
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
กองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพืน้ที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ่้อ 
ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 



 
 

บทน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๑ระบุว่า“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติและการให้บริการทางสาธารณสุขของรัฐ     
ต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพโดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  มีส่วน
ร่วมด้วยเท่าท่ีจะกระท าได้”และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ 
ระบุว่า “เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นท่ี โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
ความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีโดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน”การให้บริการสุขภาพ
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงเป็นกลไกหลักท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕      ซึ่ง
ต้องการการจัดการท่ีเข้มแข็ง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ จึงจะต้องมีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้
เข้มแข็งมากกว่าท่ีเป็นอยู่ เพื่อสร้างให้เกิดการบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการอย่างมี
คุณภาพและครอบคลุมการดูแลสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
พัฒนาสุขภาพประชาชนในท่ีสุดคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแม่อ้อ ใช้ได้แนวทางการ
บริหารงานโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในด้านการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และจากภาคประชาสังคม ในการ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีร่วมกัน ซึ่งในขณะนี้ทางคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีต าบลแม่อ้อ   ได้ด าเนินงานมาครบรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕9   ทางคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีต าบลแม่อ้อ  จึงได้
จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ และ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต ๑ เชียงใหม่  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสารสาธารณะต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีต าบลรอบเมืองต าบลแม่อ้อต่อไป 
 

                                       คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
 

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                             หน้า 
ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลท่ัวไปกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ         
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีต าบลแม่อ้อ       ๑ – ๖ 
 
ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ    
    ๗ - 34 
 
ส่วนที่ ๓ 
รายงานสรุปสถานะการเงินของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐   35 – 36 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑ 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ต าบลแม่อ้อ 
๑. สภาพทั่วไป 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแม่อ้อ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอพาน ห่างจาก
อ าเภอพาน ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ๑๓๐ 
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๙๕,๖๐๐ ไร ่

ทิศเหนือ            จดต าบลห้วยสัก         เขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันออก    จดต าบลดอยลาน        เขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก      จดต าบลเจริญเมือง      เขตอ าเภอพาน 
ทิศใต้                 จดต าบลสันมะเค็ด,ต าบลสันติสุข เขตอ าเภอพาน 

 

 ต าบลแม่อ้อ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๐ หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

ข้อมูลจากส านักงานทะเบียน กรมการปกครอง 
ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕61 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
หลังคาเรือน 

ชาย หญิง รวม
ประชากร 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

แม่อ้อใน 
แม่อ้อนอก 
แม่แก้วใต้ 
โปุงทะลาย 
จ าผักกูด 
แม่แก้วกลาง 
ปอเรียง 
ดงชัย 
เด่นชัย 
แม่แก้วเหนือ 
แม่อ้อหลวง 
ใหม่เจริญ 
สันปุาเมา 
แม่แก้วรุ่งเรือง 
แม่อ้อสันติ 
แม่อ้อ 
แม่แก้วพัฒนา 
ทรายทอง 
แม่แก้ว 
สักชัยทอง 

๑40 
     ๑๔8 

๒60 
๒๐6 
๒09 
๑๙5 
101 
๑๙๙ 
๒๑9 
๑๙1 
๒๖3 
๑๒7 
๒20 
๒52 
๑๓๑ 
๑๗3 
๑๒๙ 
๑๑5 
102 
๑02 

๑๗3 
๑90 
๓๓7 
๒75 
๒๔7 
๒๔2 
๑๕4 
๒๙3 
๒80 
๒48 
๓19 
๑๗7 

  ๒๓1 
๓19 
๑๘2 
๒๒3 
๑๙0 
๑๕2 
144 
144 

๑๘3 
๑77 
๓๓7 
๒๗0 
๒47 
215 
147 
๒98 
๒73 
230 
325 
172 
243 
345 
183 
236 
๑68 
๑53 

๒139 
139 

๓๕6 
๓67 
๖๗4 

    ๕45 
494 
๔๕๗ 
๓๐1 
๕91 
๕53 
๔78 
๖44 
๓49 
๔๗4 
๖64 
๓65 
๔๕9 
๓๕8 
๓05 
๒๘3 
283 



