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                                                กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ขอ้มูลพ้ืนฐานสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัของ 
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน 
       ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ  

 (1) ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวมีพ้ืนที่ครอบคุลมประมาณ 25 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,625  ไร่  และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  ต าบลดอนตะโก ต าบลบ้านไร่  อ าเภอเมืองราชบุรี 
  ทิศใต้          ติดต่อกับ  ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมือง ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง   
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ต าบลอ่างทอง และต าบลดอนตะโก อ าเภอเมืองราชบุรี 

  ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ราบลุ่มมีล าห้วยธรรมชาติไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยังทิศ
ตะวันออกจ านวน 2 สาย มีน้ าตลอดปีรวมทั้งมีคลองชลประทาน 2 สายใหญ่  พ้ืนที่จึงเหมาะกับการเพาะปลูกท านา
หรือประกอบอาชีพทางการเกษตรและปศุสัตว์    

  (2)  เขตการปกครอง   

  มีพ้ืนที่เขตการปกครองจ านวน 15 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,449 ครัวเรือน มี
ประชากรทั้งสิ้น 10,891 คน แยกเป็นชาย 5,189 คน หญิง 5,702 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 436 คน : 
ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรในแต่ละหมู่บ้านสามารถแยกได้ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ประชากรรวม ชาย หญิง 
1 บ้านตากแดด 649 666 733 1,399 
2 บ้านระหนอง (บ้านห้วย) 125 208 248 456 
3 บ้านหนองขันธ์ (บ้านปู่ฟ้า) 255 343 382 725 
4 บ้านใต้ 158 289 320 609 
5 บ้านตะโก 117 157 180 337 
6 บ้านโพธิ์งาม 254 357 379 736 
7 บ้านใหม่ 189 308 358 666 
8 บ้านหนองยายแก้ว 125 184 206 390 
9 บ้านฟากห้วย (บ้านโพธิ์ไฟไหม้) 378 534 574 1,108 

10 บ้านท่าช้าง 183 318 357 675 
 

 

 

 



2 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ประชากรรวม ชาย หญิง 
11 บ้านโพธิ์ 224 410 478 888 
12 บ้านหัวนา 126 231 226 457 
13 บ้านต้นแหน 174 299 344 643 
14 บ้านหนามพุงดอ (หนามพุงดอ) 204 437 445 882 
15 บ้านไร่มะม่วง           288 448 472 920 

ที่มา :  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 / รายงานสถิติประชากรระดับต าบล ส านักงานทะเบียนราษฎร์ 
          อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี,2560 
  (3)  การคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญคือ 
  1)  ถนนลาดยางจากตัวเมืองราชบุรี ผ่านมายังต าบลคูบัวจน ถึง สี่แยกห้วยชินสีห์  
รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ทางหลวงชนบท รบ 3399 /รบ 3338 
  2)  ถนนเชื่อมหมู่บ้านสายคูบัว ถึง ท่าสนุ่น  รวมระยะทาง  2.7 กิโลเมตร(รบ 3338) 
  3)  ถนนลาดยางจากศาลากลางจังหวัด ตรงมาทางบ้านดอนแจงต าบลดอนตะโก ถึง  
หมู่ที่  9  ต าบลคูบัว รวมระยะทาง  6 กิโลเมตร 
  4)  ถนนเลียบคลองชลประทาน จากสี่แยกห้วยชินสีห์ผ่านมาทางหมู่ 11 หมู่ 9 และ 
หมู่ 1 ต าบลคูบัว รวมระยะทาง  7  กิโลเมตร 
  5)  การคมนาคมทางรถไฟ จากสถานีรถไฟราชบุรีลงมาทางใต้จะมีสถานีรถไฟบ้าน 
คูบัว ระยะทางจากสถานีรถไฟราชบุรีถึงสถานีรถไฟบ้านคูบัว รวมประมาณ  5 กิโลเมตร    

  (4)  การไฟฟ้า   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  และทุกครัวเรือน 

  (5)  แหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
                   1)  แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 2 สาย  ได้แก่ 

 -  คลองชลประทาน 2 เส้นทาง สายทาง หมู่ที่ 9,3,1และสายทาง 14,12,6 
    -  คลองน้ าทิ้งชลประทาน 2 สายทาง หมู่ที่ 2,3,4 และสายทาง 15,13,12,6,4 
                  2)  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึนระบบประปาผิวดินอัตโนมัติขนาดใหญ่ จ านวน 3 แห่ง หมู่ที1่1,12,14 
                      3) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นระบบประปาบาดาล จ านวน 1 แห่ง หมู่ที่ 15 
  (6)  การใช้น้ า 
   ในเขตพ้ืนที่ มีแหล่งการใช้น้ าอยู่ 3 แหล่ง คือ 
   1)  น้ าประปาของเทศบาลเมืองราชบุรี มีประชากรผู้ใช้น้ า ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 5 
   2)  น้ าประปาของ อบต.คูบัว มีประชากรผู้ใช้น้ า ได้แก่ หมู่ที่ 6 – 13   
   3)  น้ าประปาหมู่บ้าน (ใช้น้ าจากคลองชลประทาน) ได้แก่ หมู่ที่ 14 – 15 รวมถึง หมู่ที่  
11 บางส่วน 

 (7)  ระบบการจ ากัดขยะของ อบต.คูบัว ดังนี้ 
 1)  พนักงานขับรถยนต์เก็บขยะมูลฝอย    จ านวน   2   คน 
 2)  พนักงานเก็บขยะมูลฝอย    จ านวน   6   คน 
 3)  มรีถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 6 ตัน  จ านวน   2   คัน   
 4)  ถังรองรับขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 5)  สถานที่ก าจัดขยะ (ฝังกลบ) เป็นพื้นที่หน่วยงานเอกชน 
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 (8)  การสื่อสาร 
  ภายในเขตพ้ืนที่ มีการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย และ หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ให้บริการได้
ครอบคลุมทั้ง 15 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพ้ืนที่การให้บริการ 

 (9)  เศรษฐกิจ 
   (9.1)  ประชากรในต าบลคูบัวประกอบอาชีพ ดังนี้ 
    1)  อาชีพเกษตรกรรม   ได้แก่   การท านา  การท าสวนผักและผลไม้ 
    2)  อาชีพเลี้ยงสัตว์    ได้แก่   สุกร  โค  ไก่  เป็ด  และปลา 
    3)  อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน   ได้แก่   การทอผ้าจก การท าของช าร่วย  
    4)  อาชีพค้าขาย  ได้แก่ ร้านค้าขายของช า  ร้านขายอาหาร  ค้าขายผักและผลไม้ 
    5)  อาชีพรับจ้างทั่วไป    
    ประชากรในต าบลคูบัวมีรายได้เฉลี่ยคนละ 30,000 บาท/ ปี 

  (9.2)  บริษัท/ห้างร้านในเขตต าบลคูบัว 
    1)  ปั๊มน้ ามัน (ปั๊มหัวจ่าย)   มี 1 แห่ง (หมู่ที่ 1) 

2)  อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก  จ านวน  3  แห่ง ดังนี้ 
        - โรงงานทอผ้า  หมู่ที่  2, 3 (2 แห่ง) และหมู่ที่ 8   
        - ประกอบธุรกิจแปรรูปผัก  หมู่ที ่ 3   
        - ประกอบธุรกิจผลิตน้ าดื่ม หมู่ที่ 15 

  (10)  สังคม 
       (10.1) การศึกษา มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัวจ านวน 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ดังนี้  
 
                                         

โรงเรียน 
จ านวน 

ครู 

จ านวนนักเรียน 
รวม 

นักเรียน 
เด็กเล็ก/อนุบาล 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
โรงเรียนวัดคูบัว (หมู่ที ่3) 6   19 18 - - 37 
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (หมู่ที ่11) 4   19 19 - - 38 
โรงเรียนวัดแคทราย (หมู่ที ่13) 14   92 91 - - 183 
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (หมู่ที่ 14) 11   95 63 - - 158 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแคทราย 2 26 22 - - - - 48 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนามพุงดอ 1 17 20 - - - - 37 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 1 11 9     20 
โรงเรียนแคทรายวิทยา (หมู่ที่ 12) 9 - - - - 55 26 81 

