แจกเอกสารให้ทุกท่านทราบแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือเป็นการ
อนุมัติโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 17 
โครงการ มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือมีความเห็นเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่คะ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ด้วยค่ะ 

  
มติที่ประชุม -รับรอง- 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อโปรดทราบ 
 3.1 รายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ ประจำไตรมาสที่ 1 
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

รายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เลขากองทุนฯ ฝ่ายการคลัง อธิบายให้ที่
ประชุมทราบค่ะ 

  
นางสาวนิตยา  สราญชื่น 
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ ฝ่ายคลัง 

เรียนแจ้งคณะกรรมการทุกท่านทราบดังนี้ค่ะ 
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รายการ ไตรมาสนี้ รวมทั้งปี 
1. ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2563 149,933.77  
2. รายรับ   
2.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ไดร้ับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 82,575.00 82,575.00   
2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 250,000.00 250,000.00 
2.3 เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 
2.4 เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อื่น ๆ  0.00 0.00 
2.5 เงินรับคืนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 0.00 0.00 
รวมรายรับ 332,575.00 332,575.00 
3. รายการจ่าย   
3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข (ประเภทที่ 1) 

100,000.00 100,000.00 

3.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
(ประเภทที่ 2)  

144,166.00 144,166.00 

3.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ  
(ประเภทที่ 3) 

40,000.00 40,000.00 

3.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4)  20,650.00 20,650.00 
3.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทที่ 5) 0.00 0.00 
4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 400.00 400.00 
รวมรายจ่ายไตรมาสที่ 1 304,816.00 304,816.00 
เช็คยังไม่ขึ้นเงินจำนวน 3 ฉบับ 175,400.00 175,400.00 

คงเหลือยกไป 353,492.77  
(-สามแสนห้าหม่ืนสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-)   

 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา 
  
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

4.1 พิจารณาแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2564 
เพ่ิมเติมครั้งที่  1/2564 

 ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ได้พิจารณาและ
นำโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติ นั้น ในส่วนนี้ขอให้นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการช่วยอ่านแผนงานของแต่ละแห่งค่ะ 
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นายสิทธิกร  ปานพุ่ม 
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

ครับสำหรับปี 2564 มีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งแผนการดำเนินงานของ
ปี 2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 จำนวน 3 แผนงาน โดยแบ่ง
รายละเอียด ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 จำนวน 1 แผนงาน 
 ประเภทที่ 2 จำนวน 1 แผนงาน 
 ประเภทที่ 5 จำนวน 1 แผนงาน 

 ขอเริ่มที่แผนงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 
จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณรวม 4,875 บาท 

 1.  แผนงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอวิเศษชัยชาญ ปี 2564 

 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
     1.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 
     2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เกิดทักษะในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 
     3.เพ่ือพัฒนาบุคคลต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 ระยะเวลาดำเนินการ 

     มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564 
 งบประมาณตามแผนงาน 
      4,875 บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
  
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

มีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นอื่นอีกหรือไม่คะ หากไม่มีขอ
ความเห็นชอบและอนุมัติค่ะ 

  
มติที่ประชุม -เห็นชอบและอนุมัติ- 
นายสิทธิกร  ปานพุ่ม 
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

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

 2.  แผนงานโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID – 19) ปี 2564 

 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
     1.เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ในพ้ืนที่ 
     2.เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนักรักษาความสะอาดการ
ป้องกันสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างในสังคมที่ถูกวิธี 

 ระยะเวลาดำเนินการ 

     มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564 
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 งบประมาณตามแผนงาน 
      10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

มีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นอื่นอีกหรือไม่คะ หากไม่มีขอ
ความเห็นชอบและอนุมัติค่ะ 

  
มติที่ประชุม -เห็นชอบและอนุมัติ- 
  
นายสิทธิกร  ปานพุ่ม 
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

แผนงานที่ 3 แผนงานจากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก งบประมาณรวม 40,650 บาท 

 3.  แผนงานโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID – 19) 

