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บทน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๑ ระบุว่า“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติและการให้บริการทางสาธารณสุขของรัฐ     ต้อง
เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน มีส่วนร่วมด้วย
เท่าที่จะกระท าได้”และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ระบุว่า “เพ่ือ
สร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพ้ืนที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความ
เหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน”การให้บริการสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า จึงเป็นกลไกหลักที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐  และ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งต้องการการจัดการที่เข้มแข็ง ครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ จึงจะต้องมีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็งมากกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือสร้างให้เกิดการบริการ
สุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมการดูแลสุขภาพระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาสุขภาพประชาชนในที่สุดคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอกใช้ได้แนวทางการบริหารงานโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันในด้านการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และจากภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ร่วมกัน ซึ่งในขณะนี้ทางคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล     
กุดจอก  ได้ด าเนินงานมาครบรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61    

 

ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จึงได้จัดท า
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือเสนอต่อส านักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๓ นครสวรรค์ ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสาธารณะ
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก ต่อไป 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
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1. ที่ตั้งที่ท าการ 
          กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 ต าบลกุดจอก  
อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท  รหัสไปรษณีย์  17120  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5646-6034 โทรสาร    
0-5646-6033 อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอหนองมะโมง 4 กิโลเมตร 
     2.  เนื้อที่ต าบล 
           องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอกมีเนื้อท่ีประมาณ  21,544 ไร่ หรือ 43.31 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่
ท าการเกษตรประมาณ 16,725 ไร่ 
     3. ภูมิประเทศ  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อ  ล าห้วยขุนแก้ว อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
ทิศใต้       ติดต่อ  ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

 ทิศตะวันออก     ติดต่อ  ต าบลบ่อแร่  อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อ  ต าบลหนองมะโมง  อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
     4. จ านวนหมู่บ้าน 
           มี 6 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มหมู่บ้าน  6 หมู่บ้าน โดยแยกพ้ืนที่การปกครอง
ออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าท้องถิ่น/ท้องท่ี ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 กุดจอก นายนิวัฒนากร  ศรีพรมมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 083-3309744 
2 หนองชุมสาย นายเฉลียว  อินทร์เกียรติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 084-8950941 
3 ทับเสาหอ นายศักดิ์ดา  สมรัก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 086-2060663 
4 หนองขนาก นายประมล  เคนทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 089-0870698 
5 ดงประดา นายด าเนิน  กล่องเนียม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 082-8874967 
6 ศรีพัฒนา นายธนกร  วิสิทธิ ์ ก านันต าบลกุดจอก 091-2968289 

 

      5. ประชากร  
 ประชากรทั้งสิ้น  2,518  คน  แยกเป็นชาย  1,254  คน  หญิง 1,264  คน  จ านวน  952 ครัวเรือน  
ผู้สูงอายุ 477 คน ผู้พิการ 160 คน   แยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านกุดจอก 173 158 190 345  
2 บ้านหนองชุมสาย 128 194 178 375  
3 บ้านทับเสาหอ 168 249 243 488  
4 บ้านหนองขนาก 235 281 264 556  
5 บ้านดงประดา 142 234 240 474  
6 บ้านศรีพัฒนา 116 137 147 284  

    หมายเหตุ  ข้อมูลส านักงานทะเบียนอ าเภอหนองมะโมง ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2560 (จ านวนประชากร
และข้อมูลครัวเรือน) 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 



  

-  2  - 
6. สภาพทางเศรษฐกิจ 
    6.1 อาชีพ 

ประชากรในต าบลกุดจอก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ 
    6.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.2.1 ปั๊มน้ ามัน   จ านวน   5   ปั๊ม 
6.2.2 โรงส ี   จ านวน   –   โรง 
6.2.3 ร้านค้าต่างๆ  จ านวน  52  ร้าน 
6.2.4 กลุ่มอาชีพ  จ านวน   3   กลุ่ม 
6.2.5 กลุ่มออมทรัพย์  จ านวน   6   กลุ่ม 
6.2.6 ธนาคารหมู่บ้าน  จ านวน   –   แห่ง 

7. สภาพสังคม 
    7.1 การศึกษา 
         7.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 

นักเรียน (คน) 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลกุดจอก 34 นายถิรพัฒน์  หนูทอง 
หัวหน้าส านักงานปลัด ปฏิบัติหน้าที่  