รวม 48 54 51 225 191 55 26 602 
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   (10.2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวัดในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 
  1) วัดตากแดด   หมู่ที่ 1 
   2) วัดคูบัว   หมู่ที่ 3 
  3) วัดโขลงสุวรรณคีรี  หมู่ที่ 6 
  4) วัดท่าช้าง   หมู่ที่ 10 
  5) วัดโพธิ์   หมู่ที่ 11 
  6) วัดแคทราย   หมู่ที่ 12 
  7) วัดหนามพุงดอ  หมู่ที่ 14 

 (10.3)  สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่ จ านวน 2 แห่ง  ดังนี้ 
   1)  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (หมูท่ี่ 5)  มีเจ้าหน้าที่ประจ า  จ านวน 5 คน 
   2)  รพ.สต.บ้านคูบัว (หมู่ท่ี 8)  มีเจ้าหน้าที่ประจ า  จ านวน 5 คน 

   (10.4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
    1)  ป้อมสายตรวจต ารวจชุมชนต าบลคูบัว ตั้งอยู่หน้าวัดโขลงฯ  จ านวน 1 แห่ง 
    2)  ศูนย์ อปพร.อบต.คูบัว  จ านวน 1 แห่ง 
    3)  อปพร.อบต.คูบัว        จ านวน 20 คน 

 (10.5)  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายไท-ยวน  ที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ภาษาพูด (ภาษาท้องถิ่น)  และการทอผ้าพ้ืนเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ซึ่งปัจจุบันได้เป็นสินค้า
พ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี  อีกทั้งในต าบลคูบัวยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญ สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  มีบุคคลส าคัญที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์
ชาวบ้าน หลายท่าน อาทิ ดร.อุดม สมพร  พันโทอนนท์  ข าแก้ว 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
       2.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
               ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 8 ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประกอบด้วย  
              (๑)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว                                    เป็นประธานกรรมการ  
              (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่              จ านวน ๒ คน                         เป็นรองประธานกรรมการ  
                   -  นายสมาน    ชมม่ิง         
                   -  นายชม       กองทอง 
              (๓)  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมายจ านวน ๒ คน        เป็นกรรมการ  
                   -  นางโสภา   ร่มเกตุ 
                   -  นางพูลศรี   ทองจ ารัส 
              (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่                                                  เป็นกรรมการ  
                      - ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี 
                      - ผอ.รพ.สต.บ้านคูบัว      
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               (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพ้ืนที ่ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ  
                        - นางปราณี   บัวทวน 
                        -  นางอนงค์  องคเชษฐ์ 
                (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน ๕ คน  
                                                                                                                เป็นกรรมการ  
                        -  นายตรีพล  อารมชื่น 
                        -  นายวิเชียร  ร่มเกตุ 
                        -  นายอริญชย์  เกตุน้อย 
                        -  นายปรีชา  พรหมจันทร์ 
                         - นายพรพรหม   ไสยจิตร์ 
               (7) ปลัดองค์การปกครองส่วนต าบลคูบัว                                เป็นกรรมการและเลขานุการ  
               (8) หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.                                         เป็นกรรมการและ ผช.เลขานุการ   
              (9)  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี                                     เป็นที่ปรึกษา 
             (10)  สาธารณสุขอ าเภอเมืองราชบุรี                                     เป็นที่ปรึกษา 
           คณะท างานส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน  5 คน ประกอบด้วย 
                1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
                2. หัวหน้าส านกังานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
                3. หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ 
               4. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
               5. คนงานทั่วไป 
         เครื่องมืออุปกรณ์   
               1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC                 จ านวน    1  เครื่อง 
               2. เครื่องคอมพิวเตอร์ โนต์บุ๊ค            จ านวน    1  เครื่อง 
               3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์                      จ านวน    1  เครื่อง 
               4.  เครื่องเสียงล าโพงแบบเคลื่อนที่       จ านวน   2  เครื่อง 
               5. เครื่องพ่นหมอกควัน                     จ านวน   2  เครื่อง 
 
 

****************************************** 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2561 

กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1  คุ้มครองผู้บริโภคและอำหำร
ปลอดภัย 

1. เพ่ือให้ร้ำนอำหำรและแผง
ลอยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
อำหำรสะอำดรสชำติอร่อย 
2. เพ่ือให้อำหำรปลอดภัย
จำกสำรปนเปื้อน 4 ชนิด 
3. เพ่ือให้ประชำชนมี
พฤติกรรมกำรบริโภคละได้รับ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

- อสม 40 คน 
- ผู้ประกอบกำร
ร้ำนอำหำรและ
แผงลอย 13 คน 
- นักเรียนที่เป็น
แกนน ำสุขภำพ 
20 คน 

หมู่ที่ 1 – 
หมูท่ี่ 7  
ต ำบลคูบัว 

20,000.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ป้ำยเปิดโครงกำร 
2.ค่ำอำหำรกลำงวัน
และค่ำอำหำรว่ำง
ส ำหรับผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมให้ควำมรู้ 
จ ำนวน 1 วัน 
3.ค่ำอำหำรว่ำงจัด
กิจกรรมเชิงรุกใน
ชุมชนหมู่ 1-หมู่ 7 
จ ำนวน 2 ครั้ง 
4. ค่ำวัสดุในกำร  
ด ำเนินงำน 
5.ค่ำป้ำยเปิดโครงกำร 
6.ค่ำเอกสำรในกำร
ด ำเนินงำน  

ม.ค. 61 – 
ส.ค. 61 

สอ.เฉลิมพระ
เกียรตฯิ  
ต ำบลคูบัว 

 



 - 7 -  
 

 
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2561 

กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

2  ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

1. เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้
ในกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์
ลูกน้ ำยุงลำย 
2. ช่วยลดอัตรำป่วยและตำม
ด้วยโรคไข้เลือดออก 

ประชำกรหมู่ 1 
– หมู่ 7  
จ ำนวน 1,370 
คน 

หมู่ที่ 1 – 
หมู่ที ่7 
ต ำบลคูบัว 

24,000.00 บำท 
เป็นค่ำ  
1.ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
จ ำนวน 13 ป้ำย 
2.ค่ำอำหำรว่ำงจัด
กิจกรรมเชิงรุกใน
ชุมชนหมู่ 1 หมู่ 7 
จ ำนวน 4 ครั้ง 
3.ค่ำจ้ำงเหมำพ่นควัน 
จ ำนวน 6 ครั้ง 
4.ค่ำน้ ำมันเบนซินและ
ดีเซลในกำรพ่นหมอก
ควัน 
4.ค่ำเอกสำรในกำร
ด ำเนินงำน 

ม.ค. 61 – 
ส.ค. 61 

สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ  
ต ำบลคูบัว 
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ผนงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3  สุขใจใกล้บ้ำนด้วยทีมหมอ
ครอบครัว 

1.เพ่ือพัฒนำทีมหมอ
ครอบครัวให้สำมำรถดูแล 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนได้ 
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับกำร
ดูแลสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

-หมอครอบครัว 
จ ำนวน 60 คน 
-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
จ ำนวน 400 คน 

หมู่ที ่1 – 
หมู่ที ่7 
ต ำบลคูบัว 

24,000.00 บำท 
เป็นค่ำ  
1.ป้ำยเปิดโครงกำร 
2.ค่ำอำหำรจัด
กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนเชิง
รุกในชุมชน หมู่ 1 – 
หมู่ 7 จ ำนวน 2 ครั้ง 
3.ค่ำอำหำรในกำรจัด
กิจกรรมถอดบทเรียน
ของทีมหมอครอบครัว 
4.ค่ำวัสดุในกำร
ด ำเนินงำน 
5.ค่ำเอกสำรในกำร
ด ำเนินงำน 

ม.ค. 61 – 
ส.ค. 61 

สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 
 ต ำบลคูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

4 โครงการสร้างเสริมประสิทธิ
หญิงวัยรุ่น วัยรุ่นต่อการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
กิจกรรม 
1.ประสำนงำนครูอนำมัย
โรงเรียน 
2.ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย 
3.ให้ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร 
4.สรุป/ประเมินผลโครงกำร 

1.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักกำร
ป้องกันตนเองไม่ให้ท้องก่อน
วัยอันควร 
2.เพ่ือให้รู้จักวิธีกำรด ำเนิน
ชีวิตเมื่อรู้ว่ำตั้งครรภ์ 
3.เพ่ือให้รู้จักวิธีกำรวำง
ครอบครัว 
 