 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
     1.เพ่ือให้ความรู้ แนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่อง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
     2.เพ่ือให้มีทรัพยากรงบประมาณ พอเพียงต่อการสนับสนุนการ
ดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 ระยะเวลาดำเนินการ 

     มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564 
 งบประมาณตามแผนงาน 
      40,650 บาท (สี่หมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

มีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นอื่นอีกหรือไม่คะ หากไม่มีขอ
ความเห็นชอบและอนุมัติค่ะ 

  
มติที่ประชุม -เห็นชอบและอนุมัติ- 
  
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

4.2 พิจารณาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.บางจัก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2564 
ในส่วนนี้ให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการชี้แจงค่ะ 

  
นายสิทธิกร  ปานพุ่ม 
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

ในปีนี้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้เสนอโครงการเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
ประจำป ี 2564 มาท ั ้ งส ิ ้น ณ ขณะนี ้  จำนวน 3 โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 55,525 บาท รายละเอียดดังนี้ครับ 
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1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานละความดัน
โลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอวิเศษชัย
ชาญ ปี 2564 (ประเภทที่ 1)  
 งบประมาณ 4,875 บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
2. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19 ) ปี 2564 (ประเภทที่ 2 : ชมรม อสม. บ้านน้ำพุ) 
งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
3. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19 ) (ประเภทที่ 3 : งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก) 
งบประมาณ 40,650 บาท (สี่หมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

 รายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้ครับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ โดยขอให้..... 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 

เรื่อง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดัน   
โลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอวิเศษชัยชาญ ปี ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 

 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ มีความประสงค์จะจัดทำ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมกลุ ่มเสี ่ยงเบาหวานและความดัน โลหิตสูง   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอวิเศษชัยชาญ ปี ๒๕๖๔ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เป็นเงิน 4,875 บาท  โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม              
ลงรายละเอียด) 

1. วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด 
 ๑. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีความรู้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 

๒. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  เกิดทักษะในการดูแลตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

๓. เพื่อพัฒนาบุคคลต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2. วิธีดำเนินการ 
 ๑. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่สมัครใจเข้าร่วมอบรม 
จำนวน ๒๐ คน 
 ๒. แต่งตั้งทีมทำงานระดับหมู่บ้าน 
 ๓. ประชุมคณะทำงาน 
   - จัดทำหลักสูตรการอบรม 
   - กำหนดรูปแบบการติดตาม 
 ๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๕. จัดอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ รพ.สต.บ้าน
น้ำพุ 
 ๖. ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้ปรับพฤติกรรมตนเอง 
 ๗. ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม 
 ๘. ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ๑ ครั้ง/เดือน 
       ครั้งที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๔ 
       ครั้งที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
       ครั้งที่ ๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
       ครั้งที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๙. ประชุมถอดบทเรียนและประเมินผลโครงการ 
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 ๑๐. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

3. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน เดือน มกราคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖๔ 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ในเขต อบต.บางจัก 

5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จำนวน 4,875 บาท 
รายละเอียด  ดังนี้ 

๑. กิจกรรมประชุมชี้แจงอสม. และผู้นำชุมชน ในการจัดทำหลักสูตรการอบรม และกำหนดรูปแบบ
การติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

๑.๑ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ๑ มื้อๆละ ๒๕ บาท  จำนวน ๑๙ คน  เป็นเงิน ๔๗๕ บาท 
๒. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม

เสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่สมัครใจ เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๗๐ บาท  และค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ๒ มื้อ มื้อละ  

๒๕ บาท รวมเป็น ๑๒๐ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐ คน เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
๒.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม เช่น  แฟ้ม กระดาษ  และอ่ืนๆ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท     

รวมเงินทั้งสิ้น   4,875 บาท 
         (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)
  

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ดีขึ้น ร้อยละ 

๘๐ 
  ๒. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดีขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นบุคคลต้นแบบการดูแลตนเองได้ หมู่ละ ๑ คน 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการ
จำแนกประเภทเท่านั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 
2557 ข้อ 7) 

 ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .................โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ.......................... 
  7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 
   7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เช่น สสอ. 
   7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 
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   7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
  7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  
                        [ข้อ 7(1)] 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
                        [ข้อ 7(2)] 
   7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] 
   7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 
   7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 
2557) 