หัวหน้าสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลกุดจอก 

         7.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา  1  แห่ง 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เบอร์โทรศัพท์ 

1. โรงเรียนวัดศรีสโมสร  นางณฐพร  ฉิมพาลี 093-5496514 
         7.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เบอร์โทรศัพท์ 

1. โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา  นายเมธี  วัฒนสิงห ์ 081-7405036 
         7.1.3 โรงเรียนอุดมศึกษา  -  แห่ง 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เบอร์โทรศัพท์ 

- - - - - 
8. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
    วัด/ส านักสงฆ์/มัสยิด  จ านวน  4  แห่ง 
ที ่ ชื่อวัด/ส านักสงฆ์/มัสยิด   สถานที่ตั้ง จ านวนนักบวช หมายเหตุ 
1. วัดศรีสโมสร หมู่ที่ 1 4  
2. วัดดงพระเจดีย์ หมู่ที่ 2 4  
3. วัดทับเสาหอ หมู่ที่ 3 3  
4. วัดหนองขนาก หมู่ที่ 4 3  
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9. ด้านสาธารณสุข  

ที ่ ชื่อสถานบริการ   
จ านวน
บุคลากร 

หมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
จ านวนทีมหมอ 
ครอบครัวชุมชน 

1. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลกุดจอก 

7 6 6 

10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     10.1.  ที่พักสายตรวจต าบลกุดจอก   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  1  บ้านกุดจอก 

11. การบริการพื้นฐาน 
    11.1 การคมนาคม 

    11.1.1 ถนน  การคมนาคมในต าบลกุดจอก  คือ ทางบก  มีถนนลาดยางเชื่อมต่อกับถนนใหญ่  
              แต่เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังเป็นส่วนใหญ่ 
     11.1.2 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  -  สาย กุดจอก-ทุ่งปาจาน ระยะทาง 1,780 กิโลเมตร 
     11.1.3 ถนนลาดยาง  สาย...........ระยะทาง.......................กิโลเมตร 

     11.2 การโทรคมนาคม 
           โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน .........-........ แหง่  ต้ังอยู่หมู่ท่ี ........-........ 
     11.3 การไฟฟูา 
          จ านวน   6   หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟูาใช้  798  ไม่ครบทุกครัวเรือน 
     11.4 แหล่งน้ า 

1)  ฝายทดน้ า   15  แห่ง             
2)  บ่อน้ าตื้น   41  แห่ง 
3)  คลองส่งน้ า   21  สาย 
4)  เหมือง    -    แห่ง 
5)  แหล่งน้ าชลประทาน    1  แห่ง 

12. ข้อมูลอื่นๆ 
    12.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
         12.1.1 ทรัพยากรดิน  สภาพดินเป็นดินทางธรณีวิทยามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม 
         12.1.2 ทรัพยากรอ่ืนๆ .............ปุาไม้.............. 
    12.2 มวลชนจัดตั้ง  (จ านวนสมาชิก) 
         12.2.1 ลูกเสือชาวบ้าน     85   คน 
         12.2.2 ไทยอาสาปูองกันชาติ     60   คน 
         12.2.3 กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ   60   คน   
         12.2.4 อช / ผู้น า อช   12   คน 
         12.2.5 กพสม   กพสต   83   คน   
         12.2.6 กรรมการหมู่บ้าน (กม)   54   คน 
         12.2.7 อปพร.   29   คน   
         12.2.8 อสป.                                      100    คน 
         12.2.9 อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลกุดจอก                60    คน 
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13. ศักยภาพกองทุน 
   13.1 คณะกรรมการบริหารกองทุน  จ านวน 15 คน แยกเป็น 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง เบอร์โทร 
1 นายเบญจพล  ชะนะกุล นายกอบต.กุดจอก ประธาน

กรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

098-7765402 

2 นายสถิ่น  ศรีชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน
กรรมการ 

089-2223079 

3 นายกรกวรรษ  เทพจินดา ปลัดอบต.กุดจอก/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองประธาน
กรรมการ 

091-8063949 

4 นางอรัญญา  ช้างหัวหน้า ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ 085-0524416 
 

5 นายเปลี่ยน กสิกิจ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ 084-4484061 
 

