- ร่าง -

แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ประจาปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ
ลาดับที่
หัวข้อ
หน้าที่
๑. กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่ วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
๑
โครงการโรงเรียนปลอดน้าอัดลม
๑
๒
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
๑
๓
โครงการส่งเสริมสายใยรักแห่งครอบครัว
๑
๔
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคอ้วนและ
๒
ความดันโลหิตสูง
๕
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ(เด็กอ้วน เด็กผอม)
๒
๖
โครงการฟื้นฟูให้ความรู้ ดูแลผู้พิการ
๒
๗
โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้ดูแลและผู้พิการในชุมชน
๓
๘
โครงการป้องกันการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร
๓
๙
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีในเกษตรกร
๓
๑๐ โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และหลอด
๓
เลือดในสมอง
๑๑ โครงการส่งเสริมสายใยรักแห่งครอบครัว(ส่งเสริมภาวะโภชนาการ
๔
มารดาและทารก) และหรือ ๙๐ วัน ๙๐ กล่อง
๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้วยการส่งเสริมสุขภาพ
๔
ป้องกันโรคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามกลุ่มวัย
๑๓ โครงการเคาะประตูเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตและ
๔
เบาหวานในชุมชน
๑๔ โครงการรณรงค์การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในชุมชน
๕
๑๕ โครงการประเมินและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย
๕
ต้าบลส้านักตะคร้อ
๒. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุ มชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
๑
โครงการประชาร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก
๖
๒
โครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด
๖
๓
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๖

- ๒ -

ลาดับที่
หัวข้อ
หน้าที่
๔
โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบืองต้นแก่ผู้ประสบอุบัติ (ฟื้น
๗
คืน ชีพ)
๕
โครงการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพของต้าบลส้านักตะคร้อ
๗
๖
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการาบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม
๗
๗
โครงการกินอย่างไร ให้ไร้โรค
๗
๘
โครงการตรวจสารพิษเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
๘
๙
โครงการค่ายอาสาต้านยาเสพติด
๘
๑๐ โครงการฝึกอบรมแกนน้าเยาวชนป้องกันเด็กจมน้า
๘
๑๑ โครงการรางจืดลดสารเคมีในร่างกาย
๘
๑๒ โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด และหรือเพื่อนช่วยเพื่อน เธอฉันมี
๙
ความสุข
๑๓ โครงการชุมชนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง รอบรัวสมุนไพร
๙
๑๔ โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากโรคติดต่อ
๑๐
๑๕ โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร
๑๐
๑๖ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑๑
(COVID-๑๙)
๑๗ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
๑๑
๓. กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๑
โครงการเรียนสนุกไม่มีเหา
๑๒
๒
โครงการคุณตา คุณยายช่วยสอน
๑๒
๓
โครงการสร้างวินัยเชิงบวก รักลูกด้วยเหตุผล ลดความรุนแรงใน
๑๒
ครอบครัว

- ๓ ลาดับที่
หัวข้อ
หน้าที่
๔
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.
๑๓
๕
โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือเท้าปาก
๑๓
๖
โครงการปากหอม ฟันสวย ยิมใส
๑๓
๗
โครงการคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กสุขภาพดี
๑๔
๘
โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๔
๙
โครงการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ
๑๔
๑๐ โครงการพอเพียงน้าหน้า ชราสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ
๑๕
๑๑ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
๑๕
๔. กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
๑
โครงการการบริหารจัดการกองทุนฯ
๑๖
๒
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด้าเนินงานการใช้แผนที่ทางเดิน
๑๖
ยุทธศาสตร์
๓
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
๑๗
ระดับท้องถิ่นหรือพืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลส้านักตะคร้อ
จัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล)
๔
๑๗
๕. กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
๑
โครงการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพืนที่ (กรณีฉุกเฉิน)
๑๘

-๑-

แผนสุขภาพตาบลสานักตะคร้อ ประจาปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่นหรือพื้น ที่องค์การบริหารส่วนตาบลสานัก ตะคร้อ
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
๑ ประเภทกิจกรรม สนับสนุนหน่วยบริการหรือ สถานบริก ารหรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้น ที่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕

๒๕๖๖

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รั บ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑

โรงเรียนปลอดน้าอัดลม

เพื่อให้ความรู้เรื่องผลของ
การดื่มน้าอัดลม ซึ่งเป็น
เหตุของการเกิดโรคตามมา

นักเรียน และเยาวชนใน
ต้าบลส้านักตะคร้อ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