   7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน 
   7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
   7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

  7.4.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ 
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                                     อารมณ์ 
   7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
   7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

   7.4.3  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ 
                                     อารมณ์ 
   7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
   7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 
   7.4.4  กลุ่มวัยทำงาน 
   7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

ใน  
                                     การทำงาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 
   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 
   7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
   7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
   7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อ ม 

   7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
   7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
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   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
   7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
   7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
   7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

   7.4.6  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
   7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
   7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
  

   7.4.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ)  
 

ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

                                                 (นายเทอดเกียรติ กันทอง) 

      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 

วันที่-เดือน-พ.ศ. ........๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓........ 
 
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

ขอมติที่ประชุมค่ะ 

  
มติที่ประชุม -เห็นชอบและอนุมัติ- 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 

เรื่อง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
          (COVID – ๑๙) ปี ๒๕๖๔ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรม อสม.บ้านน้ำพุ มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)  
ปี ๒๕๖๔  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาง
จัก เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม              
ลงรายละเอียด) 

1. วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด 
 ๑. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในพ้ืนที่ 
           ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรักษาความสะอาดการป้องกันสวมหน้ากากอนามัย และเว้น
ระยะ ห่างในสังคมที่ถูกวิธี 

2. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ อสม. 
 ๒. เตรียมความพร้อมของอสม.ในการปฏิบัติงาน ในเรื่อง 
      - ติดตามข่าวสารของการระบาดในประเทศ และทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง จากทุกช่องทาง 
      - ความรู้ความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การป้องกัน กลไกการเฝ้าระวัง/กักกัน 
วิถีชีวิตใหม่ (new normal) และสำรวจสุขภาพตนเอง ข้อควรปฏิบัติสำหรับ อสม.ในการเคาะประตูบ้านเฝ้า
ระวัง/กักกัน เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ การเว้นระยะห่าง บันทึก รายงาน  
ส่งต่อ เป็นต้น 
      - สำรวจความพร้อมของตนเองในการปฏิบัติงานทุกวัน ถ้าป่วยหรือมีไข้ หยุดปฏิบัติงาน 
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทันที 
 ๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 
 ๕. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในพื้นที่ 
 ๖. ปฏิบัติงานจุดคัดกรองในชุมชน และกิจกรรมอ่ืนๆที่มีการรวมตัวของประชาชนในชุมชน เช่น งาน
บวช งานแต่ง งานศพ  
 ๗. แจ้งข่าวสารให้ความรู้ใหม่ๆเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) วิถีชีวิตใหม่ 
(new normal)  และการใช้ไทยชนะ-แอฟพลิเคชั่น ในการควบคุมโรคโรคกับประชาชนทุกครัวเรือน 
 ๘. ร่วมกับอบต. เทศบาล ผู้นำชุมชน รพ.สต.แนะนำโหลดไทยชนะ-แอฟพลิเคชั่น สำหรับ หน่วยงาน
ราชการ ร้านค้า ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร และแหล่งบริการอื่นๆ ในชุมชน 
 ๙. สำรวจผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการระบาด ซักประวัติ คัดกรอง ให้
คำแนะนำ เฝ้าระวัง ตามเกณฑ์การควบคุมการระบาด ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ตามความจำเป็นแต่ละราย เช่น หน้ากากอนามัย  เจลแอลกอฮอล์  ๗๐% ฯลฯ 
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 ๑๐. วัดอุณหภูมิ สังเกตอาการผู้ถูกกักกัน รายงานเจ้าหน้าที่ทุกวันจนครบ ๑๔ วัน ถ้าพบอาการ
ผิดปกติ ส่งต่อเจ้าหน้าที่ในทันที 
 ๑๑. รับยาผู้ป่วยโรคเรื้องจากรพ.สต.ถึงบ้านผู้ป่วยในชุมชนตามนัดเพ่ือลดการแออัดในโรงพยาบาล 
 ๑๒. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางจัก 

3. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน เดือน มกราคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖๔ 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ในเขต อบต.บางจัก 