6 นายวิชิต  อ่อนฉ่ า ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ 093-0500599 
 

7 นางชลอ สีสด ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ   080-6835382 
 

8 นายทวีป  อ่อนสิงห์ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ 087-2398954 
 

9 นางทองเลื่อน  จบศรี อสม.ประจ าหมูบ่้านในพ้ืนท่ี กรรมการ 085-2727040 
 

10 นายชนะศักดิ์  เคนทอง อสม.ประจ าหมูบ่้านในพ้ืนท่ี กรรมการ 088-4381774 
 

11 นางอรวรรณ  รติพพงศ์ธร ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดจอก 

กรรมการ 081-7864223 

12 นางกัณตนา  จ านงสังข์ สมาชิกสภา อบต.กุดจอก กรรมการ 081-9537396 
 

13 นายอนันต์  ปานแม้น สมาชิกสภา อบต.กุดจอก กรรมการ 081-0438848 
 

14 นางสาวณิชาภัทร  สงวนวงษ์ รองปลัด อบต.กุดจอก กรรมการและเลขานุการ 095-6386962 
 

15 นางสมใจ  โพธิพิทักษ์ นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

081-9731070 
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  13.2 ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะท างาน  จ านวน 6 คน แยกเป็น 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง เบอร์โทร 
1 นายประสาร  ครคง สาธารณสุขอ.หนองมะโมง ที่ปรึกษากองทุน  

 
2 นางสาวโฉมนภา ฉวีวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการ 
ที่ปรึกษากองทุน 095-6346495 

3 นางสาวระพีพรรณ  แสงสว่าง ผู้อ านวยการกองคลัง อนุกรรมการ 080-1158868 
 

4 นางสาวรัตนาภรณ์  จบศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อนุกรรมการ 087-2099363 
 

5 นางสาวสงกราน  ฉิมอ้อย นักการภารโรง อนุกรรมการ 081-0366043 
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2.1 รายงานเปรียบเทียบรายรับ จ าแนกตามรายเดือน และหมวดรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

เดือน 

เงินค่าบริการ
สาธารณสุขที่

ได้รับ
จากสปสช. 

เงินอุดหนุนหรือ
งบประมาณที่

ได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เงินได้
จาก

ดอกเบี้ย
เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินสมทบ
จากชุมชน 
เงินบริจาค 
เงินได้อื่นๆ 

เงินรับคืน
จากการ
ด าเนิน

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

รายรับรวม 

ตุลาคม 2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
พฤศจิกายน 2560 102,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,870.00 
ธันวาคม 2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
มกราคม 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
กุมภาพันธ์ 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
มีนาคม 2561 0.00 150,000.00 149.95 0.00 0.00 150,149.95 
เมษายน 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
พฤษภาคม 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
มิถุนายน 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
กรกฎาคม 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
สิงหาคม 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
กันยายน 2561 0.00 0.00 328.10 2,300.00 0.00 2,628.10 
รวมทั้ง
ปีงบประมาณ 

102,870.00 150,000.00 478.05 2,300.00 0.00 255,648.05 

�                              
        .    ,   

�                         
                         
            ,   

�            �    �      
          .  

�               �         
�              ,   

แผนภูมิแสดงรายการรายรับตามประเภทของกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ส่วนที่  2 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
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2.2 รายงานเปรียบเทียบรายจ่าย จ าแนกตามรายเดือน  และหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

เดือน ค่าใช้จ่าย
ประเภทท่ี 1 

ค่าใช้จ่าย 
ประเภทท่ี 2 

ค่าใช้จ่าย 
ประเภทท่ี 3 

ค่าใช้จ่าย 
ประเภทท่ี 4 

ค่าใช้จ่าย 
ประเภทท่ี 5 

รายจ่ายรวม 

ตุลาคม 2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
พฤศจิกายน2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ธันวาคม 2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
มกราคม 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
กุมภาพันธ์ 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
มีนาคม 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เมษายน 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
พฤษภาคม 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
มิถุนายน 2561 79,900.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 184,900.00 
กรกฎาคม 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
สิงหาคม 2561 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
กันยายน 2561 0.00 0.00 28,000.00 22,132.00 0.00 50,132.00 

รวมทั้ง
ปีงบประมาณ 

79,900.00 105,000.00 38,000.00 22,132.00 0.00 245,032.00 

 