นักเรียน เยาวชนมีการลดปริมาณ
การดื่มน้าอัดลมลง โรคที่อาจจะ
เกิดขึนก็ลดลง

ศูนย์สุขภาพชุมชน
ส้านักตะคร้อ รพ.
เทพารักษ์

๒

โครงการส่งเสริมสายใยรัก
แห่งครอบครัว

เพื่อส่งเสริมการเลียงลูกด้วย
นมแม่ เด็กได้รับการเลียงดู
ที่เหมาะสมตามเกณฑ์

หญิงตังครรภ์ในต้าบลส้านัก
ตะคร้อ จ้านวน ๕๐ คน

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

มารดาได้รับความรู้เรื่องของ
ประโยชน์ของนมแม่ที่เด็กจะได้รับ
ส่งผลให้เด็กมีน้าหนักตามเกณฑ์

ศูนย์สุขภาพชุมชน
ส้านักตะคร้อ รพ.
เทพารักษ์

๓

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน โรคอ้วนและ
ความดันโลหิตสูง

เพื่อให้ผู้มีความเสี่ยงเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ตนเองและมีการ
ปรับเปลี่ยนที่ถูกต้อง

ประชาชนได้รับการคัดกรอง
จากโครงการร่อนตะแกรง
ชุมชนค้นหาโรคเบาหวาน
โรคอ้วนและโรคความดัน
โลหิตสูง จ้านวน ๖๐ คน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเพิ่มขึน

ศูนย์สุขภาพชุมชน
ส้านักตะคร้อ รพ.
เทพารักษ์

- ๒–

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ปีงบประมาณที่ใช้
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รั บ

๒๕๖๕

๒๕๖๖

(บาท)

(บาท)

เด็กนักเรียนภายในต้าบล ๒๐,๐๐๐
ส้านักตะคร้อ ทัง ๔
แห่ง

๒๐,๐๐๐

เด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วน
และเด็กผอมได้รับการดูแลอย่าง
ทันท่วงที
ผู้ดูแลผู้พิการมีความรู้เพิ่มเติม
และผู้พิการก็รู้จักวิธีการดูแล
ตนเอง

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๔

โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ (เด็กอ้วน เด็ก
ผอม)

เพื่อคัดกลองเด็กในวัยเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วน
เพื่อให้ความรู้ในการดูแลตนเอง
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนส้านัก
ตะคร้อ รพ.
เทพารักษ์

๕

โครงการฟื้นฟูให้ความรู้
ดูแลผู้พิการ

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการ
ผู้ดูแลและผู้พิการใน
ให้สามารถดูแตนเองและผู้พิการคน ต้าบล
อื่นได้

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๖

โครงการอบรมฟื้นฟู
ศักยภาพผู้ดูแลและผู้พิการ
ในชุมชน

เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถฟื้นฟู
สภาพผู้พิการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ผู้พิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้

จิตอาสา อสม.หมู่บ้านละ
๒ คน เพื่อดูแลผู้พิการ
ในหมู่บ้าน ในต้าบล
ส้านักตะคร้อ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผู้พิการได้รับการบริการรักษา
และฟื้นฟูตามสิทธิ์ขันพืนฐาน

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนส้านัก
ตะคร้อ รพ.
เทพารักษ์

๗

โครงการป้องกันการ
ตังครรภ์ก่อนวัยอันควร(ใน
เด็กและเยาวชน)

เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันการตังครรภ์และการติดเชือ
โรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์

โรงเรียนในเขตต้าบล
ส้านักตะคร้อ

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

เด็กนักเรียนมีความรู้ในเรื่องของ
การป้องกันการตังครรภ์จากการ
มีเพศสัมพันธ์

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนส้านัก
ตะคร้อ รพ.
เทพารักษ์

ศูนย์สุขภาพชุมชน
ส้านักตะคร้อ รพ.
เทพารักษ์

-๓–
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕

๒๕๖๖

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รั บ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๘

โครงการตรวจคัดกรองความ
เสี่ยงสารเคมีในเกษตรกร

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เกษตรกรต้าบลส้านัก
เกี่ยวกับสารเคมีที่ถูกต้องและป้องกัน ตะคร้อ
ได้ทัน

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

เกษตรกรมีความรู้เรื่องสารเคมี มี ศูนย์สุขภาพชุมชนส้านัก
การป้องกันและหรือลดการใช้
ตะคร้อ รพ.เทพารักษ์
สารเคมีลง

๙

โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน และหลอดเลือด
ในสมอง
โครงการส่งเสริมสายใยรักแห่ง
ครอบครัว(ส่งเสริมภาวะ
โภชนาการมารดาและทารก)
และหรือมหัสจรรย์ ๑๐๐๐
วัน

เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้ที่อาจเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ
หลอดเลือดในสมอง เพื่อที่จะได้
ป้องกันหรือรักษาได้ทันท่วงที
เพื่อส่งเสริมหญิงตังครรภ์ที่มีภาวะ
เสี่ยงได้รับการดูแลสุขภาพตลอดอายุ
ครรภ์และส่งเสริมให้ทารกแรกคลอด
มีน้าหนักไม่ต่้ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม

ประชาชนในต้าบล
ส้านักตะคร้อ

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

หญิงตังครรภ์ในต้าบล
ส้านักตะคร้อ

๖๕,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

มีการป้องกันโรคต่างๆ และรักษา ศูนย์สุขภาพชุมชนส้านัก
ได้ทันท่วงที
ตะคร้อ รพ.เทพารักษ์
และหรือ อสม.ต้าบล
ส้านักตะคร้อ
หญิงตังครรภ์ได้รับการดูแลตาม ศูนย์สุขภาพชุมชนส้านัก
เกณฑ์คุณภาพและทารกแรก
ตะคร้อ รพ.เทพารักษ์
คลอดมีน้าหนักตามเกณฑ์

กลุ่มภาคีเครือข่ายใน
ต้าบลส้านักตะคร้อ
ทุกกลุ่ม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐

๑๑

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการ
ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ
เสนอโครงการ การจัดท้าโครงการ
ป้องกันโรคและปรับเปลี่ยน ให้กับกลุ่มภาคีเครือข่าย
พฤติกรรมสุขภาพตามกลุ่มวัย

กลุ่มภาคีเครือข่ายในต้าบลส้านัก ศูนย์สุขภาพชุมชนส้านัก
ตะคร้อ มีความรู้ความเข้าใจใน ตะคร้อ รพ.เทพารักษ์/
การจัดท้าโครงการ เพื่อเสนอ
สสอ.เทพารักษ์
โครงการขอรับเงินสนับสนุนได้
ตามบรรลุวัตถุประสงค์

-๔–

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
อายุ ๓๐ ปีขึน

ปีงบประมาณที่ใช้

หน่วยงานที่

๒๕๖๕
(บาท)

๒๕๖๖
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รั บ

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้รับการ
คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้
ในการปฏิบัติตัว

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนส้านัก
ตะคร้อ รพ.
เทพารักษ์/สสอ.
เทพารักษ์
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนส้านัก
ตะคร้อ รพ.
เทพารักษ์

๑๒

โครงการเคาะประตูเยี่ยม
เพื่อให้ประชาชรกลุ่มเป้าหมาย
บ้านกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน อายุ ๓๐ ปีขึนไป ได้รับการตรวจ
โลหิตและเบาหวานในชุมชน คัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
ได้รับความรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ

๑๓

โครงการรณรงค์การเข้าถึง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พัฒนา ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวัณ
บริการตรวจคัดกรองวัณโรค ศักยภาพเจ้าหน้าที่ และ อสม. ให้ โรคในต้าบลส้านักตะคร้อ
เชิงรุกในชุมชน
มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกัน
และควบคุมโรค

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

เจ้าหน้าที่ และ อสม. มีศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค

๑๔

โครงการประเมินและพัฒนา เพื่อตรวจประเมิน ส่งเสริมและ
เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ๓-๕ ปีในต้าบลส้านัก
(EQ) เด็กปฐมวัย ต้าบล
เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ ๓-๕ ปี
ตะคร้อ
ส้านักตะคร้อ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจ
ประเมิน ส่งเสริมและพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

รับผิดชอบ

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนส้านัก
ตะคร้อ รพ.
เทพารักษ์/สสอ.
เทพารักษ์

- ๕ ๒ ประเภทกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่ น/หน่วยงานอื่น
ที่

๑
๒

๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการประชาร่วม
ใจ ต้านภัย
ไข้เลือดออก
โครงการ TO BE
NUMBER ONE
เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ รู้ถึงพิษ
ภัยไข้เลือดออก และการดูแล
ตนเองและครอบครัว
๑. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
เยาวชน ในการด้าเนินกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
และสังคม
๒. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เช่น ดนตรี กีฬา และ
ร่วมกิจกรรมกลุ่มที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่น
เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียน ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ให้
รู้จักการป้องกันตนเองและผู้ใช้
ถนนในการขับขี่รถจักรยานยนต์

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปีงบประมาณที่ใช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๕
(บาท)

๒๕๖๖
(บาท)