5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียด  ดังนี้ 

๑. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง ๑ มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๑๖ คน  
เป็นเงิน ๔๐๐ บาท 

๒. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้ายๆละ ๓๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๖๐๐ บาท 
๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย  สติ๊กเกอร์เจลแอลกอฮอล์  ๗๐% 

เอกสารสื่อความรู้ กระดาษ  เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท     
รวมเงินทั้งสิ้น   ๑๐,๐๐๐ บาท 

         (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)
  

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. อสม.มีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในพ้ืนที่ 

  ๒. ประชาชนมีความตระหนักถึงรักษาความสะอาด การป้องกัน และเว้นระยะห่างในสังคมดีข้ึน ร้อย
ละ ๘๐ 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการ
จำแนกประเภทเท่านั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 
2557 ข้อ 7) 

 ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .................ชมรมอสม.บ้านน้ำพ.ุ.............................. 
   7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 
   7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เช่น สสอ. 
   7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 
  7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
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   7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  
                        [ข้อ 7(1)] 
  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
                        [ข้อ 7(2)] 
   7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] 
   7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 
   7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 
2557) 

   7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน 
   7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
   7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
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   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
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  7.4.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
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   7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ 
                                     อารมณ์ 
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   7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
   7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
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                                     อารมณ์ 
   7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
   7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................  
   7.4.4  กลุ่มวัยทำงาน 
   7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
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   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

ใน  
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   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 
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   7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................  
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   7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
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ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

                                                 (นางประเทือง  เชยกระสินธ ุ์) 

ตำแหน่ง ประธานชมรม อสม.บ้านน้ำพุ 

วันที่-เดือน-พ.ศ. ........๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓........ 
 
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

ขอมติที่ประชุมค่ะ 

  
มติที่ประชุม -เห็นชอบและอนุมัติ- 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 

เรื่อง ขอเสนอโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เรียน ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
 

 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
บางจัก มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2564 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เป็นเงิน 40,650 บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลง
รายละเอียด) 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดข้ึน ข้อมูลจากศูนย์      
ข้อมูล COVID ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 พบผู้ป่วยใหม่วันนี้ 67 ราย รวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด           
จำนวน 5,829 ราย รักษาหายแล้ว 4,116 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 60 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันจำแนกตาม
พื้นที่รักษาแบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯและนนทบุรี จำนวน 2,365 ราย ภาคเหนือ 200 ราย ภาคกลาง 2,392 
ราย           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 120 ราย และภาคใต้ 752 ราย เนื่องจากยังพบการระบาดอย่าง
ต่อเนื่องศนูย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จึงมีมติแบ่งพ้ืนที่
แต่ละจังหวัดที่ม ี          ความเสี่ยงสูงไปถึงจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำ ดังนี้  

- พ้ืนที่สีแดง ที่ต้องเฝ้าระวังระดับสูงสุด มีจังหวัดเดียว คือ สมุทรสาคร 
- พ้ืนที่สีส้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม 
- พื้นที่สีเหลือง ได้แก่ สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา 

กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท 
อุดรธานี พิจิตร นครศรีธรรมราช สุราษฏ์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง 

- พ้ืนที่สีเขียว คือจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ  
ทั้งนี้ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องมีการ

ดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ได้แก่ หน่วย
บริการ สถานบริการหน่วยงานสาธารณสุข สถานประกอบการ สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก หน่วยราชการ ห้าง
ร้าน ชุมชน และบริการสาธารณะต่าง ๆ ในเขตพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก มีหน้าที่รับผิดชอบดแูล
เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จึงต้องมีการตอบโต้ต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง  

2. วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
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 2. เพ่ือให้มีทรัพยากร งบประมาณ พอเพียงต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. วิธีดำเนินการ 
1. ขั้นตอนวางแผนงาน 
- ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและ 

รูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการ 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันดำเนินงาน 
2.จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
3.ขั้นตอนการดำเนินงาน 