นิยามศัพท์  ส าหรับการรายการรายจ่ายของกองทุนฯ 
ประเภทที่ 1 = ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  
ประเภทที่ 2 = ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
ประเภทที่ 3 = ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ  
ประเภทที่ 4 = ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ  
ประเภทที่ 5 = ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายเงินตามประเภทกิจกรรมของกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเภทที ่1  79,900

ประเภทที ่2  105,000

ประเภทที ่3 38,000

ประเภทที ่4 22,132

ประเภทที ่5  0.00
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2.3  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.กุดจอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ประเภท
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณ    
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง  ปี 2561 

1 34,500.00  34,500.00 0.00 

2 โครงการหมู่บ้านสุขภาพฟันดี 4 
กลุ่มวัย ต าบลกุดจอก   

1 45,400.00     45,400.00     0.00     

รวม  79,900.00 79,900.00 0.00 

3 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

2  45,000.00     45,000.00     0.00 

4 โครงการธนาคารปลาปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปี 
2561 

2 40,000.00 40,000.00 0.00 

5 โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด   

2 10,000.00 10,000.00 0.00 

6 โครงการ Stop teen mom  
ยุค 4.0  ปี 2561 

2 10,000.00 10,000.00 0.00 

รวม  105,000.00 105,000.00 0.00 
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน

โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุและคน
พิการ  

3 28,000.00    28,000.00 0.00 

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนการสอบแบบ BBL 
(Brain Based Learning)      
ปีงบประมาณ 2561 

3 10,000.00 10,000.00 
 

0.00 

รวม  38,000.00 38,000.00 0.00 
9 โครงการบริหารจัดการกองทุน

และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

4 37,000.00 22,132.00 14,868.00 

10 กรณีเกิดภัยพิบัติและโรคระบาดใน
พ้ืนที่ 

5 10,000.00 - 10,000.00 

รวม  47,000.00 22,132.00 24,868.00 
รวมทั้งสิ้น  269,900.00 245,532.00 24,868.00 
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2.4 รายงานสรุปการใช้งบประมาณ จ าแนกตามประเภทโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลอื ร้อยละ 

ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/
สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 30% 
(จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.60) 

80,000 79,900.00 100.00 31.60 

ประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน/หน่วยงานอื่น 40% 
(จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.52) 

105,000.00 105,000.00 0.00 41.52 

ประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/
ผู้สูงอายุ/คนพิการ 15% 
 (จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.03 ) 

38,000.00 38,000.00 0.00 15.03 

ประเภทที่ 4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/
พัฒนากองทุนฯ (ไม่เกินร้อยละ 15 ของยอด
252,870) 
(จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.75) 

37,000.00 22,132.00 14,868.00 8.75 

ประเภทที่ 5  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรค
ระบาด/ภัยพิบัติ  
 

10,000.00 - 10,000.00 - 

รวมทุกประเภทกิจกรรม 
(จ านวน  9  โครงการ) 

270,000.00 245,032.00 24,968.00 - 
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3.1  สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินของ 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   
  รายงานการรับเงิน - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

รายการ 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
1. ยอดยกมา 22,480.71 
2. รายการรายรับ  
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

102,870.00 

เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 150,000.00 
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 478.05 
เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อื่นๆ 2,300.00 
เงินรับคืนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม - 

รวมรายรับ 255,648.05 
3. รายการรายจ่าย  
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
(ประเภทท่ี 1) 

79,900.00 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น  
(ประเภทท่ี 2) 

105,000.00 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3)  38,000.00 
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) 22,132.00 
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 5) 0.00 

รวมรายจ่าย 245,032.00 
คงเหลือยกไป 33,096.76 

ส่วนที่  3 
รายงานสรุปสถานการณก์ารเงิน 



  

