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                                                กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต 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 3,493 ครัวเรือน มี
ประชากรทั้งสิ้น 10,933 คน แยกเป็นชาย 5,188 คน หญิง 5,745 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 436 คน : 
ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรในแต่ละหมู่บ้านสามารถแยกได้ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ประชากรรวม ชาย หญิง 
1 บ้านตากแดด 660 674 746 1,420 
2 บ้านระหนอง (บ้านห้วย) 125 208 250 458 
3 บ้านหนองขันธ์ (บ้านปู่ฟ้า) 257 342 380 722 
4 บ้านใต้ 158 283 320 603 
5 บ้านตะโก 119 159 179 338 
6 บ้านโพธิ์งาม 257 358 389 747 
7 บ้านใหม่ 189 313 363 676 
8 บ้านหนองยายแก้ว 127 182 204 386 
9 บ้านฟากห้วย (บ้านโพธิ์ไฟไหม้) 381 546 582 1,128 

10 บ้านท่าช้าง 193 316 359 675 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ประชากรรวม ชาย หญิง 
11 บ้านโพธิ์ 228 407 476 883 
12 บ้านหัวนา 126 226 226 452 
13 บ้านต้นแหน 178 297 346 643 
14 บ้านหนามพุงดอ (หนามพุงดอ) 206 431 446 877 
15 บ้านไร่มะม่วง           289 446 479 925 

ที่มา :  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 / รายงานสถิติประชากรระดับต าบล ส านักงานทะเบียนราษฎร์ 
          อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 2561 
  (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 71,128 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  หมู่ที ่ 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) 3 3 9 13 12 - - 37 
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (หมู่ที ่11) 4 4 5 16 13 - - 38 
โรงเรียนวัดแคทราย (หมู่ที ่13) 13 22 24 89 86 - - 221 
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (หมู่ที่ 14) 8 18 17 66 49 - - 150 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแคทราย 4 31 26 - - - - 57 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนามพุงดอ 3 20 25 - - - - 45 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 2 13 8 - - - - 21 
โรงเรียนแคทรายวิทยา (หมู่ที่ 12) 9 - - - - 51 38 89 

รวม 46 111 114 184 160 51 38 658 
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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 (หมู่ท่ี 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 ีแ ละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    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                     
               (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพ้ืนที่ ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ  
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                        -  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. ผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล 
                5. คนงานทั่วไป 
         เครื่องมืออุปกรณ์   
               1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ PC                 จ านวน    1  เครื่อง 
               2.  เครื่องคอมพิวเตอร์ โนต์บุ๊ค            จ านวน    2  เครื่อง 
               3.  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ                   จ านวน    1 เครื่อง 
               4.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์                      จ านวน    1  เครื่อง 
               5.  เครื่องเสียงล าโพงแบบเคลื่อนที่       จ านวน    2  เครื่อง 
               6.  เครื่องพ่นหมอกควัน                    จ านวน    2  เครื่อง 
 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2562 

กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1  โครงกำรจัดตั้งชมรมออกก ำลัง
กำยเพ่ือสุขภำพเฉลิมพระเกียรติ 

1.เพ่ือจัดตั้งชมรมออกก ำลัง 
    กำย 
2.เพ่ือสร้ำงต้นแบบในกำร   
    ออกก ำลังกำย 
3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมี 
   กำรออกก ำลังกำยอย่ำง 
   ต่อเนื่อง 

- ประชำชนอำยุ 
15  ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 50 คน 

หมู่ที่ 1 – 
หมูท่ี่ 7  
ต ำบลคูบัว 

29,280.00 บำท 
 

ม.ค. 62 – 
ส.ค. 62 

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

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

2 โครงกำรร้ำน ตลำด สะอำด 
ปลอดภัย ไร้สำรปนเปื้อน ปี 
2562 

1. เพื่อให้แผงลอยขำยอำหำรใน 
    พื้นที่ ม.8-ม.15 ได้รับกำร 
    ประกันคุณภำพ ครบถ้วน   
     ทุกรำ้น  
2.เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้ผลิ      
    อำหำรเกิดควำมตระหนักถึง 
    ควำมปลอดภัยในกำรบริโภค 
     อำหำร 
3.เพื่อให้ประชำชนในพืน้ที่มี 
   ควำมมั่นใจในกำรบริโภค 
   อำหำรที่สะอำด 
4.เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังกำร 
   จ ำหน่ำยอำหำรปนเปื้อนสำร 
   อันตรำย 
5.เพื่อกำรเฝ้ำระวังน้ ำดื่มจำกตู ้
   น้ ำดื่มหยอดเหรียญและน้ ำดืม่ 
   ในวัด น้ ำดื่มในสถำนที ่
   รำชกำร ในพืน้ที่ ม.8 - ม.15 
6.เพื่อกำรควบคุมกำรจ ำหน่ำย 
    ผลิตภัณฑไ์ม่เหมำะสมใน 
    ร้ำนขำย 

1.แผงลอย  
  จ ำหน่ำยอำหำร  
  จ ำนวน 11 ร้ำน 
2.กลุ่ม อสม. 
  จ ำนวน 45 คน 
3.ตลำดนัดใน 
  พื้นที่ ม.8 – ม. 
15 ต.คูบัว 3 แห่ง 
4.ตู้น้ ำดื่มหยอด 
  เหรียญ และน้ ำ 
 ดื่มในวัด น้ ำดื่มใน
สถำนที่รำชกำร ใน
พื้นที่ ม.8 – ม.15 
ต.คูบัว ทั้งหมด 
23 แห่ง 
5.ร้ำนช ำ จ ำนวน 
48 ร้ำน 
 6.โรงเรียนใน
พ้ืนที่ จ ำนวน 4 
แห่ง 

หมู่ที่ 8 –  
หมู่ 15 
ต ำบลคูบัว 

89,600.00 บาท 
 

ม.ค. 62 – 
ก.ย.62 

รพ.สต.บ้ำนคูบัว  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

 โครงกำรร้ำน ตลำด สะอำด 
ปลอดภัย ไร้สำรปนเปื้อน ปี 
2562 (ต่อ) 

7.เพื่อกำรเฝ้ำระวังอำหำร 
  ปลอดภัยในโรงเรียน 

7.ศูนย์พัฒนำเด็ก 
  เล็ก จ ำนวน 2   
  แห่ง 

   รพ.สต.บ้ำนคูบัว  

3 โครงกำรป้องกันและลดควำม
เสี่ยงจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชในเกษตรกร 