นักเรียนชั้นมัธยม
ปีที่ 1-6 จ ำนวน 
80 คน 

รร.แคทรำย
วิทยำ 

2,160.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำอำหำรว่ำงส ำหรับ
นักเรียนเข้ำร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวน 80 
คนๆละ 25 บำท 
จ ำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 
2,000.00 บำท 
 
2.ค่ำถ่ำยเอกสำร ดังนี้ 
2.1 แผ่นพับให้ควำมรู้ 
จ ำนวน 200 แผ่น 
2.2 แบบทดสอบ
ก่อน/หลังอบรม 
จ ำนวน 200 แผ่น 
เป็นเงิน 160.00 
บำท 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

รพ.สต.บ้ำนคูบัว
ต ำบลคูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2561 

กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

5 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไม่
ติดต่อในชุมชน 
กิจกรรม คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
1.จัดประชุม อสม. แกนน ำ และ
เจ้ำหน้ำที่ 
2. ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย 
3.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
4.เชิญกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร แยกรำยหมู่บ้ำนใน รพ.
สต. 
5.จัดกิจกรรมคัดกรองพร้อมให้
ควำมรู้เรื่องมะเร็งปำกมดลูกและ
มะเร็งเต้ำนม 
6.สรุป/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1.เพ่ือเพ่ิมควำมครอบคลุมใน
กำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำก
มดลูกในสตรี อำยุ 30 – 60 
ปี 
2.เพ่ือส่งเสริมให้สตรี 30 – 
70 ปี สำมำรถตรวจเต้ำนม
ด้วยตนเอง 

สตรีอำยุ 30-70 
ปี จ ำนวน 200 
คน 
 

หมู่ที ่8 – 
หมู่ที ่15 
ต ำบลคูบัว 

10,640.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1. ค่ำแผ่นปำ้ยไวนลิ
รณรงค์โครงกำร จ ำนวน 
1 แผ่น 
2. ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มส ำหรบัผู้ร่วม
กิจกรรมจ ำนวน 200 คน 
3. ค่ำวัสดุในกำรจัด
กิจกรรม ดังต่อไปนี ้
-Alcohol 95% จ ำนวน 
16 ขวด 
-ส ำลีก้อนใหญ่ จ ำนวน 8 
ห่อ 
4. NSS 1000 cc 
จ ำนวน 16 ขวด 
5. ค่ำถ่ำยเอกสำร 
6. ถุงมือยำงขนำด NO 
s/m จ ำนวน 8 กล่อง 
 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

รพ.สต.บ้ำนคูบัว
ต ำบลคูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

6 โครงการรณรงค์การดูแล
สุขภาพช่องปาก 
กิจกรรม 
ฝึกกำรดูแลสุขภำพช่องปำกใน
ชมรมผู้สูงอำยุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอำยุสำมำรถดูแล
สุขภำพช่องปำกและฟันได้
อย่ำงถูกต้อง 

ผู้สูงอำยุในชมรม
ดอกล ำดวน 
จ ำนวน 100 คน 

หมู่ที ่8 – 
หมู่ที ่15 

5,380.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ชุดวัสดุสำธิตกำรให้
ควำมรู้เรื่องกำรดูแล
สุขภำพในช่องปำก 
-แปรงสีฟันผู้ใหญ่ 
100 อัน 
-ยำสีฟัน จ ำนวน 8 
หลอด 
-แก้วน้ ำ จ ำนวน 160 
ใบ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

รพ.สต.บ้ำนคูบัว
ต ำบลคูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2561 

กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

7 โครงการจัดการขยะมูลฝอยติด
เชื้อ 
กิจกรรม 
1.เก็บและแยกขยะมูลฝอยติด
เชื้อในสถำนบริกำร 
2.ขนย้ำยขยะมูลฝอยติดเชื้อไป
ยังแหล่งพัก 
3.เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และ
น ำส่ง 
4.รำยงำนผล 

1.เพ่ือพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย 
2.เพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อน
และกำรแพร่ 

1.ขยะทั่วไป 
2.ขยะอันตรำย 
36.ขยะติดเชื้อ 

รพ.สต.  
บ้ำนคูบัว 

12,200.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ถังขยะเพ่ือแยกขยะ
ทั่วไป และขยะ
อันตรำย จ ำนวน 2 ถัง 
2.ถุงขยะ  
- ถุงด ำ ขนำด 
36*45” 
-ถุงด ำ ขนำด 
22*26” 
-ถุงแดง ขนำด 
18*30” 
3.สติ๊กเกอร์สี 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

รพ.สต.บ้ำนคูบัว
ต ำบลคูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2561 

กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไม่
ติดต่อในชุมชนหนองยายแก้ว ปี 
2561 
กิจกรรม 
1.ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำชน อำยุ 36-60 ปี/ 60 
ปีขึ้นไป 
2.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
3.ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัด
กรอง 
5.จัดระบบส่งต่อเพ่ือตรวจซ้ ำที่ 
รพ.สต. 
6.สรุป รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 36-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง 
HT/DM ตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ตรวจคัดกรองสุขภำพ 6 กลุ่ม
โรค 

1.อำยุ 35-60 
ปี จ ำนวน 120 
คน 
2. อำยุ 60 ปีขึ้น
ไป จ ำนวน 75 
คน 

หมู่ที่ 8 
ต ำบลคูบัว 

6,609.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.แผ่นป้ำยไวนิล
รณรงค์โครงกำร 1 
แผ่น 
2.ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบ
คัดกรอง  
3.ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม  
4.ค่ำวัสดุด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
- Alcohol 70% 
จ ำนวน 4 ขวด 
-ส ำลีก้อนเล็ก 2 ห่อ 
-ตะกร้ำพลำสติก 3 ใบ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

อสม. หมู่ที ่8  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2561 

กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

2 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
กิจกรรม 
1.ให้ควำมรู้เรื่องเก่ียวกับสุขภำพ
ผ่ำนแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์และ
ให้ควำมรู้ผ่ำนเสียงตำมสำยใน
หมู่บ้ำน 
2.เดินรณรงค์ร่วมในกิจกรรมที่
จัดในต ำบล 

เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนใน
พ้ืนที่เห็นควำมส ำคัญของกำร
ร่วมดูแล และแก้ไขปัญหำด้ำน
สุขภำพในชุมชน 

ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 5 คน 

หมู่ที่ 8 
ต ำบลคูบัว 

3,965.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำไวนิล
ประชำสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพ 
2.ค่ำอำหำรว่ำงในวัน
เดินรณรงค์ 5 คน 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

อสม. หมู่ที ่8  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไม่
ติดต่อในชุมชนบ้านฝากห้วย ปี 
2561 
กิจกรรม 
1.ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำชน อำยุ 36-60 ปี/ 60 
ปีขึ้นไป 
2.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
3.ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัด
กรอง 
5.จัดระบบส่งต่อเพ่ือตรวจซ้ ำที่ 
รพ.สต. 
6.สรุป รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 36-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง 
HT/DM ตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ตรวจคัดกรองสุขภำพ 6 กลุ่ม
โรค 

1.อำยุ 35-60 
ปี จ ำนวน 400 
คน 
2. อำยุ 60 ปีขึ้น
ไป จ ำนวน 110 
คน 

หมู่ที ่9 
ต ำบลคูบัว 

15,210.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.แผ่นป้ำยไวนิล
รณรงค์โครงกำร 1 
แผ่น 
2.ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบ
คัดกรอง  
3.ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม  
4.ค่ำวัสดุด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
- Alcohol 70% 
จ ำนวน 4 ขวด 
-ส ำลีก้อนเล็ก 2 ห่อ 
-ตะกร้ำพลำสติก 3 ใบ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

อสม. หมู่ที ่9  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
กิจกรรม 
1.ให้ควำมรู้เรื่องเก่ียวกับสุขภำพ
ผ่ำนแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์และ
ให้ควำมรู้ผ่ำนเสียงตำมสำยใน
หมู่บ้ำน 
2.เดินรณรงค์ร่วมในกิจกรรมที่
จัดในต ำบล 
 
โครงการอบสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ บ้านฝากห้วย 
กิจกรรม  
อบสมุนไพรเพ่ือแก้ปัญหำสุขภำพ 
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 

เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนใน
พ้ืนที่เห็นควำมส ำคัญของกำร
ร่วมดูแล และแก้ไขปัญหำด้ำน
สุขภำพในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ือดูแลด้ำนสุขภำพให้
ประชำชนในพื้นท่ีที่มีปัญหำ
ด้ำนระบบกล้ำมเนื้อ 

ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 50 คน 

หมู่ที่ 9 
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 9 
ต ำบลคูบัว 

3,965.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำไวนิล
ประชำสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพ 
2.ค่ำอำหำรว่ำงในวัน
เดินรณรงค์ 5 คน 
 
 
 
8,700.00 บำท 
1.หม้อต้มสมุนไพร 1 
ใบ 
2.ถังแก๊สพร้อมหัวแก๊ส 
3.สมุนไพร 
4.พิมเสน กำรบูร 
5.กระโจมผ้ำ 1 หลัง 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 

อสม. หมู่ที ่9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อสม. หมู่ที่ 9 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

6 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไม่
ติดต่อในชุมชนบ้านท่าช้าง         
ปี 2561 
กิจกรรม 
1.ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำชน อำยุ 36-60 ปี/ 60 
ปีขึ้นไป 
2.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
3.ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัด
กรอง 
5.จัดระบบส่งต่อเพ่ือตรวจซ้ ำที่ 
รพ.สต. 
6.สรุป รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 36-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง 
HT/DM ตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ตรวจคัดกรองสุขภำพ 6 กลุ่ม
โรค 

1.อำยุ 35-60 
ปี จ ำนวน 200 
คน 
2. อำยุ 60 ปีขึ้น
ไป จ ำนวน 100 
คน 

หมู่ที่ 10 
ต ำบลคูบัว 

9,660 บำท 
เป็นค่ำ 
1.แผ่นป้ำยไวนิล
รณรงค์โครงกำร 1 
แผ่น 
2.ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบ
คัดกรอง  
3.ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม  
4.ค่ำวัสดุด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
- Alcohol 70% 
จ ำนวน 4 ขวด 
-ส ำลีก้อนเล็ก 2 ห่อ 
-ตะกร้ำพลำสติก 3 ใบ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

อสม. หมู่ที่ 10  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
กิจกรรม 
1.ให้ควำมรู้เรื่องเก่ียวกับสุขภำพ
ผ่ำนแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์และ
ให้ควำมรู้ผ่ำนเสียงตำมสำยใน
หมู่บ้ำน 
2.เดินรณรงค์ร่วมในกิจกรรมที่
จัดในต ำบล 

เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนใน
พ้ืนที่เห็นควำมส ำคัญของกำร
ร่วมดูแล และแก้ไขปัญหำด้ำน
สุขภำพในชุมชน 
 
 

ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 5 คน 
 
 
 

หมู่ที่ 10 
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 

3,965.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำไวนิล
ประชำสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพ 
2.ค่ำอำหำรว่ำงในวัน
เดินรณรงค์ 5 คน 
 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 

อสม. หมู่ที ่10 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

8 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไม่
ติดต่อในชุมชนบ้านโพธิ์                 
ปี 2561 
กิจกรรม 
1.ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำชน อำยุ 36-60 ปี/ 60 
ปีขึ้นไป 
2.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
3.ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัด
กรอง 
5.จัดระบบส่งต่อเพ่ือตรวจซ้ ำที่ 
รพ.สต. 
6.สรุป รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 36-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง 
HT/DM ตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ตรวจคัดกรองสุขภำพ 6 กลุ่ม
โรค 

1.อำยุ 35-60 
ปี จ ำนวน 290 
คน 
2. อำยุ 60 ปีขึ้น
ไป จ ำนวน 145 
คน 

หมู่ที่ 11 
ต ำบลคูบัว 

13,355.00  บำท 
เป็นค่ำ 
1.แผ่นป้ำยไวนิล
รณรงค์โครงกำร 1 
แผ่น 
2.ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบ
คัดกรอง  
3.ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม  
4.ค่ำวัสดุด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
- Alcohol 70% 
จ ำนวน 4 ขวด 
-ส ำลีก้อนเล็ก 2 ห่อ 
-ตะกร้ำพลำสติก 3 ใบ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

อสม. หมู่ที ่11  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
กิจกรรม 
1.ให้ควำมรู้เรื่องเก่ียวกับสุขภำพ
ผ่ำนแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์และ
ให้ควำมรู้ผ่ำนเสียงตำมสำยใน
หมู่บ้ำน 
2.เดินรณรงค์ร่วมในกิจกรรมที่
จัดในต ำบล 

เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนใน
พ้ืนที่เห็นควำมส ำคัญของกำร
ร่วมดูแล และแก้ไขปัญหำด้ำน
สุขภำพในชุมชน 
 
 

ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 5 คน 
 
 
 

หมู่ที่ 11 
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 

3,965.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำไวนิล
ประชำสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพ 
2.ค่ำอำหำรว่ำงในวัน
เดินรณรงค์ 5 คน 
 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 

อสม. หมู่ที ่11 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

10 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไม่
ติดต่อในชุมชนบ้านหัวนา                 
ปี 2561 
กิจกรรม 
1.ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำชน อำยุ 36-60 ปี/ 60 
ปีขึ้นไป 
2.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
3.ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัด
กรอง 
5.จัดระบบส่งต่อเพ่ือตรวจซ้ ำที่ 
รพ.สต. 
6.สรุป รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 36-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง 
HT/DM ตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ตรวจคัดกรองสุขภำพ 6 กลุ่ม
โรค 

1.อำยุ 35-60 
ปี จ ำนวน 135 
คน 
2. อำยุ 60 ปีขึ้น
ไป จ ำนวน 60 
คน 

หมู่ที่ 12 
ต ำบลคูบัว 

6,585.00  บำท 
เป็นค่ำ 
1.แผ่นป้ำยไวนิล
รณรงค์โครงกำร 1 
แผ่น 
2.ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบ
คัดกรอง  
3.ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม จ ำนวน 195 
คน 
4.ค่ำวัสดุด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
- Alcohol 70% 
จ ำนวน 4 ขวด 
-ส ำลีก้อนเล็ก 2 ห่อ 
-ตะกร้ำพลำสติก 3 ใบ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

อสม. หมู่ที ่12  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
กิจกรรม 
1.ให้ควำมรู้เรื่องเก่ียวกับสุขภำพ
ผ่ำนแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์และ
ให้ควำมรู้ผ่ำนเสียงตำมสำยใน
หมู่บ้ำน 
2.เดินรณรงค์ร่วมในกิจกรรมที่
จัดในต ำบล 
 
โครงการอบสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ  
กิจกรรม  
อบสมุนไพรเพ่ือแก้ปัญหำสุขภำพ 
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 

เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนใน
พ้ืนที่เห็นควำมส ำคัญของกำร
ร่วมดูแล และแก้ไขปัญหำด้ำน
สุขภำพในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ือดูแลด้ำนสุขภำพให้
ประชำชนในพื้นท่ีที่มีปัญหำ
ด้ำนระบบกล้ำมเนื้อ 

ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 50 คน 

หมู่ที่ 12 
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 12 
ต ำบลคูบัว 

3,965.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำไวนิล
ประชำสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพ 
2.ค่ำอำหำรว่ำงในวัน
เดินรณรงค์ 5 คน 
 
 
 
8,700.00 บำท 
1.หม้อต้มสมุนไพร 1 
ใบ 
2.ถังแก๊สพร้อมหัวแก๊ส 
3.สมุนไพร 
4.พิมเสน กำรบูร 
5.กระโจมผ้ำ 1 หลัง 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 

อสม. หมู่ที ่12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อสม. หมู่ที ่12 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

13 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน 
กิจกรรม 
-ออกก ำลังกำยช่วงเย็นสัปดำห์ละ 
5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลำ 
1 ปี 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพให้กับ
ประชำชนในชุมชน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำม
สำมัคคีในชุมชน 

สมำชิก/ผู้สนใจ 
จ ำนวน 20 คน 

หมู่ที่ 12 
ต ำบลคูบัว 

17,480.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.อุปกรณ์ยืดกล้ำมเนื้อ
น่อง จ ำนวน 10 อัน 
2.ป้ำยชื่อชมรม 
3.น้ ำดื่มแก้ว จ ำนวน 
240 ลัง 