 
จัดท าโดย 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
 

1.นายเบญจพล  ชะนะกุล  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ 
2.นายสถิ่น  ศรีชมภู  ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ/รองประธานกรรมการ 
3.นายกรกวรรษ  เทพจินดา ต าแหน่ง  ปลัดอบต./รองประธานกรรมการ 
4.นายอนันต์ ปานแม้น  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
5.นางกัณตนา  จ านงสังฆ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
6.นางอรวรรณ รติพพงศ์ธร ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดจอก 
7.นายชนะศักดิ์ เคนทอง  ต าแหน่ง  อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลกุดจอก 
8.นางทองเลื่อน  จบศรี  ต าแหน่ง  อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลกุดจอก 
9.นายทวีป อ่อนสิงห์  ต าแหน่ง  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน 
10.นายเปลี่ยน กสิกิจ  ต าแหน่ง  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน 
11.นางชลอ สีสด   ต าแหน่ง  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน 
12.นางวิชิต อ่อนฉ่ า  ต าแหน่ง  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน 
13.นางอรัญญา ช้างหัวหน้า ต าแหน่ง  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน 
14.นางสาวณิชาภัทร สงวนวงษ์ ต าแหน่ง  เลขานุการกองทุนฯ 
15.นางสมใจ  โพธิพิทักษ์           ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 
 

 
************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนนุงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   

............................................ 
ประเภทของกิจกรรม  ๑. เพื่อสนบัสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที ่
                           2. เพื่อสนบัสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 
                           3. เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมกจิกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟู สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูม ิ
                               เชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุและคนพิการ หรือศูนย์ช่ืออ่ืน ฯลฯ      
                           ๔. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
                           5.  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเภทของ
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

มติการอนุมัต ิ
ครั้งท่ี 

1 โครงการคัดกรอง
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง ปีงบประมาณ 
2561 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
หน่วยบริการ/
สถานบริการ/
หน่วยงาน
สาธารณสุข 
(ประเภทท่ี 1) 

ประชาชนอายุ 35 
ปีขึ้นไป ในต าบล 
กุดจอก จ านวน  

6 หมู่บ้าน จ านวน 
1,520 คน 

มิถุนายน –  
กันยายน   
2561 

  

34,500  1. เพื่อตรวจคัดกรอง
ค้นหาผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง 
ครอบคลุมประชากรอายุ 
35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 90 
2. เพื่อเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
(อสม.) สามารถตรวจคัด
กรองโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
ให้กับประชาชนในชุมชน
ได้ 
3. เพื่อส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่เหมาะสม
โดยลดหวาน มัน เค็ม 
4. เพื่อส่งต่อกลุ่มปุวยราย
ใหม่ให้ได้รับการรักษา
อย่างถูกตอ้ง 
 

1. ฝึกปฎิบัติทกัษะในการ
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง กบั
อาสาสมัครสาธารณสุข  
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ร่วมกับอสม. รณรงค์ตรวจคัด
กรอง ให้กับกลุ่มเปูาหมายทั้ง
ในสถานบริการและในชุมชน  
3. ส่งเสริมให้ความรู้เรื่อง
อาหารสุขภาพ โดยเน้นให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ถูกต้องเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ และ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย  
4.ติดตามกลุ่มเสี่ยงทุก6 เดือน  
5. ส่งต่อผู้ปุวยรายใหม่ให้กบั
โรงพยาบาลหนองมะโมง เพื่อ
ได้รับการรักษาที่ถูกตอ้ง  
6. ตรวจ Yearly Lab (ตา ไต 
เท้า) ให้กับผู้ปวุยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง                

รพ.สต.กดุจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกา 

การประชุม  
ครั้งท่ี 2/2561 

เมื่อวันท่ี 17 
เมษายน 2561 



  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเภทของ
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

มติการอนุมัต ิ
ครั้งท่ี 

2 โครงการหมู่บ้านสุขภาพฟัน
ดี 4 กลุ่มวยั ต าบลกุดจอก 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
หน่วยบริการ/
สถานบริการ/
หน่วยงาน
สาธารณสุข 
(ประเภทท่ี 1) 

1.กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 0 - 5 ปี 

2. กลุ่มเด็กวัย
เรียน/วัยรุ่น 
3. กลุ่มวัยท างาน 
4.กลุ่มผูสู้งอาย ุ
 
 

มิถุนายน – 
กันยายน 2561 

45,400  ๑. เพื่อแก้ปัญหาเด็ก
ก่อนวยัเรียนให้มีฟันผุ
ไม่เกินร้อยละ  
๒. เพื่อให้ผู้ปกครอง
และผูดู้แลเด็ก มี
ความรู้ความเข้าใจ 
การดูแลรักษาฟัน  
๓. เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนมสีุขภาพช่อง
ปากท่ีดี ลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล 

-๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมทันต
สุขภาพประกอบด้วยกิจกรรม
ดังนี้ 
 - ให้ทันตสุขศึกษาและสาธิต
การแปรงฟันรายบุคคล  
- ให้บริการทันตกรรมปัญหาทันต
สุขภาพชอ่งปาก         
 - ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก
ที่มารับวัคซีนคลีนิค WBC และ
ทาฟลูออไรด์ 
วานิช  
- ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน
ในเด็ก 
- ให้ทันตสุขศึกษาให้กับผู้มารับ
บริการทันตกรรม  
ประชาสัมพันธ์และส ารวจ
ผู้สงูอายุที่มีความประสงค์จะใส่
ฟันเทียมโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มี  
ฟันแท้ใช้งานน้อยกว่า 20 ซ่ี
หรือ 4 คู่สบ  
- ส่ ง ต่ อ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ค ว าม
ประสงค์จะใส่ฟันเทียมให้ทันต
แพทย์ด าเนินการใส่ฟันเทียม 
กลุ่มเปูาหมาย (ด าเนินการแล้ว
และยังอยู่ในช่วงให้บริการ) 
 - ผู้สูงอายุฝึกทักษะการดูแล
สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีโดย
ทันตแพทย์/ทันตบุคลากร  
 
 

รพ.สต.กดุจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกา 

การประชุม  
ครั้งท่ี 2/2561 

เมื่อวันท่ี 17 
เมษายน 2561 

 



  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเภทของ
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

มติการอนุมัต ิ
ครั้งท่ี 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการเยาวชนห่างไกลยา
เสพติด ในปีงบประมาณ 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
กลุ่มหรือองค์กร

ประชาชน/
หน่วยงานอ่ืน 
(ประเภทที ่2) 

 
 
 
 
 

 

นักเรียนระดับ
อนุบาล ถึง

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 85 คน 

 
 
 
 
 
 
 

 

มิถุนายน – 
กันยายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.เพื่อปลูกจติส านึก 
ของเด็กและเยาวชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงพิษภัย
ยาเสพตดิ 
2.เพื่อสร้างภูมิคุม้กัน
แก่เด็กและเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด โดย
การใช้กีฬา 

๑.ประชุมคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงาน
และมอบหมายหน้าท่ี ใน
การจัดซื้อจดัจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ตาม
โครงการฯ  
2.ให้ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดและ
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพ
ติดที่มีผลต่อร่างกาย
สุขภาพอนามัยและส่งผล
กระทบต่อปัญหาของ
สังคมตลอดความมั่นคง
ของชาติ แก่นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
จ านวน 85 คน  
3.กิจกรรมส่งเสริมการ
เล่นกีฬา การออกก าลัง
กาย เน้นความสามัคคี
การเสยีสละ และการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมที่
มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน
เรียนรู้การท างานเป็นทีม
การเข้าสังคมการ 
 
 

โรงเรียน 
วัดศรีสโมสร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุม  
ครั้งท่ี 3/2561 

เมื่อวันท่ี 7 
มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเภทของ
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

มติการอนุมัต ิ
ครั้งท่ี 

4 โครงการ Stop teen mom 
ยุค 4.0  ปี 2561 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
กลุ่มหรือองค์กร

ประชาชน/
หน่วยงานอ่ืน 
(ประเภทที ่2) 

นักเรียนระดับช้ัน  
ม.4-ม.6  

จ านวน 88 คน 

มิถุนายน – 
กันยายน 2561 

 

10,000 1. เพื่อตรวจคัดกรอง
ประเมินภาวะ
สุขภาพและค้นหาผู้
มีภาวะเสียง 

2. เพื่อรณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ 
ฝึกอบรมให้ความรู ้

3. เพื่อปูองกันลด
ปัญหาสารเสพติด 
การตั้งครรถ์ไม่
พร้อม 

1.นักเรยีนน าความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติด
และให้ความรู้เรื่อง
เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 
2.เด็กและเยาวชน
สามารถรู้จักปูองกันเมื่อ
ต้องการมีเพศสัมพันธ์ที่มี
ความเสีย่งท่ีจะติดเชื้อ
โรคจากอีกฝุายหนึ่งได ้

โรงเรียนศร-ี
สโมสรวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การประชุม  
ครั้งท่ี 3/2561 