ต้าบลส้านักตะคร้อ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

อัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลง

ชมรม อสม.ต้าบล
ส้านักตะคร้อ

๑. กลุ่มเยาวชน องค์กร
ภายในต้าบลส้านักตะคร้อ
๒. โรงเรียนภายในต้าบลส้านัก
ตะคร้อ ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
ส้านักตะคร้อ, โรงเรียนบ้าน
ท้านบเทวดา, โรงเรียนบ้า น
หนองโพธิ์ และโรงเรียน
เทพารักษ์ราชวิทยาคม
นักเรียนในเขตต้าบลส้านัก
ตะคร้อ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ท้า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

ชมรมสร้างสุขภาพ
ต้าบลส้านักตะคร้อ
และหรือโรงเรียน
และหรือภาคี
เครือข่าย

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเอง
และผู้ใช้ถนนในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ เพื่อความ
ปลอดภัยในตนเองและทรัพย์สิน

ชมรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) , กอง
ทุนฯ และอบต.ส้านัก
ตะคร้อ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

-๖–

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕
๒๕๖๖
(บาท)

(บาท)

๔

โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องของการปฐม
การปฐมพยาบาล
พยาบาลเบืองต้น แก่สมาชิกฯและ
เบืองต้นแก่ผู้ประสบ
กลุม่ ผู้น้าในหมู่บ้าน
อุบัติเหตุ (ฟื้น คืน ชีพ)

สมาชิกหน่วยกู้ชีพ และ
กลุ่มผู้น้าในต้าบลส้านัก
ตะคร้อ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕

โครงการออกก้าลังกาย
เพื่อสุขภาพของต้าบล
ส้านักตะคร้อ

ประชาชนต้าบลส้านัก
๓๐,๐๐๐
ตะคร้อ ทัง ๑๖ หมู่บ้าน

๓๐,๐๐๐

ผู้บริโภค พ่อบ้าน
แม่บ้านในต้าบลส้านัก
ตะคร้อ
ประชาชนชาว
ต้าบลส้านักตะคร้อ

๒๐,๐๐๐

๖

๗

- เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหัน
มาสนใจการออกก้าลังกายและเล่น
กีฬาเป็นประจ้า
- เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆ
โครงการปรับเปลี่ยน
เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
พฤติกรรมการบริโภค
ร้านอาหาร ในการประกอบอาหาร
อาหารลดหวาน มัน เค็ม อย่างไร ให้ลดโรคที่จะเกิดขึน
โครงการกินอย่างไร ให้ไร้ เพื่ออบรมให้ความรู้ และรณรงค์ให้
โรค
ประชาชนชาวต้าบลส้านักตะคร้อ หันมา
รักสุขภาพ ในการลดการบริโภคอาหารที่
มีสารพิษเจือปน โดยรณรงค์ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
สมาชิกหน่วยกู้ชีพ และกลุ่ม
ผู้น้าในต้าบลส้านักตะคร้อ มี
ความรู้เรื่องของการปฐม
พยาบาลเบืองต้น ให้แก่ผู้ที่
ประสบอุบัติเหตุในพืนที่
ประชาชนในต้าบลมีสุขภาพดี
แข็งแรง และคลายเครียด
ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ต่างๆ
ผู้ประกอบการร้านอาหารใน
ต้าบล รู้จักการประกอบอาหาร
ที่ลดความเสี่ยงต่อโรค
ผู้บริโภคในต้าบลส้านักตะคร้อ
มีสุขภาพที่ดีขึน ร่างกายไร้
สารพิษ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยกู้ชีพ ๑๖๖๙
และหรือ ชมรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)
ชมรมสร้างสุขภาพ
ต้าบลส้านักตะคร้อ
และหรือ กลุ่มภาคี
เครือข่าย
กลุ่มภาคีเครือข่าย
กลุ่มภาคีเครือข่าย

-๗–

ที่ โครงการ
๘

โครงการตรวจ
สารพิษเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค

๙

โครงการค่ายอาสา
ต้านยาเสพติด

๑๐ โครงการฝึกอบรม
แกนน้าเยาวชน
ป้องกันเด็กจมน้า
๑๑ โครงการรางจืดลด
สารเคมีในร่างกาย

วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสุขภาพในกลุ่มของผู้บริโภค ในการ
ค้นหาสารพิษ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่มของ
ผู้บริโภค
เพื่ออบรมให้ความรู้และป้องกันการระบาดของ
ยาเสพติดเพิ่มขึนในต้าบล
เพื่อสร้างแกนน้านักเรียนและเยาวชนในต้าบล
ส้านักตะคร้อ มีความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะที่ถูกต้องในการป้องกันและช่วยเหลือ
เด็กจมน้าในพืนที่
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรไทย เพื่อลด
สารเคมีในร่างกายของเกษตรกร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕
๒๕๖๖