ต.ค.60-
ก.ย. 61 

อสม. หมู่ที่ 12 
(ชมรมออกก ำลัง
กำย) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 24 -  
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

14 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไม่
ติดต่อในชุมชนบ้านต้นแหน                 
ปี 2561 
กิจกรรม 
1.ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำชน อำยุ 36-60 ปี/ 60 
ปีขึ้นไป 
2.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
3.ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัด
กรอง 
5.จัดระบบส่งต่อเพ่ือตรวจซ้ ำที่ 
รพ.สต. 
6.สรุป รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 36-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง 
HT/DM ตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ตรวจคัดกรองสุขภำพ 6 กลุ่ม
โรค 

1.อำยุ 35-60 
ปี จ ำนวน 220 
คน 
2. อำยุ 60 ปีขึ้น
ไป จ ำนวน 85 
คน 

หมู่ที่ 13 
ต ำบลคูบัว 

9,809.00  บำท 
เป็นค่ำ 
1.แผ่นป้ำยไวนิลรณรงค์
โครงกำร 1 แผ่น 
2.ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบคัด
กรอง  
3.ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม  
4.ค่ำวัสดุด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
- Alcohol 70% 
จ ำนวน 4 ขวด 
-ส ำลีก้อนเล็ก 2 ห่อ 
-ตะกร้ำพลำสติก 3 ใบ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

อสม. หมู่ที ่13  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
กิจกรรม 
1.ให้ควำมรู้เรื่องเก่ียวกับสุขภำพ
ผ่ำนแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์และ
ให้ควำมรู้ผ่ำนเสียงตำมสำยใน
หมู่บ้ำน 
2.เดินรณรงค์ร่วมในกิจกรรมที่
จัดในต ำบล 

เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนใน
พ้ืนที่เห็นควำมส ำคัญของกำร
ร่วมดูแล และแก้ไขปัญหำด้ำน
สุขภำพในชุมชน 
 
 

ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 4  คน 
 
 
 

หมู่ที่ 13 
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 

3,965.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำไวนิล
ประชำสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพ 
2.ค่ำอำหำรว่ำงในวัน
เดินรณรงค์ 5 คน 
 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 

อสม. หมู่ที ่13 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

16 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไม่
ติดต่อในชุมชนบ้านหนามพุงดอ                 
ปี 2561 
กิจกรรม 
1.ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำชน อำยุ 36-60 ปี/ 60 
ปีขึ้นไป 
2.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
3.ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัด
กรอง 
5.จัดระบบส่งต่อเพ่ือตรวจซ้ ำที่ 
รพ.สต. 
6.สรุป รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 36-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง 
HT/DM ตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ตรวจคัดกรองสุขภำพ 6 กลุ่ม
โรค 

1.อำยุ 35-60 
ปี จ ำนวน 280 
คน 
2. อำยุ 60 ปีขึ้น
ไป จ ำนวน 110 
คน 

หมู่ที่ 14 
ต ำบลคูบัว 

12,170.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.แผ่นป้ำยไวนิลรณรงค์
โครงกำร 1 แผ่น 
2.ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบคัด
กรอง  
3.ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม  
4.ค่ำวัสดุด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
- Alcohol 70% 
จ ำนวน 4 ขวด 
-ส ำลีก้อนเล็ก 2 ห่อ 
-ตะกร้ำพลำสติก 3 ใบ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

อสม. หมู่ที ่14  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
กิจกรรม 
1.ให้ควำมรู้เรื่องเก่ียวกับสุขภำพ
ผ่ำนแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์และ
ให้ควำมรู้ผ่ำนเสียงตำมสำยใน
หมู่บ้ำน 
2.เดินรณรงค์ร่วมในกิจกรรมที่
จัดในต ำบล 
 
โครงการอบสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ  
กิจกรรม  
อบสมุนไพรเพ่ือแก้ปัญหำสุขภำพ 
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 

เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนใน
พ้ืนที่เห็นควำมส ำคัญของกำร
ร่วมดูแล และแก้ไขปัญหำด้ำน
สุขภำพในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ือดูแลด้ำนสุขภำพให้
ประชำชนในพื้นท่ีที่มีปัญหำ
ด้ำนระบบกล้ำมเนื้อ 

ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 50 คน 

หมู่ที่ 14 
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 14 

3,965.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำไวนิล
ประชำสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพ 
2.ค่ำอำหำรว่ำงในวัน
เดินรณรงค์ 5 คน 
 
 
 
8,700.00 บำท 
1.หม้อต้มสมุนไพร 1 
ใบ 
2.ถังแก๊สพร้อมหัวแก๊ส 
3.สมุนไพร 
4.พิมเสน กำรบูร 
5.กระโจมผ้ำ 1 หลัง 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 

อสม. หมู่ที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อสม. หมู่ที ่14 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

19 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไม่
ติดต่อในชุมชนบ้านไร่มะม่วง                 
ปี 2561 
กิจกรรม 
1.ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำชน อำยุ 36-60 ปี/ 60 
ปีขึ้นไป 
2.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
3.ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัด
กรอง 
5.จัดระบบส่งต่อเพ่ือตรวจซ้ ำที่ 
รพ.สต. 
6.สรุป รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 36-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง 
HT/DM ตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ตรวจคัดกรองสุขภำพ 6 กลุ่ม
โรค 

1.อำยุ 35-60 
ปี จ ำนวน 290 
คน 
2. อำยุ 60 ปีขึ้น
ไป จ ำนวน 110 
คน 

หมู่ที่ 15 
ต ำบลคูบัว 

12,420.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.แผ่นป้ำยไวนิลรณรงค์
โครงกำร 1 แผ่น 
2.ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบคัด
กรอง  
3.ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม  
4.ค่ำวัสดุด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
- Alcohol 70% 
จ ำนวน 4 ขวด 
-ส ำลีก้อนเล็ก 2 ห่อ 
-ตะกร้ำพลำสติก 3 ใบ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

อสม. หมู่ที ่15  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
กิจกรรม 
1.ให้ควำมรู้เรื่องเก่ียวกับสุขภำพ
ผ่ำนแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์และ
ให้ควำมรู้ผ่ำนเสียงตำมสำยใน
หมู่บ้ำน 
2.เดินรณรงค์ร่วมในกิจกรรมที่
จัดในต ำบล 
 
โครงการอบสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ  
กิจกรรม  
อบสมุนไพรเพ่ือแก้ปัญหำสุขภำพ 
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 

เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนใน
พ้ืนที่เห็นควำมส ำคัญของกำร
ร่วมดูแล และแก้ไขปัญหำด้ำน
สุขภำพในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ือดูแลด้ำนสุขภำพให้
ประชำชนในพื้นท่ีที่มีปัญหำ
ด้ำนระบบกล้ำมเนื้อ 

ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชำชน/อสม. 
จ ำนวน 50 คน 

หมู่ที่ 15 
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 15 
ต ำบลคูบัว 

3,965.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำไวนิล
ประชำสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพ 
2.ค่ำอำหำรว่ำงในวัน
เดินรณรงค์ 5 คน 
 
 
 
8,700.00 บำท 
1.หม้อต้มสมุนไพร 1 
ใบ 
2.ถังแก๊สพร้อมหัวแก๊ส 
3.สมุนไพร 
4.พิมเสน กำรบูร 
5.กระโจมผ้ำ 1 หลัง 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 

อสม. หมู่ที ่15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อสม. หมู่ที ่15 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

22 ดูแลผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ติดบ้ำน ติด
เตียงที่บ้ำน 

1.เพ่ือให้ผู้พิกำรได้รับกำรดูแล
ต่อเนื่อง 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุ ติดบ้ำน ติด
เตียงได้รับกำรดูแลต่อเนื่อง 

-ผู้พิกำรและ
ผู้สูงอำยุติดบ้ำน 
ติดเตียง จ ำนวน 
30 คน 
-ทีมหมอ
ครอบครัว 
จ ำนวน 10 คน 

หมู่ที ่1 
ต ำบลคูบัว 

15,700.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ป้ำยเปิดโครงกำร 
2.ค่ำอำหำรว่ำงจัด
กิจกรรมเชิงรุก 
3.ค่ำวัสดุในกำรดูแลช่อง
ปำก 
4.ค่ำวัสดุสมุนไพร 
5.ค่ำเสื้อประชำสัมพันธ์ 
6.ค่ำถุงผ้ำ
ประชำสัมพนัธ ์
7.ค่ำของขวัญส ำหรับ
ผู้ป่วยติดเตียง 
8.ค่ำสติ๊กเกอร์เตือนภัย 
9ค่ำเอกสำรในกำร
ด ำเนินงำน 
10.ค่ำเครื่องวัดควำมดัน
โลหิต 