1.เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้  
  ควำมเข้ำใจในกำรใช้สำรเคมี 
  ก ำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง 
2.เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
   ได้รับกำรตรวจสำรเคมี 
   ตกค้ำงในเลือด 
3.เพ่ือให้ประชำชนที่มีระดับ 
  สำรเคมีในเลือด มีควำม 
  เสี่ยง และไม่ปลอดภัย ได้รับ 
  กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   ทำงด้ำนกำรใช้สำรเคมี 
4.เพ่ือให้ประชำชนมีทำงเลือก 
   ในกำรน ำวัสดุชีวภำพมำใช้ 
   ก ำจัดศัตรูพืชแทนสำรเคมี 

-กลุ่มเกษตรกร 
หมู่ที่ 8-15           
ต.คูบัว ที่ใช้
สำรเคมีในกำร
ก ำจัดศัตรูพืช 
จ ำนวน 200 คน 

หมู่ที่ 8 – 
หมู่ที่ 15 
ต ำบลคูบัว 

18,500.00  บาท 
 

ม.ค. 62 - 
ก.ย. 62 

รพ.สต.บ้ำนคูบัว  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 โครงกำรคัดกรองสุขภำพเชิงรุก 
ในกำรค้นหำโรคเรื้อรัง และโรค
ในช่องปำก 
 

1.เพ่ือค้นหำควำมเสี่ยงจำก
โรคเรื้อรังและโรคในช่องปำก 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว
สำมำรถดูแลสุขภำพได้อย่ำง
ถูกต้อง 

1.ประชำชนอำยุ 
15 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 300 คน 

หมู่ที่ 1 
ต ำบลคูบัว 

24,040.00 บำท 
 
 

ม.ค.62-
ก.ย.62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
หมู่ที ่1 

 

2 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพสูงวัย ไม่
ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้ำ กินข้ำว
อร่อย 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพสูงวัยทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ 
2.เพ่ือสร้ำงควำมรัก ควำม
ผูกพันในครอบครัว 

-ผู้สูงอำยุ หมู่ 1 
จ ำนวน 100 คน 

หมู่ที่ 1 
ต ำบลคูบัว 

17,000.00 บำท 
  

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
หมู่ที ่1 

 

3 โครงกำรดูแลสุขภำพเชิงรุก
ผู้สูงอำยุ 

1.เพ่ือดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครองครัว
ดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำนได้ 

ผู้สูงอำยุ 70 คน หมู่ที่ 2 
ต ำบลคูบัว 

11,540.00 บำท 
 

ม.ค.62-
ก.ย.62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
อสม. หมู่ที ่2 

 

4 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพสูงวัย ไม่
ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้ำ กินข้ำว
อร่อย 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพสูงวัยทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ 
2.เพ่ือสร้ำงควำมรัก ควำม
ผูกพันในครอบครัว 

-ผู้สูงอำยุ หมู่ 2 
จ ำนวน 70 คน 

หมู่ที่ 2 
ต ำบลคูบัว 

11,450.00 บำท 
-  

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
อสม. หมู่ที่ 2 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2562 

กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

5 โครงกำรคัดกรองสุขภำพเชิงรุก 
ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
 

1.เพ่ือดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ
และผู้พิกำรที่บ้ำน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว
สำมำรถดูแลสุขภำพได้อย่ำง
ถูกต้อง 

ผู้สูงอำยุ และผู้
พิกำร จ ำนวน 
70 คน 

หมู่ที่ 3 
ต ำบลคูบัว 

11,540.00  บำท 
 

ม.ค.62-
ก.ย.62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
อสม. หมู่ที ่3 

 

6 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพสูงวัย ไม่
ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้ำ กินข้ำว
อร่อย 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพสูงวัยทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ 
2.เพ่ือสร้ำงควำมรัก ควำม
ผูกพันในครอบครัว 

-ผู้สูงอำยุ หมู่ 3 
จ ำนวน 70 คน 

หมู่ที่ 3 
ต ำบลคูบัว 

6,750.00 บำท 
 

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
อสม. หมู่ที ่3 

 

7 โครงกำรคัดกรองสุขภำพเชิงรุก
ในกำรค้นหำโรคเบำหวำนและ
ควำมดันโลหิตสูง 

1.เพ่ือค้นหำควำมเสี่ยงจำก
โรคเบำหวำนและควำมดัน
โลหิตสูง 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว
สำมำรถดูแลสุขภำพได้อย่ำง
ถูกต้อง 
 

ประชำชนอำยุ 
15 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 300 คน 

หมู่ที่ 4 
ต ำบลคูบัว 

19,040.00 บำท 
 

ม.ค.62-
ก.ย.62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
อสม. หมู่ที่ 4 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2562 

กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

8 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพสูงวัย ไม่
ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้ำ กินข้ำว
อร่อย 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพสูงวัยทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ 
2.เพ่ือสร้ำงควำมรัก ควำม
ผูกพันในครอบครัว 

-ผู้สูงอำยุ หมู่ 4 
จ ำนวน 100 คน 

หมู่ที่ 4 
ต ำบลคูบัว 

6,000.00 บำท 
 
 
 

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

หมู่ที่ 4  
ต ำบลคูบัว 

 

9 
โครงกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุเชิง
รุก 

1.เพ่ือดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครองครัว
ดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำนได้ 

ผู้สูงอำยุ 70 คน หมู่ที่ 5 
ต ำบลคูบัว 

10,040.00 บำท 
 
 

ม.ค.62-
ก.ย.62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
อสม. หมู่ที่ 5 

 

10 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพสูงวัย ไม่
ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้ำ กินข้ำว
อร่อย 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพสูงวัยทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครองครัว
ดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำนได้ 

-ผู้สูงอำยุ หมู่ 5 
จ ำนวน 70 คน 

หมู่ที่ 5 
ต ำบลคูบัว 

8,250.00 บำท 
-ค่ำเอกำร 

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

หมู่ที่ 5  
ต ำบลคูบัว 

 

11 
โครงกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุเชิง
รุก 

1.เพ่ือดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครองครัว
ดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำนได้ 

ผู้สูงอำยุ 90 คน หมู่ที่ 6 
ต ำบลคูบัว 

14,540.00 บำท 
 

ม.ค.62-
ก.ย.62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
อสม. หมู่ที ่6 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

12 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพสูงวัย ไม่
ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้ำ กินข้ำว
อร่อย 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพสูงวัยทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ 
2.เพ่ือสร้ำงควำมรัก ควำม
ผูกพันในครอบครัว 

-ผู้สูงอำยุ หมู่ 6 
จ ำนวน 90 คน 

หมู่ที่ 6 
ต ำบลคูบัว 

18,150.00 บำท 
  

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
อสม. หมู่ที ่6 

 