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

กลุ่ม
๕๐,๐๐๐
ผู้ประกอบการ
ร้านค้า
ร้านอาหาร
นักเรียนและ
๕๐,๐๐๐
เยาวชนในต้าบล
ส้านักตะคร้อ
นักเรียนและ
๕๐,๐๐๐
เยาวชน จ้านวน
๑๕๐ คน

๕๐,๐๐๐

ผู้บริโภครู้จักดูแลสุขภาพมากขึน ลดการ
เกิดโรคที่อาจเกิดแก่ผู้บริโภค

อสม.ต้าบลส้านัก
ตะคร้อ

๕๐,๐๐๐

เครือข่ายสุขภาพและ
หรือชมรมสร้าง
สุขภาพ
ชมรม อสม.ต้าบลส้านัก
ตะคร้อ และหรือชมรม
ก้านัน/ผู้ใหญ่
บ้านต้าบลส้านักตะคร้อ

กลุ่มเกษตรกร
ในต้าบลส้านัก
ตะคร้อ

๑๕,๐๐๐

ปริมาณเยาวชนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดลดลงและมีเยาวชนที่ร่วมมือกัน
ป้องกันยาเสพติดในต้าบลเพิ่มขึน
แกนน้านักเรียนและเยาวชนในต้าบลส้านัก
ตะคร้อ มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
ที่ถูกต้องในการป้องกันและช่วยเหลือเด็ก
จมน้า
สารเคมีในร่างกายของเกษตรกรลดลง

๑๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ชมรม อสม.ต้าบล
ส้านักตะคร้อ และหรือ
ชมรมก้านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน
ต้าบลส้านักตะคร้อ

-๘–

ที่
๑๒

๑๓

โครงการ
โครงการวัยใสห่างไกลยา
เสพติดและหรือเพื่อน
ช่วยเพื่อน เธอฉันมี
ความสุข

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน
ในต้าบลเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อ
สร้างเครือข่ายต้านยาเสพติดและ
ลดการขยายตัวของยาเสพติดใน
ต้าบล
โครงการชุมชนสะอาด
เพื่อส่งเสริมให้ชาวต้าบลส้านัก
หน้าบ้านน่ามอง รอบรัว ตะคร้อ รู้ รักษาความสะอาดบ้าน
สมุนไพร
ของตนเอง ชุมชนของตนเอง และ
รักสุขภาพโดยมีการปลูกพืช ผัก
สมุนไพรไว้ใช้เอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุ่มผู้น้าชุมชน
นักเรียน เยาวชนใน
ต้าบลส้านักตะคร้อ

พืนที่ในต้าบลส้านัก
ตะคร้อ ทัง ๑๖
หมู่บ้าน

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕
๒๕๖๖
(บาท)

(บาท)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน เยาวชนในต้าบลมี
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด มี
เครือข่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต้านยาเสพติด
ลดการขยายตัวของยาเสพติด
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีความสะอาด
หมู่บ้านทุกครัวเรือนมีพืช ผัก
สมุนไพรไว้ใช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สภ.เทพารักษ์ ,ชมรม
อสม.ต้าบลส้านักตะคร้อ
และหรือชมรม
ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ต้าบลส้านักตะคร้อ

ชมรม อสม.ต้าบลส้านัก
ตะคร้อ และหรือชมรม
ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ต้าบลส้านักตะคร้อ

-๙–

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๔

โครงการชุมชนสะอาด
ปราศจากโรคติดต่อ

๑. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความสะอาด การดูแลสุข
ภาวะในที่พักอาศัย และบริเวณรอบที่
พักอาศัยให้น่าอยู่ปราศจากโรคติดต่อ
๒. เพื่อสร้างจิตส้านึกในการดูแล
สิ่งแวดล้อมภายในที่อยูอ่ าศัยและ
บริเวณรอบที่อยู่อาศัย

ประชาชน และพืนที่
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลส้านักตะคร้อ
จ้านวน ๑๖ หมู่บ้าน

๑๕

โครงการตรวจสุขภาพ
พระภิกษุ สามเณร

เพื่อตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุ
สามเณรในต้าบลส้านักตะคร้อ ให้
ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ และที่มีความเสี่ยง
ป่วย เข้าถึงบริการดูแลตามสิทธิ
ประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพ
กระตุ้นส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณร เกิดความตื่นตัวในการ
ดูแลสุขภาพและป้องกันโรค