ต.ค. 60- 
ส.ค. 61 

อสม.หมู่ที ่1 
และ
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที ่1 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

23 
 
 
 
 
 
 
 

ดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 

1.เพ่ือดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุที่
บ้ำน 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

-ผู้สูงอำยุ จ ำนวน 
50 คน 
-ทีมหมอ
ครอบครัว 
จ ำนวน 10 คน 

หมู่ที ่2 
ต ำบลคูบัว 

14,750.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำอำหำรกลำงวัน
จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภำพ 
2.ค่ำจัดสถำนที่ 
3.ค่ำถุงผ้ำ
ประชำสัมพันธ์ 
4.ค่ำเสื้อ
ประชำสัมพันธ์ 
5.ค่ำอำหำรว่ำงติดตำม
เยี่ยมบ้ำนเชิงรุก 
6.ค่ำสติ๊กเกอร์เตือน
ภัย 
7.ค่ำเครื่องชั่งน้ ำหนัก 
8.ค่ำเอกสำรในกำร
ด ำเนินงำน 

ต.ค. 60 –
ส.ค. 61 

อสม.หมู่ที ่2 
และ
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที ่2 

 

 



 - 32 -  
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

24 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 0-5 ป ี 1.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับ
กำรประเมินด้ำนพัฒนำกำร 
2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีควำมรู้ใน
กำรดูแลเด็ก 0-5 ปี 

-เด็ก 0-5 ปี 
จ ำนวน 16 คน 
-ผู้ปกครอง 
จ ำนวน 16 คน 
-ทีมหมอ
ครอบครัว 
จ ำนวน 10 คน 

หมู่ที่ 2 
ต ำบลคูบัว 

8,880.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำวัสดุประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก 
2.ค่ำคู่มือประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก 
3.ค่ำอำหำรว่ำงติดตำม
เด็กท่ีบ้ำน 
4.ค่ำวัสดุดูแลช่องปำก 
5.ค่ำสติ๊กเกอร์
ประชำสัมพันธ์ 

ม.ค. 61 – 
ส.ค. 61 

อสม.หมู่ที ่2 
และ
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนที ่หมู่ 2 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

25 
 
 
 
 
 
 

ดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต 

1.เพ่ือดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ 
และผู้พิกำร 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

-ผู้สูงอำยุ จ ำนวน 
70 คน 
-ผู้พิกำร จ ำนวน 
14 คน 
-ทีมหมอ
ครอบครัว 
จ ำนวน 10 คน 

หมู่ที่ 3 
ต ำบลคูบัว 

23,500.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภำพ 
2.ค่ำถุงผ้ำ
ประชำสัมพนัธ ์
3.ค่ำเสื้อประชำสัมพันธ์ 
4.ค่ำวัสดุแผนไทย 
5.ค่ำจัดสถำนที ่
6.ค่ำเครื่องวัดควำมดัน
โลหิต 
7.จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้
พิกำรเชิงรุก 
8.ค่ำสติ๊กเกอร์เตือนภัย 
9.ค่ำถุงของขวัญมอบ
ให้กับผู้สูงอำยุติดเตียงใน
วันที่12 สิงหำคม2561 
10.ค่ำเอกสำร 
11.ค่ำป้ำยเปิดโครงกำร 

ต.ค.60 -
ส.ค. 61 

อสม.หมู่ที ่3 
และ
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนที ่หมู่ 3 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

26 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 0-5 ป ี 1.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับ
กำรประเมินด้ำนพัฒนำกำร 
2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีควำมรู้ใน
กำรดูแลเด็ก 0-5 ปี 

-เด็ก 0-5 ปี 
จ ำนวน 35 คน 
-ผู้ปกครอง 
จ ำนวน 35 คน 
-ทีมหมอ
ครอบครัว 
จ ำนวน 10 คน 

หมู่ที่ 4 
ต ำบลคูบัว 

10,550.00  บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำวัสดุประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก 
2.ค่ำคู่มือประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก 
3.ค่ำอำหำรว่ำงติดตำม
เด็กท่ีบ้ำน 
4.ค่ำวัสดุดูแลช่องปำก 
5.ค่ำสติ๊กเกอร์
ประชำสัมพันธ์ 

ม.ค. 60 – 
ส.ค. 61 

อสม.หมู่ที่ 4 
และ
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที ่4 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

27 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสุขภำพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในชุมชน 

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับ
กำรส่งเสริมสุขภำพ 
2.เพ่ือดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่
บ้ำน 

-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
จ ำนวน 70 คน 
-ทีมหมอ
ครอบครัว 
จ ำนวน 10 คน 

หมู่ที ่4 
ต ำบลคูบัว 

25,000.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำจัดกิจกรรมตรวจ
สุขภำพ 
2.ค่ำจัดสถำนที ่
3.ค่ำเสื้อประชำสัมพันธ์ 
4.ค่ำถุงผ้ำ
ประชำสัมพนัธ ์
5.ค่ำจัดกิจกรรมเชิงรุกที่
บ้ำน 
6.ค่ำวัสดุแผนไทย 
7.ค่ำป้ำยเปิดโครงกำร 
8.ค่ำสติ๊กเกอร์เตือนภัย 
9.ค่ำของขวัญมอบให้
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังต้นแบบ 
ในวันที่ 12 สิงหำคม 
2561 
10.ค่ำเอกสำรในกำร
ด ำเนินงำน 

ต.ค. 60  – 
ส.ค. 61 

อสม.หมู่ที ่4 
และ
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที ่4 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

28 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 0-5 ป ี 1.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับ
กำรประเมินด้ำนพัฒนำกำร 
2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีควำมรู้ใน
กำรดูแลเด็ก 0-5 ปี 

-เด็ก 0-5 ปี 
จ ำนวน 35 คน 
-ผู้ปกครอง 
จ ำนวน 35 คน 
-ทีมหมอ
ครอบครัว 
จ ำนวน 10 คน 

หมู่ที่ 4 
ต ำบลคูบัว 

10,550.00  บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำวัสดุประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก 
2.ค่ำคู่มือประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก 
3.ค่ำอำหำรว่ำงติดตำม
เด็กท่ีบ้ำน 
4.ค่ำวัสดุดูแลช่องปำก 
5.ค่ำสติ๊กเกอร์
ประชำสัมพันธ์ 

ม.ค. 60 – 
ส.ค. 61 

อสม.หมู่ที ่4 
และ
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที ่4 

 

 

 

 

 

 



 - 37 -  
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 ปีงบประมาณ  2561  
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

29 
 
 
 
 
 
 

ดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 

1.เพ่ือดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ  
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

-ผู้สูงอำยุ จ ำนวน 
70 คน 
-ผู้พิกำร จ ำนวน 
14 คน 
-ทีมหมอ
ครอบครัว 
จ ำนวน 10 คน 

หมู่ที่ 5 
ต ำบลคูบัว 

17,800.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำถุงผ้ำ
ประชำสัมพันธ์ 
2.ค่ำเสื้อ
ประชำสัมพันธ์ 
3.จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้
พิกำรเชิงรุก 
4.ค่ำอำหำรกลำงวัน
จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภำพ 
5.ค่ำสติ๊กเกอร์เตือน
ภัย 
6.ค่ำเอกสำร 

ต.ค.60 -
ส.ค. 61 

อสม.หมู่ที ่5 
และ
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที ่5 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 ปีงบประมาณ  2561  
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

30 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนบ้ำนตะโก หมู่ 5 ปั่นสร้ำง
สุข 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพด้วยกำร
ปั่นจักรยำน 
2.เพ่ือสร้ำงควำมสุขและสร้ำง
สุขภำพให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

-ทีมปั่นจักรยำน 
จ ำนวน 70 คน 
-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
จ ำนวน 50 คน 