รวมทั้งสิ้น ๓,546 ๔,๖26 ๔,592 ๙,218 
 

  ๒ 
๒. อาชีพ 
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตต าบลแม่อ้อ ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ พืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง กระเทียม ถั่วลิสง ขิง เห็ด ผักสวนครัว ผลไม้ สัปปะรด เห็ดฟาง สัตว์
เล้ียงท่ีท ารายได้ได้แก่ หมู ไก่ วัว ควาย      

          นอกจากฤดูท านา ประชากรท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้าง และ
ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้แก่ ทอผ้า หน่อไม้อัด  แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นกล้วยฉาบ  กล้วย
เช่ือม   

 ต าบลแม่อ้อ มีพื้นท่ีท าการเกษตร ประมาณ ๒๔,๑๕๕ ไร่ พืน้ท่ีส่วนใหญ่ใช้ท านาข้าว ท าไร่ 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง ถั่วลิสง และท าสวนผลไม้ ได้แก่ ล าไย มะม่วง เป็นต้น 
 

๓.  ข้อมูลทางเศรษฐกิจ   
 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน   

      พื้นท่ีการเกษตร  ๒๔,๑๕๕ ไร่ คุณภาพดินท าการเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นกรวดทราย หน้าดินถูก
ชะล้าง  พื้นท่ีท าการเกษตรเป็นท่ีราบสูง  ขาดแคลนน้ าท่ีจะน าไปใช้ในการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง 

 หน่วยธุรกิจ ในเขต อบต. 
     หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ออ้ ได้แก่ 
 

ล าดับ ประเภท จ านวน 
๑. 
๒. 
๓. 

          ๔. 

ปั๊มน้ ามัน ขนาดใหญ่ 
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 
ร้านรับซ่อมยานยนต์ 
โรงสีข้าว 

๖  แห่ง 
๖๒  แห่ง 
๘  แห่ง 

๑๕  แห่ง 
 

๔.  สภาพสังคม 
 การศึกษา 

      โรงเรียนประถมศึกษา       ๙  แห่ง  
      โรงเรียนมัธยมศึกษา         ๑  แห่ง 
                ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน         ๑  แห่ง 
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         ๒  แห่ง 
                ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน               ๒๐  แห่ง 

 สถาบันและองค์กรศาสนา 
๑. วัดแม่อ้อใน   ต้ังอยู่ท่ี บ้านแม่อ้อใน  หมู่ท่ี ๑ 
๒. วัดแม่อ้อนอก  ต้ังอยู่ท่ี บ้านแม่อ้อนอก  หมู่ท่ี ๑๖ 
๓. วัดปอเรียง  ต้ังอยู่ท่ี บ้านปอเรียง  หมู่ท่ี ๗ 
๔. วัดคือเวียง  ต้ังอยู่ท่ี บ้านสันปุาเมา  หมู่ท่ี ๑๓ 
๕. วัดแม่แก้วเหนือ  ต้ังอยู่ท่ี บ้านแม่แก้วกลาง  หมู่ท่ี ๖ 
๖. วัดแม่แก้วใต้   ต้ังอยู่ท่ี บ้านแม่แก้วใต้  หมู่ท่ี ๓ 



๗. วัดกู่แก้ว   ต้ังอยู่ท่ี บ้านแม่แก้วเหนือ  หมู่ท่ี ๑๐ 
๘. วัดม่อนปุาสัก  ต้ังอยู่ท่ี บ้านเด่นชัย  หมู่ท่ี ๙ 

 
๓ 

๙. วัดโปุงทะลาย  ต้ังอยู่ท่ี บ้านโปุงทะลาย  หมู่ท่ี ๔ 
๑๐. วัดใหม่เจริญ  ต้ังอยู่ท่ี บ้านใหม่เจริญ  หมู่ท่ี ๑๒ 
๑๑. วัดจ าผักกูด   ต้ังอยู่ท่ี บ้านทรายทอง  หมู่ท่ี ๑๘ 
๑๒. วัดดงชัย  ต้ังอยู่ท่ี บ้านดงชัย  หมู่ท่ี ๘ 
๑๓. คริสตจักรชัยสวัสด์ิ ต้ังอยู่ท่ี บ้านแม่แก้วเหนือ  หมู่ท่ี ๑๐ 