พระภิกษุ สามเณรใน
ต้าบลส้านักตะคร้อ

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕
๒๕๖๖

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑. ประชาชนมีจิตส้านึกในการ
รักษาความสะอาดในครัวเรือน
และบริเวณที่อยู่อาศัย
๒. มีการก้าจัดขยะที่ถูกวิธี และ
มีสุขภาวะที่ดี
๓. พืนที่บริเวณบ้าน หมู่บ้าน มี
ความสะอาดน่าอยู่อาศัยไร้ขยะ
มูลฝอย
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พระภิกษุ สามเณร ได้รับ
การตรวจคัดกรองสุขภาพ
ตามสิทธิประโยชน์ตาม
หลักประกันสุขภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชมรม อสม.ต้าบลส้านัก
ตะคร้อ และหรือชมรม
ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้านต้าบล
ส้านักตะคร้อ

ชมรม อสม.ต้าบลส้านัก
ตะคร้อ และหรือ รพ.
สต.ส้านักตะคร้อ ศูนย์
สุขภาพชุมชนส้านัก
ตะคร้อ รพ.เทพารักษ์/
สสอ.เทพารักษ์ และ
หรือภาคีเครือข่าย

- ๑๐ -

ที่
๑๖

๑๗

โครงการ
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVI-๑๙)
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ให้ค้าแนะน้า การ
ดูแลเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในต้าบล
ส้านักตะคร้อ

เพื่อสนับสนุนการจ้ากัดประชากร สุนัขและแมวในต้าบล
ของสุนัขและแมว โดยการสร้างภูมิ ส้านักตะคร้อ
คุ้มโรค

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕
๒๕๖๖
(บาท)

(บาท)

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในต้าบลมีความรู้ใน
การดูแลตนเอง และสามารถ
ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ได้
สุนัขและแมวได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคและประชาชนใน
ต้าบลปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มภาคีเครือข่าย ทุก
หน่วยงาน และหรือ
กองทุนฯ ต้าบลส้านัก
ตะคร้อ

ชมรม อสม.ต้าบลส้านัก
ตะคร้อ และหรือชมรม
ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ต้าบลส้านักตะคร้อ
และหรือหน่วยงาน
สาธารณสุข และหรือ
ปศุสัตว์

- ๑๑ –
๓ ประเภทกิจกรรม กิจกรรมการสนับสนุนการดู แลเด็ กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้ อรัง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

โครงการเรียนสนุกไม่มี
เหา

เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพกายและ
จิตใจที่ดี มีสมาธิในการตังใจเรียน
มากยิ่งขึน ลดอัตราการเป็นเหาให้
นักเรียน

๑.นักเรียนบ้านส้านักตะคร้อ
๒.นักเรียนบ้านหนองโพธิ์
๓.นักเรียนบ้านท้านบเทวดา
๔.นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ส้านักตะคร้อ

๒

โครงการคุณตาคุณยาย
ช่วยสอน

๓

โครงการสร้างวินัยเชิง
บวก รักลูกด้วยเหตุผล
ลดความรุนแรงใน
ครอบครัว

เพื่อให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของ
คุณตา คุณยาย การรู้จักเป็นคน
นอบน้อม มีกริยามารยาทที่ดี
- เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองด้วยกัน พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กเล็ก
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การเลียงดูบุตร
อบต.ส้านักตะคร้อ
- เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองรู้จัก
วิธีการอบรมเลียงดูลูกด้วยเหตุผล
แทนการต้าหนิ ดุด่า ข่มขู่ บังคับตบ
ตีและหรือทารุณก้า

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕ ๒๕๖๖
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑.เด็กนักเรียนมีสุขภาพกายและ
จิตใจที่ดีขึน
๒.นักเรียนมีสมาธิในการเรียน
มากขึน
๓.นักเรียนไร้เหา
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กๆ รู้จักขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยมากขึน
๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้า
โรงเรียนและหรือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ส้านักตะคร้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ส้านักตะคร้อ

- พ่อแม่ ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ความรู้และทักษะการเลียงดูบุตร อบต.ส้านักตะคร้อ
- พ่อแม่ ผู้ปกครองมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลียงดูลูก
ด้วยเหตุผล แทนการต้าหนิ ดุด่า
ข่มขู่ บังคับตบตีและหรือทารุณ
ก้า

- ๑๒ –

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕
๒๕๖๖
(บาท)

(บาท)

๔

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ศพด.