13 

โครงกำรบ้ำนใหม่ออกก ำลังกำย
เพ่ือสุขภำพ 

1.เพ่ือจัดตั้งกลุ่มออกก ำลัง
กำยในชุมชนบ้ำนใหม่ 
2.เพ่ือให้ประชำชนได้ท ำ
กิจกรรมออกก ำลังกำยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ประชำชนทุก
กลุ่มวัย จ ำนวน 
30 คน 

หมู่ที่ 7 
ต ำบลคูบัว 

20,790.00 บำท 
 

ม.ค.62-
ก.ย.62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
อสม. หมู่ที ่7  

14 

โครงกำรดูแลสุขภำพเชิงรุกผู้ป่วย
เรื้อรังและผู้พิกำร 

1.เพ่ือดูแลสุขภำพผู้ป่วยโรค
เรื้อรังและผู้พิกำรที่บ้ำน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว
สำมำรถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
และผู้พิกำรที่บ้ำนได้ 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
และผู้พิกำร 70 
คน 

หมู่ที่ 7 
ต ำบลคูบัว 

16,540.00 บำท 
 

ม.ค.62-
ก.ย.62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
อสม. หมู่ที ่7  

15 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพสูงวัย ไม่
ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้ำ กินข้ำว
อร่อย 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพสูงวัยทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ 
2.เพ่ือสร้ำงควำมรัก ควำม
ผูกพันในครอบครัว 

-ผู้สูงอำยุ หมู่ 7 
จ ำนวน 100 คน 

หมู่ที่ 7 
ต ำบลคูบัว 

6,000.00 บำท 
-ค่ำอำหำรว่ำง 
-ค่ำวัสดุในกำรเยี่ยมชม 
-ค่ำเอกสำร 
 

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

กรรมกำร
หมู่บ้ำน/อสม. 
อสม. หมู่ที ่7  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

16 โครงกำรสร้ำงสุขภำพ และ
พัฒนำชีวิตในชมรมผู้สูงอำยุคน
ลำยครำมต ำบลคูบัว 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุในชมรม
ได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำพ
และด้ำนจิตใจ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุในชมรมมี
ควำมรู้และสำมำรถน ำควำมรู้
ไปปฏิบัติได้ 

ผู้สูงอำยุที่มำร่วม
กิจกรรมในเดือน           
ต.ค.-ธ.ค. 61 , 
ก.พ.-มี.ค. 62 
และพ.ค.-ก.ย. 62 
จ ำนวน 100 คน 
ผู้สูงอำยุที่มำร่วม
กิจกรรมในเดือน 
ม.ค.62 และ
เม.ย.62  
จ ำนวน 250 คน 

ศำลำอเน
ประสงค์ 
เฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 
 หมู่ที่  5  
ต ำบลคูบัว 

103,060.00 บำท 
 

ต.ค.61- 
ก.ย.62 

ชมรมผู้สูงอำยุ
คนลำยครำม 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

17 ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อชุมชน
บ้ำนหนองยำยแก้ว ปี 2562 

1.เพ่ือให้ประชำกรอำยุ 35-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง
โรคเบำหวำน และโรคควำม
ดันโลหิตตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 60 
ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรอง
สุขภำพ 6 กลุ่มโรคตำมเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้ประชำชนทรำบถึง
สภำวะสุขภำพของตนเอง 

1.ประชำชนอำยุ 
35-60 ปี 
จ ำนวน 115 คน 
2. ประชำชนอำยุ 
60 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 80 คน 

หมู่ที่ 8 
ต ำบลคูบัว 

15,995.00 บำท 
 

ต.ค.61- 
เม.ย.62 

อสม.หมู่ที่ 8  

18 โครงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดยใช้สมุนไพร 

1.เพ่ือป้องกันกำรเกิดโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 
2.เพ่ือลดกำรใช้สำรเคมีใน
กำรป้องกันโรคไข้เลือดออก 
3.เพ่ือส่งเสริมกำรใช้วัสดุที่หำ
ได้ในท้องถิ่นมำใช้ป้องกันยุง 

-ประชำชน ม.8 
จ ำนวน 102 
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 8 
ต ำบลคูบัว 

16,800.00 บำท 
 

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 8  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

19 รณรงค์กำรคัดแยกขยะ 1.เพ่ือแก้ปัญหำขยะหมักหมม 
รวมกันในพื้นที่ 
2.ป้องกันโรคท่ีเกิดจำกกำร
สัมผัสขยะหรือแมลงพำหนะที่
สัมผัส เช่น โรคระบบทำงเดิน
อำหำร โรคระบบทำงเดิน
หำยใจ โรคตำแดง เป็นต้น 
3.เพ่ือให้มีจุดสำธิตระบบกำร
จัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-กลุ่มบ้ำน
ประชำกรในพ้ืนที่ 
102 หลังคำ
เรือน 
2.มีภำชนระ
ตัวอย่ำงแยกขยะ 
และป้ำย
ประชำสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่ 1 จุด 

หมู่ที่ 8 
ต ำบลคูบัว 

12,000.00 บำท 
 

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 8  

20 โครงกำรมุ้งฟ้ำป้องกันปัญหำ
ไข้เลือดออก 

1.เพ่ือให้ประชำชน ม.8 ใน
กลุ่มบ้ำนเสี่ยง 
2.เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรดูแล
ตนเองให้กับกลุ่มบ้ำนที่ยังมี
พฤติกรรมกำรดูแลป้องกัน
ไข้เลือดออกน้อยด้วยกำร
กระตุ้นจำกสังคม 
 

ประชำชนในหมู่ที่ 
8 จ ำนวน 102 
หลังคำเรือน 

หมู่ที่ 8 
ต ำบลคูบัว 

21,500.00 บำท 
 

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 8  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

20
(ต่อ) 

(ต่อ) 3.เพ่ือให้ประชำชนในหมู่ที่ 8 
ปลอดภัยจำกกำรเป็น
ไข้เลือดออก 
4.เพ่ือประชำสัมพันธ์ควำมรู้
เรื่องไข้เลือดออกให้ทั่วถึง
ประชำชน หมู่ที่ 15 

      

21 ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อบ้ำน
ฟำกห้วย ปี 2562 

1.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 35-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง
โรคเบำหวำนและโรคควำมดัน
โลหิตตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 60 
ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรอง
สุขภำพ 6 กลุ่มโรคตำมเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้ประชำชนทรำบถึง
สภำวะสุขภำพของตนเอง 

-ประชำชนอำยุ 
35-60 ปี 
จ ำนวน 360 คน 
-ประชำชนอำยุ 
60 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 115 คน 