 สาธารณสุข   
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลแม่อ้อ ๑ แห่ง บุคลากร ๑๐ คนต้ังอยู่ท่ีหมู่ ๑๙  

 บ้านแม่แก้ว ต าบลแม่อ้อ โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๗๑๐๔๓ 
๑. นายส าราญ          ศิริ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
๒. นางวาทินี      เลิศพิทักษ์พงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓. นางสาวทิพย์วัลย์ บุญวงค์             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นางสาววัฒจนา   จอมจันทร์                 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
๕. นางเรณู            โพธิปัญญา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖. นายวงศกร     สมบัติ  แพทย์แผนไทย    
๗.  นางสายทอง       ไชยบุญเรือง  ผู้ช่วยเหลือคนไข ้
๘. นางสาวศุภวัลย์   ค าจันทร์  ผู้ช่วยเหลือคนไข ้
๙. นางอรทัย         ทาทอง   คนงาน 
๑๐. นายมุ่ย          เช่ียวชาญ   ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
  

 สถานพยาบาลเอกชน  ๓  แห่ง 
 ตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ ๙๘ % 

 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 สถานีต ารวจภูธรต าบลแม่อ้อ ๑ แห่ง ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๙ บ้านเด่นชัย ต าบลแม่อ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
           ๔ 

๕.  การบริการพื้นฐาน 
                        (  การคมนาคม   )                                     

ท่ี หมู่บ้าน 
ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

๑ บ้านแม่อ้อใน ๕ ๙๐๐ ๑ ๘๐๐ ๔ ๖๐๐ 

๒ บ้านแม่อ้อนอก ๔ ๑,๔๔๘ ๒ ๑,๐๐๐ ๕ ๓๐๐ 

๓ บ้านแม่แก้วใต้ ๔ ๘๐๐ ๒ ๑,๔๐๐ ๓ ๗๐๐ 

๔ บ้านโปุงทะลาย ๕ ๘๐๐ ๒ ๓,๓๐๐ ๕ ๑,๘๐๐ 

๕ บ้านจ าผักกูด ๒ ๒๕๐ ๒ ๕,๗๐๐ ๕ ๒,๒๐๐ 

๖ บ้านแม่แก้วกลาง ๓ ๖๕๐ ๔ ๔,๒๐๐ ๔ ๖๕๐ 

๗ บ้านปอเรียง ๓ ๙๒๐ ๑ ๑,๒๐๐ ๓ ๓๕๐ 

๘ บ้านดงชัย ๔ ๑,๕๐๐ ๒ ๒,๐๐๐ ๓ ๙๐๐ 

๙ บ้านเด่นชัย ๒ ๓๐๐ ๒ ๓,๗๖๔ ๗ ๖,๒๐๐ 

๑๐ บ้านแม่แก้วเหนือ ๕ ๑,๕๙๐ - - ๕ ๕๐๐ 

๑๑ บ้านแม่อ้อหลวง ๓ ๔๘๐ ๓ ๒,๐๐๐ ๓ ๒๓๐ 

๑๒ บ้านใหม่เจริญ ๔ ๙๙๐ ๑ ๑,๐๐๐ ๓ ๒๓๐ 

๑๓ บ้านสันปุาเมา ๖ ๒,๕๐๐ ๑ ๑,๒๐๐ ๔ ๘๘๐ 

๑๔ บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ๓ ๕๐๐ ๒ ๔,๐๖๔ ๕ ๑,๔๐๐ 

๑๕ บ้านแม่อ้อสันติ ๔ ๗๕๐ ๑ ๙๘๐ ๓ ๔๐๐ 

๑๖ บ้านแม่อ้อ ๔ ๕๐๐ ๑ ๒,๒๐๐ ๓ ๔๐๐ 

๑๗ บ้านแม่แก้วพัฒนา ๔ ๑,๖๐๐ - - ๔ ๕๐๐ 

๑๘ บ้านทรายทอง ๓ ๓๕๐ ๑ ๑,๘๐๐ ๕ ๙๕๐ 

๑๙ บ้านแม่แก้ว ๒ ๓๐๐ ๑ ๒๖๐ ๖ ๑,๓๔๒ 

๒๐ บ้านสักชัยทอง ๓ ๖๐๐ ๑ ๑,๐๐๐ ๕ ๑,๘๐๐ 

 การโทรคมนาคม  
                ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข          ๑  แห่ง 
                ระบบอินเตอร์เน็ต free wifi               ๑๐  แห่ง 