- เพื่อส้ารวจเด็กของศูนย์ฯ ที่มี
พัฒนาการล่าช้า
- เพื่อส่งเสริมหรือมีกิจกรรมให้กับเด็ กที่
มีพัฒนาการล่าช้า อย่างเหมาะสม
- เพื่อให้เด็กเล็กของศูนย์ฯ มีพัฒนาการ
ทางด้านความรู้ ความสนใจ ความมุ่งมั่น
ที่เท่ากัน

พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กเล็ก ๕,๐๐๐
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ส้านักตะคร้อ

๕,๐๐๐

๕

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคมือเท้าปาก

เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรค
ระบาดที่อาจเกิดขึนกับเด็กได้ทันท่วงที

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ๑๐,๐๐๐
ส้านักตะคร้อ

๑๐,๐๐๐

๖

โครงการปากหอม ฟัน
สวย ยิมใส

- เพื่อส้ารวจสุขภาพในช่องปาก ตรวจหา เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
โรคฟันผุ เพื่อแก้ไขปัญหา
เด็กเล็ก อบต.ส้านัก
- เพื่อควบคุมการเกิดโรคฟันผุในเด็ กเล็ก ตะคร้อ

๑๓,๐๐๐

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓,๐๐๐

- มีข้อมูลจากการส้ารวจเด็ก
ของศูนย์ฯ ที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า
- เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า มี
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง
- เด็กเล็กของศูนย์ฯ มี
พัฒนาการทางด้านความรู้
ความสนใจ ความมุ่งมั่นที่ดีขึน
โรคระบาดที่อาจเกิดขึนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลดลง
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ส้านักตะคร้อ มี
สุขภาพในช่องปากที่ดี ไม่มี
หรือปัญหาฟันผุลดลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ส้านัก
ตะคร้อ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ส้านัก
ตะคร้อ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ส้านัก
ตะคร้อ

- ๑๓ –

ที่
๗

๘

๙

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการคลินิกส่งเสริม
พัฒนาการเด็กสุขภาพดี

- เพื่อไว้ส้ารวจ ตรวจสุขภาพทาง
สมรรถภาพทางด้านร่างกาย
จิตใจ ของเด็กเล็ก
- เพื่อตรวจเช็คพัฒนาการ
ทางด้านการเรียนของเด็กเล็ก
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์
โครงการป้องกันการเกิด เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็ก
อุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็ก นักเรียน ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ให้
เล็ก
รู้จักการป้องกันตนเองและผู้ใช้
ถนนในการขับขี่รถจักรยานยนต์
โครงการคัดกรองตาต้อ
กระจกในผู้สูงอายุ

เพื่อคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอายุมีการมองเห็นที่ดีขึน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕
๒๕๖๖

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

ผู้ปกครอง คณะครู ๑๐,๐๐๐
เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ส้านักตะคร้อ

๑๐,๐๐๐

- เด็กเล็ก มีสุขภาพดีขึน
- พัฒนาการทางด้านการ
เรียนของเด็กเล็ก ดีขึน
- เด็กมีความฉลาดทางด้าน
อารมณ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ส้านักตะคร้อ

นักเรียนในเขตต้าบล
ส้านักตะคร้อ

๑๐,๐๐๐

นักเรียนรู้จักการป้องกัน
ตนเองและผู้ใช้ถนนในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อ
ความปลอดภัยในตนเอง
และทรัพย์สิน
ผู้สูงอายุมีการมองเห็นที่ดี
ขึน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ส้านักตะคร้อ

ผู้สูงอายุในต้าบล
ส้านักตะคร้อ

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ศูนย์สุขภาพชุมชนส้านัก
ตะคร้อ รพ.เทพารักษ์และ
หรือชมรมผู้สูงอายุต้าบล
ส้านักตะคร้อ

- ๑๔ –

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕
๒๕๖๖
(บาท)

(บาท)

ผู้สูงอายุในต้าบล
๕๐,๐๐๐
ส้านักตะคร้อ จ้านวน
๗๐๐ คน

๕๐,๐๐๐

๑๐

โครงการพอเพียงน้าหน้า
ชราสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
สังสรรค์กัน พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

๑๑

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

เพื่อสร้างพืนที่และโอกาสให้
ผู้สูงอายุทัง ๑๖
ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วม
หมูบ่ ้าน ในพืนที่
กิจกรรมในการพัฒนา
ต้าบลส้านักตะคร้อ
ความสามารถในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง และผู้สูงอายุ
ด้วยกัน และพัฒนาทักษะ
ความรู้ ด้านสังคม วัฒนธรรม
และความรู้ด้านต่างๆ แก่
ผู้สูงอายุให้สามารถด้ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจที่ดี ลด
ปัญหาอาการซึมเศร้าลง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การมีส่วนร่วมด้านการจัดการ
สุขภาพของผู้สูงอายุในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
ป้องกันการเจ็บป่วยเรือรัง
ด้วยโรคที่เกิดจากภาวะการณ์
เสื่อมถอยของสภาพร่างกาย
รวมทังลดภาวะพึ่งพิงวัย
แรงงานในระดับครอบครัว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชมรม อสม.ต้าบล
ส้านักตะคร้อ และ
หรือชมรมก้านัน/
ผู้ใหญ่บ้านต้าบล
ส้านักตะคร้อ
ศูนย์สุขภาพชุมชนส้านัก
ตะคร้อ รพ.เทพารักษ์
และหรือศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต้าบลส้านักตะคร้อ