หมู่ที่ 9 
ต ำบลคูบัว 

29,745.00 บำท 
 

ต.ค.61- 
เม.ย.62 

อสม.หมู่ที่ 9  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

22 รณรงค์กำรคัดแยกขยะ 1.เพ่ือแก้ปัญหำขยะหมักหมม 
รวมกันในพื้นที่ 
2.ป้องกันโรคท่ีเกิดจำกกำร
สัมผัสขยะหรือแมลงพำหนะที่
สัมผัส เช่น โรคระบบทำงเดิน
อำหำร โรคระบบทำงเดิน
หำยใจ โรคตำแดง เป็นต้น 
3.เพ่ือให้มีจุดสำธิตระบบกำร
จัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-กลุ่มบ้ำน
ประชำกรในพ้ืนที่ 
317 หลังคำ
เรือน 
 

หมู่ที่ 9 
ต ำบลคูบัว 

12,000.00 บำท 
เป็นค่ำ 
-ค่ำภำชนะแยกขยะ 
ปิดฝำ 10 ภำชนะ 
-อุปกรณ์ท ำระบบ
จัดกำรน้ ำรถกองปุ๋ย 1 
ระบบ 
-ค่ำท ำป้ำยไวนิลพร้อม
ขำตั้ง 
-ค่ำวิทยำกรอบรม  
-ค่ำอำหำรว่ำง 100 
คน 
-ค่ำวัสดุในกำรจัด
อบรม 

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 9  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

23 ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อชุมชน
บ้ำนท่ำช้ำง ปี 2562 

1.เพ่ือให้ประชำกรอำยุ 35-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง
โรคเบำหวำน และโรคควำม
ดันโลหิตตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 60 
ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรอง
สุขภำพ 6 กลุ่มโรคตำมเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้ประชำชนทรำบถึง
สภำวะสุขภำพของตนเอง 

1.ประชำชนอำยุ 
35-60 ปี 
จ ำนวน 190 คน 
 
2. ประชำชนอำยุ 
60 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 110 คน 

หมู่ที่ 10
ต ำบลคูบัว 

20,630.00 บำท 
 

ต.ค.61- 
เม.ย.62 

อสม.หมู่ที่ 10  

24 รณรงค์กำรคัดแยกขยะ 1.เพ่ือแก้ปัญหำขยะหมักหมม 
รวมกันในพื้นที่ 
2.ป้องกันโรคท่ีเกิดจำกกำร
สัมผัสขยะหรือแมลงพำหนะที่
สัมผัส เช่น โรคระบบทำงเดิน
อำหำร โรคระบบทำงเดิน
หำยใจ โรคตำแดง เป็นต้น 
3.เพ่ือให้มีจุดสำธิตระบบกำร
จัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-กลุ่มบ้ำน
ประชำกรในพ้ืนที่ 
155 หลังคำ
เรือน 
2.มีภำชนระ
ตัวอย่ำงแยกขยะ 
และป้ำย
ประชำสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่ 1 จุด 

หมู่ที่ 10 
ต ำบลคูบัว 

12,000.00 บำท 
 

ม.ค. 62 – 
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 10  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

25 โครงกำรมุ้งฟ้ำป้องกันปัญหำ
ไข้เลือดออก 

1.เพ่ือให้ประชำชนในกลุ่ม
บ้ำนเสี่ยง 65 บ้ำน ได้รับกำร
สนับสนุนช่วยเหลือให้สำมำรถ
ป้องกันกำรขยำยพันธุ์ของ
ยุงลำยภำยในบ้ำนของตนเอง
ด้วยมุ้งฟ้ำ 
2.เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรดูแล
ตนเองให้กับกลุ่มบ้ำนที่ยังมี
พฤติกรรมกำรดูแลป้องกัน
ไข้เลือดออกน้อยด้วยกำร
กระตุ้นจำกสังคม 
3.เพ่ือให้ประชำชน ปลอดภัย
จำกกำรเป็นไข้เลือดออก 
4.เพ่ือประชำสัมพันธ์ควำมรู้
เรื่องไข้เลือดออกให้ทั่วถึง
ประชำชน  

ประชำชน 65
หลังคำเรือน 

หมู่ที่ 10
ต ำบลคูบัว 

21,500.00 บำท 
 

ม.ค.62 – 
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 10  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

26 ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อชุมชน
บ้ำนโพธิ์ ปี 2562 

1.เพ่ือให้ประชำกรอำยุ 35-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง
โรคเบำหวำน และโรคควำม
ดันโลหิตตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 60 
ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรอง
สุขภำพ 6 กลุ่มโรคตำมเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้ประชำชนทรำบถึง
สภำวะสุขภำพของตนเอง 

1.ประชำชนอำยุ 
35-60 ปี 
จ ำนวน 270 คน 
 
2. ประชำชนอำยุ 
60 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 155 คน 

หมู่ที่ 11
ต ำบลคูบัว 

19,755.00 บำท 
 

ต.ค.61- 
เม.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 11  

27 รณรงค์กำรคัดแยกขยะ 1.เพ่ือแก้ปัญหำขยะหมักหมม 
รวมกันในพื้นที่ 
2.ป้องกันโรคท่ีเกิดจำกกำร
สัมผัสขยะหรือแมลงพำหนะที่
สัมผัส เช่น โรคระบบทำงเดิน
อำหำร โรคระบบทำงเดิน
หำยใจ โรคตำแดง เป็นต้น 
3.เพ่ือให้มีจุดสำธิตระบบกำร
จัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-กลุ่มบ้ำน
ประชำกรในพ้ืนที่ 
204 หลังคำ
เรือน 
2.มีภำชนระ
ตัวอย่ำงแยกขยะ 
และป้ำย
ประชำสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่ 1 จุด 

หมู่ที่ 11 
ต ำบลคูบัว 

12,000.00 บำท 
 

ม.ค.62 – 
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 11  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

28 โครงกำรรณรงค์เหำหำยต้อง
แก้ไขพร้อมกันทั้งบ้ำนและ
โรงเรียน 

1.เพ่ือแก้ปัญหำกำรเกิดเหำใน
ชุมชน 
2.เพ่ือให้เด็กวัยเรียนในชุมชน
และครอบครัวมีสุขภำพดีจำก
กำรไม่เป็นเหำ 

-ครอบครัวที่มีลูก
วัยเรียนเป็นเหำ 
จ ำนวน 20 
หลังคำเรือน 
-ประชำชนใน
พ้ืนที่ ม.11 
จ ำนวน 204 
หลังคำเรือน 
-นักเรียนหญิงใน
โรงเรียนวัดบ้ำน
โพธิ์ จ ำนวน 21 
คน 

หมู่ที่ 11 
ต ำบลคูบัว 

54,000.00 บำท 
 

ม.ค. 62- 
เม.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 11  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