หมู่ที่ 5 
ต ำบลคูบัว 

15,000.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ค่ำอำหำรว่ำงจัด
กิจกรรมตรวจสุขภำพ
ส ำหรับทีมปั่นจักรยำน 
2.ค่ำอำหำรว่ำงส ำหรับ
จัดกิจกรรมเชิงรุกโดย
ทีมจักรยำนพำ
ลูกหลำนเยี่ยมติดตำม
ผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้ำน 
3.ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ใน
หมู่บ้ำน จ ำนวน 2 
ป้ำย 
4.ค่ำอำหำรว่ำงจัด
กิจกรรมตรวจสุขภำพ
ซ้ ำของทีมปั่นจักรยำน 
5.ค่ำเอกสำร 

ม.ค. 61 -
ส.ค. 61 

อสม.หมู่ที ่5 
และ
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที ่5 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

31 
 
 
 
 
 
 

ดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต 

1.เพ่ือดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ 
และผู้พิกำร 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

-ผู้สูงอำยุ จ ำนวน 
90 คน 
-ผู้พิกำร จ ำนวน 
14 คน 
-ทีมหมอ
ครอบครัว 
จ ำนวน 10 คน 

หมู่ที่ 6 
ต ำบลคูบัว 

14,200.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน
เชิงรุก 
2.ค่ำถุงผ้ำ
ประชำสัมพันธ์ 
3.ค่ำเสื้อ
ประชำสัมพันธ์ 
4.ค่ำสติ๊กเกอร์เตือน
ภัย 
5.ค่ำถุงของขวัญมอบ
ให้กับผู้สูงอำยุติดเตียง
ในวันที่ 12 สิงหำคม 
2561 
6.ค่ำเอกสำร 
7.ค่ำป้ำยเปิดโครงกำร 
8.ค่ำวัสดุแผนไทย 
 

ต.ค.60 -
ส.ค. 61 

อสม.หมู่ที ่6 
และ
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที ่6 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

32 ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
และผู้สูงอำยุติดบ้ำน ติดเตียงเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิต 

1.เพ่ือให้ผู้พิกำรได้รับกำรดูแล
อย่ำงต่อเนื่อง 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 
3.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุติดบ้ำน ติด
เตียงได้รับกำรดูแลอย่ำง
ต่อเนื่อง 

-ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
และผู้สูงอำยุติด
บ้ำน ติดเตียง 
จ ำนวน 70 คน 
-ทีมหมอ
ครอบครัว 
จ ำนวน 10 คน 

หมู่ที่ 7 
ต ำบลคูบัว 

27,300.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ป้ำยเปิดโครงกำร 
2.ค่ำอำหำรว่ำงจัด
กิจกรรมเชิงรุก 
3.ค่ำวัสดุในกำรดูแลช่อง
ปำก 
4.ค่ำวัสดุสมุนไพร 
5.ค่ำเสื้อประชำสัมพันธ์ 
6.ค่ำถุงผ้ำ
ประชำสัมพนัธ ์
7.ค่ำถุงของขวัญมอบ
ให้กับผู้สูงอำยุติดเตียงใน
วันที่12 สิงหำคม2561 
8.ค่ำสติ๊กเกอร์เตือนภัย 
9.ค่ำเอกสำรในกำร
ด ำเนินงำน 
10.ค่ำจัดกิจกรรมตรวจ
สุขภำพ 

ต.ค. 60 – 
ส.ค. 61 

อสม.หมู่ที ่7 
และ
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที ่7 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

33 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 

รณรงค์ ร่วมมือในกำรเฝ้ำระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
กำรระบำดไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัย
ประชำชน 

1.เพ่ือประชำสัมพันธ์ในกำร
ก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำ
ยุงลำยในบ้ำนตนเอง 
2.เพ่ือลดอัตรำป่วยด้วย
ไข้เลือดออกในครัวเรือน 
3.ฉีดพ่นหมอกควันก ำจัด
แหล่งเพำะพันธ์ลูกน้ ำยุงลำย
ในเขตต ำบลคูบัว 
 
เพ่ือส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรดูแลสุขภำพรวมถึงกำร
ยกระดับสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลคูบัว 
 

ประชำชน หมู่ที่ 
1- หมู่ที่ 15 
ต ำบลคูบัว 
จ ำนวน 11,000
คน 
 
 
 
 
ประชำชนวัย
ท ำงำน หมู่ที่ 1- 
หมู่ที่ 15  
ต ำบลคูบัว 
จ ำนวน 80 คน 
 
 
 

หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 
15  
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
อบต.คูบัว 
ศำลำ
อเนกประสงค์
ในหมู่บ้ำน 

100,000.00 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,000.00 บำท 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 

อบต.คูบัว/ 
ส ำนักปลัด ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.คูบัว/ 
ส ำนักปลัด ฯ 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

35 
 
 
 
 
 
 
36 

ส่งเสริมสุขภำพนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ
สมรรถภำพทำงกำยของนักเรียน 
โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 

1.เพ่ือส่งเสริมกำรจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำร
พัฒนำสุขภำพนักเรียน 
2.ส่งเสริมกำรเฝ้ำระวังและ
แก้ไขปัญหำสุขภำพ 
 
 
1.เพ่ือทดสอบสมรรถภำพ
นักเรียนตำมเกณฑ์ของกรม
อนำมัย 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีน้ ำหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภำพทำง
กำยตำมเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภำพ
ร่ำงกำยที่แข็งแรง 
 

นักเรียนชั้น
อนุบำล 1 ถึง – 
ป.6 
จ ำนวน 140 คน 
 
 
 
นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดคูบัว
จ ำนวน 50 คน 

ร.ร.วัดหนำม
พุงดอ 
 
 
 
 
 
โรงเรียน
ชุมชนวัดคูบัว 

25,000.00 บำท 
 
 
 
 
 
 
34,400.00 บำท 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 

ร.ร.วัดหนำม
พุงดอ 
 
 
 
 
 
ร.ร.ชุมชนวัด 
คูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

37 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรส่งเสริมกีฬำและออก
ก ำลังกำย 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
ออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 
ป้องกันโรค และลดภำวะอ้วน 
2.โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬำให้
นักเรียนได้เล่นอย่ำงพอเพียง
กับจ ำนวนนักเรียน 

-นักเรียนอนุบำล 
1 – ป. 6 
จ ำนวน 183 คน 
 

ร.ร.วัดแค
ทรำย 
 

12,940.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ฟุตบอล 4 ลูก 
2.ลูกวอลเลย์บอล 10 
ลูก 
3.เปตอง 2 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 60- 
ก.ย. 61 
 

ร.ร.วัดแคทรำย  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำ

ร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

38 โครงกำรพัฒนำห้องพยำบำล
โรงเรียน 

1.เพ่ือให้กำรจัดกำรข้อมูล
สุขภำพนักเรียนได้ถูกต้อง
แม่นย ำ 
2.เพ่ือให้มียำและเวชภัณฑ์ใช้
เพ่ือกำรปฐมพยำบำลใน
โรงเรียนอย่ำงเพียงพอ 

-นักเรียนชั้น 
อนุบำล 1 ถึง ป.
6 จ ำนวน 183 
คน 

ร.ร.วัด 
แคทรำย 

13,760.00 บำท 
เป็นค่ำ 
1.ครุภัณฑ์ประจ ำห้องยำ 
-ถำดวำงอุปกรณ์ท ำแผล 
-ถ้วยใส่ของเหลวท ำแผล 
-กรรไกร 
-ถังขยะ 
-ปรอทวัดไข้ 
2.ยำและวัสดุที่จ ำเป็น 
-ชุดท ำแผลปลอดเชื้อ 
-แอลกอฮอล์ 
-น้ ำเกลือ 
-ยำพำรำเซตำมอล 
-ยำคลอเฟนิรำมิน 
-ยำทำแก้ปวด 
-พำรำริลเจล 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 
 

ร.ร.วัดแคทรำย  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรแคทรำยบิวตี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ
กำรดูแลควำมสะอำดผมให้แก่
เด็กนักเรียน 
2.เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรมีเหำ
ของนักเรียนที่มีปัญหำ ไม่
สำมำรถจัดกำรได้เองที่บ้ำน 
3.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนอก
บทเรียนเสริมทักษะด้ำนสังคม
และอำชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-นักเรียนชั้น
อนุบำล 1 ถึง ป.
6 จ ำนวน 183 
คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ร.ร.วัด 
แคทรำย 
 