- ๑๕ –
๔ ประเภทกิจกรรม การบริหารจัดการกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพั ฒนาระบบบริห ารจั ดการ
ที่

โครงการ

๑

โครงการการบริหารจัดการ
กองทุนฯ

๒

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการ
ด้าเนินงานการใช้แผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบีย
ประชุม จัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะ
เดินทางและค่าตอบแทน
เพื่อให้คณะกรรมการ
กองทุนฯ เข้าใจถึง
แนวทาง ขันตอนการ
ด้าเนินงานการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕
๒๕๖๖
(บาท)

(บาท)

กองทุนฯ ๑ แห่ง

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

คณะกรรมการกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพฯ อบต.
ส้านักตะคร้อ และตัวแทน
เครือข่ายต่างๆ รวมทังหมด
จ้านวน ๓๒ คน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การบริหารและการจัดการใน
การบริหารต่างๆ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเกิดประโยชน์
และสามารถตรวจสอบได้
การบริหารและการจัดการใน
การบริการต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเกิดประโยชน์
และสามารถตรวจสอบได้

กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ฯ อบต.ส้านัก
ตะคร้อ
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ฯ อบต.ส้านัก
ตะคร้อ

- ๑๖ -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายสุขภาพต้าบล
ส้านักตะคร้อ

- เพื่อให้เครือข่าย
สุขภาพได้เข้าใจใน
บทบาท อ้านาจและ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ในขณะที่ด้ารงต้าแหน่ง

๔

จัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล)

เพื่อใช้ในการเก็บ
บันทึกภาพตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ไว้ท้าการเผยแพร่การ
ปฏิบัติงาน ให้
บุคคลภายนอกได้ทราบ
ความเคลื่อนไหว อัน
เป็นการประชาสัมพันธ์
องค์กรอีกทางหนึ่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คณะกรรมการกองทุนฯ
ตัวแทนเครือข่ายกองทุนฯ
ต่างๆ เช่น โรงเรียน , กลุ่ม
สตรี , อสม. , ผู้สูงอายุ , ผู้
พิการ , ผู้ใหญ่บ้าน
, หน่วยกู้ชีพ EMS และวัดใน
ต้าบลส้านักตะคร้อ
เพื่อให้กองทุนฯ อบต.ส้านัก
ตะคร้อ มีอุปกรณ์ในการ
บันทึกภาพในโครงการ และ
กิจกรรมต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการ
เผยแพร่โครงการ และ
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึนผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างคุ้มค่า

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕
๒๕๖๖

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

คณะกรรมการกองทุนฯ
ตัวแทนเครือข่ายกองทุนฯ
ต่างๆ ทุกท่าน มีความรู้ความ
เข้าใจขันต้นในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและ
วิธีการจัดท้าแผนงาน/
โครงการ

กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ฯ อบต.ส้านัก
ตะคร้อ หรือ สสอ.
เทพารักษ์

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองทุนฯ อบต.ส้านักตะคร้อ
มีเครื่องมือในการเก็บ
บันทึกภาพตามโครงการ
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ฯ อบต.ส้านัก
ตะคร้อ

- ๑๗ –
๕ ประเภทกิจกรรม กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรื อภัยพิ บั ติในพื้นที่
ที่
๑

โครงการ
โครงการป้องกันการเกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พืนที่ (กรณีฉุกเฉิน)

วัตถุประสงค์
- เพื่อรองรับกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพืนที่
- เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พืนที่ที่ทันท่วงที
- เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมสุขภาพด้วย
ตนเอง
- เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีชีวิตที่ดีขึน

(ลงชื่อ) นางพัชรินทร์ เหิดขุนทด
( นางพัชรินทร์ เหิดขุนทด )
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในต้าบลส้านัก
ตะคร้อ

ปีงบประมาณที่ใช้
๒๕๖๕
๒๕๖๖
(บาท)

(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

(ลงชื่อ) จ่าเอก นิมิตร สถิตย์ชนม์
( นิมิตร สถิตย์ชนม์ )
งานสาธารณสุข อบต.(เลขานุการกองทุนฯ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนในต้าบลส้านักตะคร้อ
ได้รับช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคระบาด
ภัยพิบัติ ได้ทันท่วงที
-. ประชาชนในต้าบลส้านักตะคร้อ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและ
ร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่
- ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตที่ดีขึน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพฯ อบต.
ส้านักตะคร้อ

(ลงชื่อ) นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที
( นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที )
ประธานกองทุนฯ