29 ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อชุมชน
บ้ำนหัวนำ ปี 2562 

1.เพ่ือให้ประชำกรอำยุ 35-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง
โรคเบำหวำน และโรคควำม
ดันโลหิตตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 60 
ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรอง
สุขภำพ 6 กลุ่มโรคตำมเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้ประชำชนทรำบถึง
สภำวะสุขภำพของตนเอง 

1.ประชำชนอำยุ 
35-60 ปี 
จ ำนวน 125 คน 
 
2. ประชำชนอำยุ 
60 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 70 คน 

หมู่ที่ 12
ต ำบลคูบัว 

15,305.00 บำท 
 

ต.ค. 61 – 
เม.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 12  

30 รณรงค์กำรคัดแยกขยะ 1.เพ่ือแก้ปัญหำขยะหมักหมม 
รวมกันในพื้นที่ 
2.ป้องกันโรคท่ีเกิดจำกกำร
สัมผัสขยะหรือแมลงพำหนะที่
สัมผัส เช่น โรคระบบทำงเดิน
อำหำร โรคระบบทำงเดิน
หำยใจ โรคตำแดง เป็นต้น 
3.เพ่ือให้มีจุดสำธิตระบบกำร
จัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-กลุ่มบ้ำน
ประชำกรในพ้ืนที่ 
112 หลังคำ
เรือน 
2.มีภำชนระ
ตัวอย่ำงแยกขยะ 
และป้ำย
ประชำสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่ 1 จุด 

หมู่ที่ 12
ต ำบลคูบัว 

12,000.00 บำท 
 

ม.ค.62 – 
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 12  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

31 โครงกำรมุ้งฟ้ำป้องกันปัญหำ
ไข้เลือดออก 

1.เพ่ือให้ประชำชนในกลุ่ม
บ้ำนเสี่ยง 65 บ้ำน ได้รับกำร
สนับสนุนช่วยเหลือให้สำมำรถ
ป้องกันกำรขยำยพันธุ์ของ
ยุงลำยภำยในบ้ำนของตนเอง
ด้วยมุ้งฟ้ำ 
2.เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรดูแล
ตนเองให้กับกลุ่มบ้ำนที่ยังมี
พฤติกรรมกำรดูแลป้องกัน
ไข้เลือดออกน้อยด้วยกำร
กระตุ้นจำกสังคม 
3.เพ่ือให้ประชำชน ปลอดภัย
จำกกำรเป็นไข้เลือดออก 
4.เพ่ือประชำสัมพันธ์ควำมรู้
เรื่องไข้เลือดออกให้ทั่วถึง
ประชำชน  

ประชำชน 65
หลังคำเรือน 

หมู่ที่ 12
ต ำบลคูบัว 

21,500.00 บำท 
 

ม.ค.62 – 
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 12  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

32 ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อชุมชน
บ้ำนต้นแหน ปี 2562 

1.เพ่ือให้ประชำกรอำยุ 35-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง
โรคเบำหวำน และโรคควำม
ดันโลหิตตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 60 
ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรอง
สุขภำพ 6 กลุ่มโรคตำมเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้ประชำชนทรำบถึง
สภำวะสุขภำพของตนเอง 

1.ประชำชนอำยุ 
35-60 ปี 
จ ำนวน 200 คน 
2. ประชำชนอำยุ 
60 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 95 คน 

หมู่ที่ 13
ต ำบลคูบัว 

20,125.00 บำท 
 

ต.ค. 61 – 
เม.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 13  

33 รณรงค์กำรคัดแยกขยะ 1.เพ่ือแก้ปัญหำขยะหมักหมม 
รวมกันในพื้นที่ 
2.ป้องกันโรคท่ีเกิดจำกกำร
สัมผัสขยะหรือแมลงพำหนะที่
สัมผัส เช่น โรคระบบทำงเดิน
อำหำร โรคระบบทำงเดิน
หำยใจ โรคตำแดง เป็นต้น 
3.เพ่ือให้มีจุดสำธิตระบบกำร
จัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-กลุ่มบ้ำน
ประชำกรในพ้ืนที่ 
155 หลังคำ
เรือน 
2.มีภำชนระ
ตัวอย่ำงแยกขยะ 
และป้ำย
ประชำสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่ 1 จุด 

หมู่ที่ 13
ต ำบลคูบัว 

12,000.00 บำท 
 
 

ม.ค.62- 
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 13  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

34 ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อชุมชน
บ้ำนหนำมพุงดอ ปี 2562 

1.เพ่ือให้ประชำกรอำยุ 35-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง
โรคเบำหวำน และโรคควำม
ดันโลหิตตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 60 
ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรอง
สุขภำพ 6 กลุ่มโรคตำมเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้ประชำชนทรำบถึง
สภำวะสุขภำพของตนเอง 

1.ประชำชนอำยุ 
35-60 ปี 
จ ำนวน 245 คน 
 
2. ประชำชนอำยุ 
60 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 115 คน 

หมู่ที่ 14
ต ำบลคูบัว 

24,180.00 บำท 
 

ต.ค.61- 
เม.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 14  

35 รณรงค์กำรคัดแยกขยะ 1.เพ่ือแก้ปัญหำขยะหมักหมม 
รวมกันในพื้นที่ 
2.ป้องกันโรคท่ีเกิดจำกกำร
สัมผัสขยะหรือแมลงพำหนะที่
สัมผัส เช่น โรคระบบทำงเดิน
อำหำร โรคระบบทำงเดิน
หำยใจ โรคตำแดง เป็นต้น 
3.เพ่ือให้มีจุดสำธิตระบบกำร
จัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-กลุ่มบ้ำน
ประชำกรในพ้ืนที่ 
187 หลังคำ
เรือน 
2.มีภำชนระ
ตัวอย่ำงแยกขยะ 
และป้ำย
ประชำสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่ 1 จุด 

หมู่ที่ 14
ต ำบลคูบัว 

12,000.00 บำท 
 

ม.ค.62 – 
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 14  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

36 โครงกำรออกก ำลังกำยเพ่ือ
สุขภำพ 

1.เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนใส่
ใจสุขภำพ 
2.เพ่ือให้ประชำชนในพื้นท่ีมี
ทำงเลือกในกำรบริหำร
ร่ำงกำยแบบแอโรบิค 

-อสม.และ
ประชำชนที่สนใจ 
ม.8-15 จ ำนวน 
50 คน 
-ประชำชนที่
สนใจ 

หมู่ที่ 14
ต ำบลคูบัว 

53,500.00 บาท 
 

ม.ค.62 – 
ก.ย.62 

อสม.หมู่ที่ 14  

37 ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อชุมชน
บ้ำนไร่ต้นมะม่วง ปี 2562 