เมื่อวันท่ี 7 
มิถุนายน 2561 

 

5 โรงเรียนผูสู้งอายุต าบล 
กุดจอก ปี 2561 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน/
หน่วยงานอ่ืน  
(ประเภทท่ี 2) 

ผู้สูงอายุ 60 คน 
 

มิถุนายน  – 
กันยายน 2561 

 

45,000  
 

1.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม
กลุ่มของผู้สูงอายุ ใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน 
2.เพื่อให้ผูสู้งอายุ
ได้รับความรู้อยา่ง
ต่อเนื่องในการดูแล
สุขภาพกายและจติใจ
3.เพื่อส่งเสรมิการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอาย ุ
4.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม  
5.เพื่อเพื่อส่งเสรมิ
อาชีพ เพิ่มรายได้ให้
ผู้สูงอาย ุ

1.ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผน
ปฎิบัติงานและมอบหมาย
หน้าท่ี  
2.จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ตามโครงการ  
3. เปิดเรยีน โดยการอบรมและ
ฝึกปฏิบัติ สัปดาห์ละ 1 วนั 
เรยีนทั้งหมด 16 สปัดาห์ 
(เรยีนทุกวนัศุกร)์ 
 
 
 

ชมรมผูสู้งอายุ
ต าบลกุดจอก                      

 
 

การประชุม  
ครั้งท่ี 2/2561 

เมื่อวันท่ี 18 
เมษายน 2561 



  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเภทของ
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

มติการอนุมัต ิ
ครั้งท่ี 

6 โครงการธนาคารปลา
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ปี 2561 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน/
หน่วยงานอ่ืน 
(ประเภทที ่2) 

1.ประชาชนต าบล
กุดจอก 6 หมู่บ้าน 
จ านวน 2433 คน 
2.นักเรียน จ านวน 
2 แห่ง  524 คน 
3.พระสงค์ 20 รูป 

มิถุนายน -
กันยายน 2561 

40,000   1.  เพื่อลดอัตราปุวย
และไม่มผีู้ปุวยตาย 
ด้วยโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย และ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายใน
วัด โรงเรยีนและชุมชน 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การควบคุมปูองกัน
โรคไขเ้ลือดออกท่ีถูก
วิธี และเหมาะสม 
4. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท ากิจกรรม
ในการท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
5. เพื่อกระตุ้นและ
ปลุกจิตส านึกให้
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของการ
ปูองกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 
 
 
 
 

1. รณรงค์ก าจดัแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายและพ่น
หมอกควัน ในหมู่บ้าน วัด 
โรงเรียนและสถานท่ี
ท างาน 
2.สุ่มส ารวจค่า HI,CI ใน
หมู่บ้านโดย อสม. แตล่ะ
หมู่บ้าน จ านวน 6 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 
หลังคาเรือน  
3. ออกพ่นสารเคมีก าจดั
ยุงลาย ในหมู่บ้านที่พบ
ผู้ปุวยไขเ้ลือดออกตามที่
ได้รับแจ้งจากสถานพยาบาล  
4.ให้ความรู้ เรื่องการ
ควบคุมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก แก่ ครูและ
นักเรียน หน้าเสาธง  
5.จัดท านวตักรรม”ชุด
อุปกรณ์ส ารวจลูกน้ า
ยุงลาย” 
6.จัดตั้ง”ธนาคารปลา
ก าจัดลูกน้ า”ส าหรับบ้านท่ี
ไม่ต้องการใช้ทรายอะเบท  
 
 

ชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ต าบล 
กุดจอก 

 
 

การประชุม  
ครั้งท่ี 2/2561 

เมื่อวันท่ี 18 
เมษายน 2561 



  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเภทของ
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

มติการอนุมัต ิ
ครั้งท่ี 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมใน
ผู้สูงอายุและคนพิการ  
 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ศูนย์ เด็กเล็ก/
ผู้สูงอาย/ุคนพิการ 
(ประเภทที ่3) 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และประชาชนท่ัวไป 
50 คน 
 

มิถุนายน – 
กันยายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28,000  ๑.  เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
ด้วยวธิีทางกายภาพบ าบัด 
ในผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม
เป็นโรคข้อเข่าเส่ือม และ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
โรคข้อเข่าเส่ือม 