ต่อ .... 
-ผงเกลือแร่ 
-ยำขับลม 
3.ครุภัณฑ์ห้อง
พยำบำล 
3.1 เตียงนอนพร้อมที่
นอน 
 
6,800.00 บำท 
1.ครุภัณฑ์ 
-เตียงนอนสระผม 
2.วัสดุสิ้นเปลือง 
-แชมพูก ำจัดเหำ 
-ครีมก ำจัดเหำ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ร.ร.วัดแคทรำย 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
1.กิจกรรมอบรมผู้น ำนักเรียน 
 
 
 
 
 
2.กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้
นักเรียน 

 
 
1.เพ่ือสร้ำงกลุ่มแกนน ำ
นักเรียนด้ำนกำรส่งเสริม
สุขภำพ 
2เพื่อกระตุ้นให้เกิดควำม
ตื่นตัวในกำรดูแลและป้องกัน
ปัญหำด้ำนสุขภำพในนักเรียน 
1.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
สุขภำพและปัญหำที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กำรป้องกันกำรจมน้ ำ ยำ
เสพติด กำรดูแลช่อปำกที่ถูก
วิธี ฯลฯ 
 

 
 
-แกนน ำนักเรียน 
จ ำนวน 20 คน 
 
 
 
 
-นักเรยีนชั้น
อนุบำล 1 ถึง ป.
6 จ ำนวน 163 
คน 
 

 
 
ร.ร.วัด 
แคทรำย 
 
 
 
 
ร.ร.วัด 
แคทรำย 
 

16,400.00 บำท 
 
-ค่ำอำหำรว่ำงในกำร
อบรม 
-ค่ำกระดำษ A4 5 รีม 
-ค่ำกระดำนไวท์บอร์ด 
 
 
ค่ำอำหำรว่ำงในกำร
อบรม 
 
 
 
 

 
 
ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
 
 

 
 
ร.ร.วัดแคทรำย 
 
 
 
 
 
ร.ร.วัดแคทรำย 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 โครงกำรสร้ำงสุขภำพและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตในชมรมผู้สูงอำยุคน
ลำยครำมต ำบลคูบัว 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุในชมรม
ได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำพ 
และด้ำนจิตใจ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุในชมรมมี
ควำมรู้ และสำมำรถน ำควำมรู้
ไปปฏิบัติได้ 

-ผู้สูงอำยุ  
จ ำนวน 100 คน 
 
 
  

อำคำร
เอนกประสงค์
ผู้สูงอำยุคน
ลำยครำม   
หมู่ 5 ต ำบลคู
บัว 

97,200.00 บำท 
1.ค่ำวัสดุแผนไทย 
2.ค่ำอำหำรกลำงวัน 
3.ค่ำตอบแทน
วิทยำกร 
4.ค่ำวัสดุทั่วไป 
 
 
 
 

ต.ค.60 – 
 ก.ย.61 
 
 
 

ชมรมผู้สูงอำยุ
คนลำยครำม 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

2 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตดูแลตนเองใน
ชมรมผู้สูงอำยุดอกล ำดวน  
ต ำบลคูบัว 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุในชมรม
ได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำพ 
และด้ำนจิตใจ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุในชมรมมี
ควำมรู้ และสำมำรถน ำควำมรู้
ไปปฏิบัติได้ 

-ผู้สูงอำยุ 
 จ ำนวน100 คน 
 
 

อำคำร
เอนกประสงค์
รพ.สต.บ้ำนคู
บัว   หมู่ที่ 8 
5 ต ำบลคูบัว 

75,000.00 บำท 
1.ค่ำวัสดุแผนไทย 
2.ค่ำอำหำรกลำงวัน 
3.ค่ำตอบแทน
วิทยำกร 
4.ค่ำวัสดุทั่วไป 
5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
 
 
 
 
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

ชมรมผู้สูงอำยุ
ดอกล ำดวน 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

โครงกำรส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภำพในเด็กก่อนวัยเรียน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 
 
โครงกำรเฝ้ำระวังโรค มือ เท้ำ 
ปำก ของผู้เรียน 
 
 
 

-เพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัย
ช่องปำกและบริกำรป้องกัน
ฟันผุ 
 
 
-เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรม
เฝ้ำระวังโรค มือ เท้ำ ปำก 
 
 
 
 

-กลุ่มเด็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน
จ ำนวน 50คน 
 
 
-กลุ่มเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรียน 
จ ำนวน 50 คน 
 
  

ศพด.ร.ร.วัด
แคทรำย 
 
 
 
ศพด.ร.ร.วัด
แคทรำย 
 
 
 

5,000.00  บำท 
 
 
 
 
5,000.00  บำท 
 
 
 
 

ต.ค. 60- 
ก.ย. 61 
 
 
 
ต.ค. 60- 
ก.ย. 61 
 
 
 

ศพด.ร.ร.วัดแค
ทรำย 
 
 
 
ศพด.ร.ร.วัดแค
ทรำย 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

โครงกำรส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภำพในเด็กก่อนวัยเรียน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 
 
โครงกำรเฝ้ำระวังโรค มือ เท้ำ 
ปำก ของผู้เรียน 
 
 
 

-เพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัย
ช่องปำกและบริกำรป้องกัน
ฟันผุ 
 
 
-เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรม
เฝ้ำระวังโรค มือ เท้ำ ปำก 
 
 
 
 

-กลุ่มเด็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน
จ ำนวน 40คน 
 
 
-กลุ่มเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรียน 
จ ำนวน 40 คน 
 
  

ศพด.ร.ร.วัด
หนำมพุงดอ 
 
 
 
ศพด.ร.ร.วัด
หนำมพุงดอ 
 
 
 
 
 
 

4,000.00  บำท 
 
 
 
 
4,000.00  บำท 
 
 
 
 

ต.ค. 60- 
ก.ย. 61 
 
 
 
ต.ค. 60- 
ก.ย. 61 
 
 
 

ศพด.ร.ร.วัด
หนำมพุงดอ 
 
 
 
ศพด.ร.ร.วัด
หนำมพุงดอ 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

กำรบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำบริหำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
กองทุนหลักประกันสุขภำพ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

-เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
-เพ่ือติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกองทุน
หลักประกันสุขภำพ 
 
 
 
 
 
เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ใน
ควำมดูแลของกองทุน
หลักประกันสุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูบัวให้มี
สภำพพร้อมใช้งำน 

คณะกรรมกำร
กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
คูบัว/คณะ
อนุกรรม 
กำรกองทุนฯ/
คณะท ำงำน
กองทุน  
จ ำนวน 25 คน 
 
ครุภัณฑ์ ดังนี้ 
เครื่องพ่นหมอก 
คอมพิวเตอร์ 
ล ำโพงเครื่องเสียง

ฯลฯ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 

60,000.00 บำท 
ค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรกองทุน 
คณะอนุกรรมกำรฯ 
คณะท ำงำนกองทุน 
ค่ำวัสดุต่ำงๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 
ค่ำลงทะเบียนอบรม 
ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำง
ในกำรประชุมฯ เป็น
ต้น 
20,000.00 บำท 
ค่ำใช้สอย  
บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 

ต.ค.60- 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.60- 
ก.ย. 61 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 

-เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
และปฏิบัติงำนในกำรประชุม
ของกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
-เพ่ือใช้ในงำนติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกองทุนหลักประกัน
สุขภำพฯ 
-เพ่ือความสะดวกในการ
รายงานระบบออนไลน์และ
จัดท ารายงานของกองทุน 
 

เครื่องฉำยภำพ  
3 มิต ิ
จ ำนวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 
 
 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 

20,000.00 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
16,000.00 บำท 

ม.ค.61 – 
มี.ค. 61 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.61 – 
มี.ค. 61 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 
 
 
 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2561 
กลุ่มที่ 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินใน
พ้ืนที่  
 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในกรณีที่เกิดโรคระบาด หรือ
ภัยพิบัติในพื้นที่ ในกรณีที่
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลคูบัว 
จ านวน 11,000
คน 
 

ต ำบลคูบัว 
 
 
 

100,000.00 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61  
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว/สอ.
เฉลิมพระ
เกียรติ/รพ.สต.
บ้ำนคูบัว/กลุ่ม 
อสม.หมู่ที่ 1 - 
15 
 
 
 
 

 

 