1.เพ่ือให้ประชำกรอำยุ 35-
60 ปี ได้รับกำรคัดกรอง
โรคเบำหวำน และโรคควำม
ดันโลหิตตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ประชำชนอำยุ 60 
ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรอง
สุขภำพ 6 กลุ่มโรคตำมเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้ประชำชนทรำบถึง
สภำวะสุขภำพของตนเอง 

1.ประชำชนอำยุ 
35-60 ปี 
จ ำนวน 260 คน 
 
2. ประชำชนอำยุ 
60 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 110 คน 

หมู่ที่ 15
ต ำบลคูบัว 

24,480.00 บำท 
 

ต.ค. 61 – 
เม.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 15  

 
  



 - 27 -  
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

38 รณรงค์กำรคัดแยกขยะ 1.เพ่ือแก้ปัญหำขยะหมักหมม 
รวมกันในพื้นที่ 
2.ป้องกันโรคท่ีเกิดจำกกำร
สัมผัสขยะหรือแมลงพำหนะที่
สัมผัส เช่น โรคระบบทำงเดิน
อำหำร โรคระบบทำงเดิน
หำยใจ โรคตำแดง เป็นต้น 
3.เพ่ือให้มีจุดสำธิตระบบกำร
จัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-กลุ่มบ้ำน
ประชำกรในพ้ืนที่ 
215 หลังคำ
เรือน 
2.มีภำชนระ
ตัวอย่ำงแยกขยะ 
และป้ำย
ประชำสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่ 1 จุด 

หมู่ที่ 15
ต ำบลคูบัว 

12,000.00 บำท 
 

ม.ค. 62 –
ก.ย. 62 

อสม.หมู่ที่ 15  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

39 โครงกำรออกก ำลังกำยเพื่อ
สุขภำพด้วยวิธีกำรกระโดดเชือก 

1.เป็นกำรส่งเสริมในกำร
พัฒนำสมองทั้งส่วนหน้ำและ
ส่วนหลังไปพร้อมๆกัน 
2.เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีสมำธิใน
กำรเรียน กำรจดจ ำมำกข้ึน 
สำมำรถแก้ไขโรคสมำธิสั้นใน
เด็กได้ 
3.เป็นกำรพัฒนำกำร
เจริญเติบโตของร่ำงกำยทุก
ส่วน เพ่ิมควำมสูง และกำร
ทรงตัว และยังช่วยเผำผลำญ
แคลอรี่ ท ำให้ไม่เกิดภำวะโรค
อ้วน 
4.ระบบหำยใจท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ น ำออกซิเจน
เข้ำสู่ร่ำงกำยได้มำกข้ึน 

เด็กวัยเรียน และ
เยำวชน 

โรงเรียน
ชุมชนวัดคูบัว 

22,600.00 บำท ม.ค. 62 –
ก.ย.62 

โรงเรียนชุมชน
วัดคูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

40 แคทรำยบิวตี้ 1.เพ่ือลดปัญหำแพร่ระบำด
ของเหำ 
2.เพ่ือลดปัญหำกำรผิด
ระเบียบทรงผมและกำรรักษำ
เหำ 
3.เพ่ือสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ปกครองและนักเรียน 

นักเรียนหญิงชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 
1-6 โรงเรียนวัด
แคทรำยจ ำนวน 
65 คน 

โรงเรียนวัด
แคทรำย 

13,000.00 บำท 
 

ม.ค.62 – 
ก.ย. 62 

โรงเรียนวัด 
แคทรำย 
 (บุญประชำ
สรรค์) 

 

41 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคอ้วน
และภำวะอ้วนในเด็ก 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
กลุ่มเป้ำหมำย ได้ออกก ำลัง
กำยอย่ำงสม่ ำเสมอ ป้องกัน
โรคอ้วนและลดภำวะโรคอ้วน 
2.มีอุปกรณ์ส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย เพียงพอต่อกำรท ำ
กิจกรรม 

-นักเรียนโรงเรียน
วัดแคทรำย 
จ ำนวน 175 คน 

โรงเรียนวัด
แคทรำย 

17,460.00 บำท  
 

ม.ค.62 – 
ก.ย. 62 

โรงเรียนวัด 
แคทรำย 
(บุญประชำ
สรรค์) 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

42 โครงกำรกิจกรรมออกก ำลังกำร
เต้นแอโรบิค 

-เพ่ือให้นักเรียนได้ซึมซับกำร
ดนตรีพื้นเมือง (อนุรักษ์ไทย) 
-เพ่ือให้นักเรียนได้ออกก ำลัง
กำรตำมจังหวะให้ถูกต้อง 
-เพ่ือให้นักเรียนและบุคลำกร
ทุกคนมีสุขภำพแข็งแรง 

-นักเรียนชั้น
อนุบำลปีที่ 1-ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 
6 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กวัด
หนำมพุงดอ
และ โรงเรียน
วัดหนำม
พุงดอ 

20,000.00 บำท ม.ค.62 – 
ก.ย. 62 

โรงเรียนวัด
หนำมพุงดอ 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

43 โครงกำรชมรมผู้สูงอำยุดอก
ล ำดวน 

1.เพ่ือส่งเสริมกำรร่วม
กิจกรรมสังคมในผู้สูง 
อำยุ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมี
ควำมรู้เพื่อกำรดูแลตนเอง
และคนรอบข้ำง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภำพจิต
ดี ลดควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำร
ซึมเศร้ำ 

-สมำชิกชมรม
ผู้สูงอำยุดอก
ล ำดวน จ ำนวน 
120 คน 
-ผู้สูงอำยุอื่นๆท่ี
ยังไม่ได้เข้ำร่วม
ชมรม 

ศำลำ
อเนกประสง
ค์ รพ.สต.
บ้ำนคูบัว หมู่
ที่  8 

92,000.00 บำท 
  

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

ชมรมผู้สูงอำยุ
ดอกล ำดวน 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

44 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
ป้องกันกำรจมน้ ำ 

1.เพ่ือป้องกันกำรเสียชีวิตจำก
กำรจมน้ ำในกลุ่มประชำกร
ต ำบลคูบัว 
2.เพ่ือให้กลุ่มผู้น ำและ
ประชำชนในพื้นท่ี มีควำมรู้
และทักษะในกำรช่วยเหลือผู้
จมน้ ำ 
3.เพ่ือให้เด็กในพื้นที่ มีทักษะ
กำรช่วยเหลือตนเองจำกกำร
จมน้ ำ 
4.เพ่ือยกระดับงำนป้องกัน
เด็กจมน้ ำให้ผ่ำนเกณฑ์
ระดับประเทศทองระดับทอง 
(ผู้รับกำรปบรมจ ำนวน 900 
คน) 