   1. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
   2. ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
        3.สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ของ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
   4.ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์ และแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะ 
   5.สรุปผลการดำเนินงาน และ รายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่าง เดือน มกราคม – กันยายน 2564 
 (กลุ่มเป้าหมาย อสม.ในเขต อบต.บางจัก จำนวน 33 คน เจ้าหน้าที่สถานศึกษา จำนวน 3 คน ผู้นำ
ชุมชน จำนวน ๘ คน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และวิทยกร จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน)  

5. สถานที่ดำเนินการ 
 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 

6. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จำนวน 40,650 บาท          
(สี่หม่ืนหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียด  ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้กับประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางจัก ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเงิน 12,050 บาท (หนึ่งหมื่น
สองพันห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)  ได้แก่ 

1.1 ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 X 2.4 จำนวน 1  ป้าย    เป็นเงิน 500 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท x 50 คน เป็นเงิน 1,250 บาท 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมง 1 คน ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
1.4 ค่ากระเป๋าผ้า สมุด ปากกา ฯลฯ จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 70 บาท  เป็นเงิน 3,500 บาท 
1.5 ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล ฯลฯ   เป็นเงิน 5,000 บาท 
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กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ของ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข     เป็นเงิน 28,600 บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)   

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

1.2 หน้ากากอนามัย ชนิด N95 หรือ KN95 จำนวน 2 กล่องใหญ่ ๆ ละ 1,800 บาท  
         เป็นเงิน 3,600 บาท 

1.3 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2 กล่องใหญ่ จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
         เป็นเงิน 5,000 บาท 

1.4 เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ชนิดขวดปั๊ม ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร จำนวน 1 โหล ๆ ละ 1,800 บาท 
         เป็นเงิน 1,800 บาท 

1.5 เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ชนิดเติม ขนาดบรรจุ 1000 มิลลิลิตร จำนวน 2 โหล ๆ ละ 1,200 บาท 
         เป็นเงิน 2,400 บาท 

1.6 เจลแอลกอฮอล์ ชนิดขวดสเปรย์ ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร จำนวน 1 โหล ๆ ละ 1,800 บาท 
         เป็นเงิน 1,800 บาท 

1.7 ที่กดเจลแอลกอฮอล์ใช้เท้าเหยียบ จำนวน 2 อัน ๆ ละ 2,000 บาท  เป็นเงิน 4,000 บาท 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเฉลี่ยกันได้ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อได้ 
2. ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบางจักไดมี้การป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อ 
3. การดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ใน
การจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 
8.1 หน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 

 ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
   8.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข  

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

8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   8.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  8.4.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

   8.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   8.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   8.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
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   8.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   8.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
  8.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ                                         ผู้เขียนโครงการ 
    (นางสาวชิดชนก  แย้มสรวล)      

    ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข    
    วันที่-เดือน-พ.ศ. ...................................    

 
 

ลงชื่อ                                         ผู้เสนอโครงการ 
       (นายสิทธิกร  ปานพุ่ม) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................... 

 
 

ลงชื่อ                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวดวงตา  ทองมูล) 

  ตำแหน่ง        หวัหน้าสำนกัปลัด 
     วันที่-เดือน-พ.ศ. .......................................... 
 

 
ลงชื่อ                                              ผู้อนุมัตโิครงการ 

    (นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว) 
   ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
    วันที่-เดือน-พ.ศ. ............................................ 

 
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

ขอมติที่ประชุมค่ะ 

  
มติที่ประชุม -เห็นชอบและอนุมัติ- 

 
 

นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

สรุปว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ประจำปี 2564 
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เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2564 จำนวน 3 โครงการ ยอดรวมทั้งสิ้น 
55,525 บาท ค่ะ 

  
มติที่ประชุม -เห็นชอบและอนุมัติทั้ง 3 โครงการ- 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

5.1 แจ้งข้อราชการจากหน่วยงาน 
มีหน่วยงานใดมีเรื่องแจ้งข้อราชการหรือไม่คะ 

  
 -ไม่มี- 
  
นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว 
ประธานฯ 

กล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายสิทธิกร  ปานพุ่ม) 
               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางจัก 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว) 
                   ประธานกรรมการบริหาร 
          กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางจัก 
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