๒.  เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี
แนวโน้มเป็นโรคข้อเขา่
เส่ือม และผู้สูงอายุทีอ่ยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่าเส่ือม 
มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติตัวอยู่ในระดับที่ด ี

 

1. ส ารวจจ านวน
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มี
แนวโน้มเป็นโรคข้อเข่า
เสื่อม ในพื้นที่ต าบล 
2.ผูสู้งอายุและผู้พิการที่
มีแนวโน้มเป็นโรคข้อเข่า
เสื่อม และผูสู้งอายุและผู้
พิการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
โรคข้อเข่าเสื่อมท า
ประเมิน โรคข้อเข่าเสื่อม 
3. ให้ท าแบบทดสอบ
ก่อนให้ความรู้ (มี
ก าหนดการอบรมแล้ว 
19,26 ก.ย.2561) 
4. จัดอบรมให้ความรู้
เรื่องท่ากายบริหาร
ปูองกันโรคข้อเข่าเสื่อม  
5. ให้ท าแบบทดสอบ
หลังให้ความรู้  
6. ให้การรักษาด้วยวิธี
ทางกายภาพบ าบัดใน
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่
ในกลุ่มเสีย่งโรคข้อเข่า
เสื่อมและจดัท ายา
สมุนไพรประคบเข่า 
7. ประเมนิระดับความ
เจ็บปวดของโรคข้อเข่าเสื่อม
หลังเข้าร่วมโครงการ  

ศูนย์พัฒนา
และฟื้นฟู
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและ
คนพิการ
ต าบลกุดจอก  

 
 
 

การประชุม  
ครั้งท่ี 3/2561 

เมื่อวันท่ี 7
มิถุนายน 2561 



  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเภทของ
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที ่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

มติการอนุมัต ิ
ครั้งท่ี 

8 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ผ่านการเรียนการสอบแบบ 
BBL (Brain Based 
Learning)       
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ศูนย์ เด็กเล็ก/
ผู้สูงอาย/ุคนพิการ 
(ประเภทที ่3) 

ผู้ปกครองและเด็ก
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน  
46 คน 

มิถุนายน –   
กันยายน 2561 

 

10,000 1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลกุดจอก 
2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้ของเดก็ทั้ง  4  
ด้าน 
3.เพื่ อให้ ความรู้ กั บ
ผู้ปกครองและการร่วมท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
เด็กผู้ปกครอง ครู    
 

จากการทีไ่ด้จดัท าโครงการนี้
ขึ้นมาได้รับความสนใจจาก
ผู้ปกครองเปน็อยา่งดี  เดก็ๆ
สนุกสนานกบักิจกรรมและ
เริม่มีทักษะในการจดจ า
ตัวอักษรผา่นการเรียนการ
สอนแบบ BBL(Brain Based 
Learning) มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม และ
สติปญัญาได้ดีขึ้นโดยผ่าน
การเล่น 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กต าบล 

กุดจอก 

การประชุม  
ครั้งท่ี 3/2561 

เมื่อวันท่ี 7
มิถุนายน 2561 

9  โครงการบรหิารจดัการ
กองทุนและพัฒนาระบบ
บริหารจดัการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจอก  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

๑.ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 
อนุกรรมการ  
ที่ปรึกษากองทุนฯ 
2. ค่าพาหนะ 
ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการฯ 
3.ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ฯลฯ 
4.ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการต่างๆกองทุน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

คณะกรรมการ 
อนุกรรมการ  
และที่ปรึกษา
กองทุนฯ 
 

ตุลาคม 2560 
–  

กันยายน 2561 

22,132.00 เพื่อใช้ด าเนินงาน
บริหารจดัการและ
พัฒนางานกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ต าบลกุดจอกให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการกองทุน 
ดังนี ้
1.ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการกองทุน 
อนุกรรมการ และที่
ปรึกษากองทุน 19,000  
บาท 
2.ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 520 บาท 
3.ค่าวัสดุส านักงาน 
2,612 บาท 
 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลกุดจอก  
 

การประชุม  
ครั้งท่ี 1/2561 

เมื่อวันท่ี 10
พฤศจิกายน 

2560 

 
รวมโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ทั้งสิ้น  9  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  245,032.00 บาท (สองแสนสี่หม่ืนห้าพันสามสิบสองบาทถ้วน)



  

 