-อสม.ผู้น ำชุมชน 
บุคลำกร
หน่วยงำน
รำชกำร 
ผู้ปกครอง
นักเรียนและ
ประชำชนทั่วไป 
ม.1-ม.15 
จ ำนวน 250 
บำท 
-เด็กนักเรียนใน
พ้ืนที่ ม.1-ม.15 
จ ำนวน 550 คน 
-ประชำกรอำยุ
ระหว่ำง 3 – 15 
ปี ใน ม.1-ม.15 
ที่เรียนนอกพ้ืนที่ 
100 คน 

หมู่ที่  1 – 
หมู่ที่ 15 
ต ำบลคูบัว 

386,460.00 บำท 
 

ม.ค. 62 –
ก.ย. 62 
 

คณะกรรมกำร
หมู่ที่ 10 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

45 ส่งเสริมให้ควำมรู้สุขภำพดีด้วย
กีฬำกับเด็กและเยำวชน  
ต ำบลคูบัว 

-เพ่ือส่งเสริมสุขภำพเด็กและ
เยำวชน 

-เด็กและเยำวชน 
80 คน  
-เจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 20 คน 

หมู่ที่  1 – 
หมู่ที่ 15 
ต ำบลคูบัว 

10,000.00 บำท ม.ค. 62 –
ก.ย. 62 
 

คณะบริหำรสภำ
เด็กฯ 

 

46 โครงกำรป้องกันและเฝ้ำระวังโรค
ไข้เลือดออก 

-เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก -เด็กและเยำวชน 
80 คน  
-เจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 20 คน 

หมู่ที่  1 – 
หมู่ที่ 15 
ต ำบลคูบัว 

20,000.00  บำท ม.ค. 62 –
ก.ย. 62 
 

คณะบริหำรสภำ
เด็กฯ 

 

47 โครงกำรป้องกันโรคเอดส์ -เพ่ือป้องกันรู้ทันภัยโรคเอดส์ -เด็กและเยำวชน 
80 คน  
-เจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 20 คน 

หมู่ที่  1 – 
หมู่ที่ 15 
ต ำบลคูบัว 

10,000.00  บำท ม.ค. 62 –
ก.ย. 62 
 

คณะบริหำรสภำ
เด็กฯ 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

48 รณรงค์ ร่วมมือในกำรเฝ้ำระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
กำรระบำดโรคไข้เลือดออก 

1.เพ่ือรณรงค์กำรก ำจัดแหล่ง
เพำะพันธ์ลูกน้ ำยุงลำยใน
ชุมชน 
2.เพ่ือลดอัตรำกำรป่วยและ
เสียชีวิตจำกโรคไข้เลือดออก 
3.เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

- 15 หมู่บ้ำน 
- 7 วัด 
- 5 โรงเรียน 

หมู่ที่  1 – 
หมู่ที่  15 
ต ำบลคูบัว 

100,000.00 บำท ต.ค. 61- 
ก.ย. 62 

ส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคูบัว 

 

49 สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัย
ประชำชน 

เพ่ือส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรดูแลสุขภำพรวมถึงกำร
ยกระดับสุขภำพอนำมัย
ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลคูบัว 

- ประชำชนวัย
ท ำงำน ภำยใน
ต ำบลคูบัว 
จ ำนวน 80 คน 

หมู่ที่  1 – 
หมู่ที่  15 
ต ำบลคูบัว 

50,000.00  บำท ม.ค.62 –
ก.ย. 62 

หมู่ที่  1  
– หมู่ที่  15 
ต ำบลคูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2562 

กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

50 โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคอ้วนในเด็ก 

-เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
กำรเลือกรับประทำนอำหำรที่
ถูกต้องเหมำะสมกับวัย 
-เพ่ือให้นักเรียนเลือกวิธีกำร
ออกก ำลังกำยท่ีตรงกับสภำพ
ร่ำงกำยของตนเอง 
-เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภำพ
ร่ำงกำยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

-นักเรียนโรงเรียน
แคทรำยวิทยำ 
90 คน 

โรงเรียนแค
ทรำยวิทยำ 

26,000.00 บำท พ.ค.62 – 
ก.ย.62 

โรงเรียนแค
ทรำยวิทยำ 

 

51 โครงกำรเฝ้ำระวังภัยยำเสพติด -เพ่ือให้นักเรียนห่ำงไกลจำก
ยำเสพติดทุกชนิด 
-เพ่ือให้นักเรียนสืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม “ไท-ยวน”ให้
คงอยู่คู่ชุมชนคูบัว 
-เพ่ือให้นักเรียนหันมำเล่น
ดนตรีเป็นกิจกรรมยำมว่ำงที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ 

-นักเรียนโรงเรียน
แคทรำยวิทยำ 
90 คน 

โรงเรียนแค
ทรำยวิทยำ 

35,000.00 บำท พ.ค.62 – 
ก.ย.62 

โรงเรียนแค
ทรำยวิทยำ 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2562 

กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาคูณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ / พิการ/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 โครงกำรส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภำพในเด็กก่อนวัยเรียน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

-เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัย
ช่องปำกและบริกำรป้องกัน
โรคฟันผุให้เด็กอำยุ 2-5 ปี 
ตั้งแต่ฟันเริ่มข้ึน ได้แก่กำร
ตรวจสุขภำพช่องปำกและกำร
ส่งเสริมให้มีกำรแปรงฟันหลัง
อำหำรกลำงวันด้วยยำสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์ทุกวัน 

-นักเรียน ศพด.
โรงเรียนวัดแค
ทรำย จ ำนวน  
60 คน 

ศพด.
โรงเรียนวัด
แคทรำย 

8,000.00 บำท พ.ค. 62 – 
ก.ย. 62 

ศพด.โรงเรียนวัด
แคทรำย 

 

2 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคมือ 
เท้ำ ปำก ของผู้เรียน 

-เพ่ือเผยแพร่ค ำแนะน ำกำร
ดูแลสุขภำพ เรื่อง โรค มือ 
เท้ำ ปำก แก่ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองรวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมอนำมัยที่ช่วย
ป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพำะ
กำรล้ำงมือและกำรรักษำ
สุขอนำมัยสภำพแวดล้อม 

-ครู,ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแล
เด็ก 
-ผู้ปกครอง 
-นักเรียนศพด.
โรงเรียนวัดแค
ทรำย 
จ ำนวน 80 คน 

พ.ค. 62 – 
ก.ย. 62 

10,000.00 บำท พ.ค. 62 – 
ก.ย. 62 

ศพด.โรงเรียนวัด
แคทรำย 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาคูณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ / พิการ/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3 โครวงกำรส่งเสริมภำวะ
โภชนำกำรเด็ก ของผู้เรียน 

-เพ่ือส่งเสริมให้เด็กศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กมีภำวะ
โภชนำกำรที่สมวัย 
-เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำวะ
โภชนำกำรของผู้เรียน 

-นักเรียน 
-ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนวัดแค
ทรำย 
-ผู้ปกครอง 
จ ำนวน  80 คน 

ศพด.
โรงเรียนวัด
แคทรำย 

8,000.00 บำท พ.ค.62 – 
ก.ย.62 

ศพด.โรงเรียนวัด
แคทรำย 

 

4 โครงกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 

-เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กได้รับกำรเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรให้สมวัย 
-เพ่ือให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กตำม
ช่วงวัย 

-นักเรียน 
-ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนวัดแค
ทรำย 
-ผู้ปกครอง 
จ ำนวน  50 คน 

ศพด.
โรงเรียนวัด
แคทรำย 

10,000.00 บำท พ.ค.62 – 
ก.ย.62 

ศพด.โรงเรียนวัด
แคทรำย 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาคูณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ / พิการ/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

5 โครงกำรส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภำพในเด็กก่อนวัยเรียน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562  

-เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัย
ช่องปำกและบริกำรป้องกัน
โรคฟันผุให้เด็กอำยุ 2-5 ปี 
ตั้งแต่ฟันเริ่มข้ึน ได้แก่กำร
ตรวจสุขภำพช่องปำก และ
กำรส่งเสริมให้มีกำรแปรงฟัน
หลังอำหำรกลำงวันด้วยยำสี
ฟันฟลูออไรด์ทุกวัน 

-นักเรียนเด็กเล็ก
ศพด.อบต.คูบัว 
จ ำนวน  30 คน 
 

ศพด.อบต. 
คูบัว 

5,000.00 บำท พ.ค.62 – 
ก.ย.62 

ศพด.อบต.คูบัว  

6 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรค มือ 
เท้ำ ปำก ของผู้เรียน 

-เพ่ือเผยแพร่ค ำแนะน ำกำร
ดูแลสุขภำพเรื่องโรค มือ เท้ำ 
ปำก แก่ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมอนำมัยที่ช่วย
ป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพำะ
กำรล้ำงมือ และกำรรักษำ
สุขอนำมัยสภำพแวดล้อม 

-ครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก 
-ผู้ปกครอง 
-นักเรียนศพด.
อบต.คูบัว 
จ ำนวน  30 คน 
 

ศพด.อบต. 
คูบัว 

5,000.00  บำท พ.ค.62 – 
ก.ย.62 

ศพด.อบต.คูบัว  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาคูณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ / พิการ/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

7 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำร
เฝ้ำระวัง โรคมือ เท้ำ ปำก ของ
ผู้เรียน 

-เด็ก ครู ผู้ปกครอง ได้รับ
ควำมรู้เรื่องโรคมือ เท้ำ ปำก 
สำมำรถป้องกันและลดอัตรำ
กำรเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคได้ 
 

-เด็กนกัเรียน 
-ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็กศพด.
หนำมพุงดอ 
-ผู้ปกครอง 
จ ำนวน 50 คน 

ศพด.หนำม
พุงดอ 

7,000.00 บำท พ.ค.62 – 
ก.ย.62 

ศพด.หนำม
พุงดอ 

 

8 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง 
ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภำพใน
เด็กก่อนวัยเรียน 

-เด็ก ครู ผู้ปกครองได้รับ
ควำมรู้เรื่อง สุขภำพอนำมัยใน
ช่องปำก และป้องกันโรคฟันผุ
ส ำหรับเด็ก อำยุ 2-5 ปี 
 

-เด็กนักเรียน 
-ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็กศพด.
หนำมพุงดอ 
-ผู้ปกครอง
จ ำนวน 50 คน 

ศพด.หนำม
พุงดอ 

8,000.00 บำท พ.ค.62 – 
ก.ย.62 

ศพด.หนำม
พุงดอ 

 

9 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำร
เฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรของ
ผู้เรียน 

-เด็ก ครู ผู้ปกครอง ได้รับ
ควำมรู้เรื่อง อำหำรและ
โภชนำกำรในกำรอบรมเลี้ยงดู
เด็กให้มีสุขภำพอนำมัยที่ดีขึ้น 
 

-เด็กนักเรียน 
-ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็กศพด.
หนำมพุงดอ 
-ผู้ปกครอง
จ ำนวน 50 คน 

ศพด.หนำม
พุงดอ 

7,000.00 บำท พ.ค.62 – 
ก.ย.62 

ศพด.หนำม
พุงดอ 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2562 

กลุ่มที่ 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 กำรบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

-เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
-เพ่ือติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกองทุน
หลักประกันสุขภำพ 

-คณะกรรมกำร
กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ/
คณะอนุกรรมกำ
รกองทุนฯ/
คณะท ำงำน
กองทุนฯ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ 
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 

60,000.00 บำท ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 

 

2 ค่ำบริหำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล
คูบัว 

-เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน
ควำมดูแลของกองทุน
หลักประกันสุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูบัว ให้มี
สภำพพร้อมใช้งำน 

-เครื่องพ่นหมอก
ควัน 
-เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องเสียง
ล ำโพง 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ 
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 

20,000.00 บำท ต.ค.61 – 
ก.ย.62 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์โฆษณำ 
และเผยแพร่ 

-เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
และปฏิบัติงำนในกำรประชุม
ของกองทุนหลักประกัน
สุขภำพต ำบลคูบัว 

-เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
จ ำนวน  1 
เครื่อง 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ 
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 

20,000.00 บำท ม.ค.62 –
พ.ค. 62 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 

 

4 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์โฆษณำ 
และเผยแพร่ 

-เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
และปฏิบัติงำนในกำรประชุม
ของกองทุนหลักประกัน
สุขภำพต ำบลคูบัว 

-จอรับภำพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 1 จอ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ 
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 

15,000.00 บำท ม.ค.62 –
พ.ค. 62 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลคูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2562 

กลุ่มที่ 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
ล ำดับ

ที่ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกรณีเกิด
โรคระบำดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินใน
พ้ืนที่ 

-เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กรณีท่ีเกิดโรคระบำด หรือภัย
พิบัติในพ้ืนที่ ในกรณีท่ีไม่ได้
ตั้งงบประมำณไว้ 

-ประชำชน/พื้นที่ 
ที่ประสบภัย
ต ำบลคูบัว 

ต ำบลคูบัว 100,000.00 บำท ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

อบต.คูบัว/อส
ม./กรรมการ
หมู่บ้าน/รพ.สต.
บ้านคูบัว/สถานี
อนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 

 

 
 