 การไฟฟ้า  ใช้ไฟฟ้า 
      ต าบลแม่อ้อมีไฟฟูาส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครอบครัวเรือนและยังอยู่ใน
ระหว่างการขอขยายเขตเพิ่มเติมอีกหลายครอบครัว      

 แหล่งน้ าธรรมชาติ 



 ล าน้ า  ล าห้วย     ๙   สาย 
 บึง  หนองน้ าอื่นๆ   ๘   แห่ง 

 
๕ 
 

       -  น้ าแม่อ้อ ต้นก าเนิดจากเทือกเขาดอยทอง อยู่ในเขตต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ไหลผ่าน หมู่ท่ี ๑ หมู่ที ๒ หมู่ท่ี ๘ หมู่ท่ี ๗ และไหลไปรวมกับแม่น้ าคาว  หมู่ท่ี ๓   
                -  น้ าแม่แก้ว ต้นก าเนิดมาจากดอยแม่แก้ว ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของต าบล ไหลผ่าน หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๑๐ หมู่ท่ี ๖ หมู่ท่ี ๑๔ และไหลไปรวมกับแม่น้ าคาว หมู่ท่ี ๓ 
                -  น้ าแม่คาว ต้นก าเนิดจากการไหลมารวมกัน ของแม่น้ าหลายสาย และล าห้วยจากต าบลธาร
ทอง ต าบลทรายขาว และต าบลสันกลาง ไหลผ่านต าบลแม่อ้อ หมู่ท่ี ๕ หมู่ท่ี ๑๒ หมู่ท่ี ๔ หมู่ท่ี ๙ หมู่ท่ี ๓ ไหล
ไปรวมกันน้ าแม่ฮ่าง ท่ีหมู่ท่ี ๑๔ ต าบลสันมะเค็ด 
                -  หนองบัวน้อย หมู่ท่ี ๑๑ หนองผา หมู่ท่ี ๒ หนองคือเวียง หมู่ท่ี ๑๓ หนองบัว หมู่ท่ี ๑๐  หนอง
บวกก๋อห้า หมู่ท่ี ๖ หนองแซะ หมู่ท่ี ๙ หนองบ่อนไก่ หมู่ท่ี ๔ และบวกปุาแฝก 
 

 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 บ่อน้ าใช้    ๑,๑๕๕   แห่ง 
 อ่างเก็บน้ า   ๒   แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแม่อ้อ หมู่ท่ี ๑ และอ่างเก็บน้ าแม่แก้ว หมู่ท่ี ๑๐ 

             -  บ่อน้ าต้ืน      จ านวน            ๘๒๙  แห่ง  
             -  บ่อบาดาล    จ านวน            ๓๗๕  แห่ง  

          -  ประปา         จ านวน            ๑๘  แห่ง 
    -  อ่างเก็บน้ า    จ านวน               ๒  แห่ง  

     อ่างเก็บน้ าบ้านแม่อ้อ หมู่ท่ี ๑ บ้านแม่อ้อใน และอ่างเก็บน้ าหมู่ท่ี ๑๐ บ้านแม่แก้วเหนือ 
 ทรัพยากรป่าไม้  

 ปุาสงวนแห่งชาติดอยแม่แก้ว 
 ทรัพยากรดิน 

      พื้นท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทรายขาดน้ าเป็นบางแห่ง บางแห่งดิน
ค่อนข้างเป็นทรายเหมาะท่ีจะปลูกมันส าปะหลัง ข้าวโพด ถั่วต่างๆ  

     พ้ืนที่ทศิตะวันตก พ้ืนที่เป็นภูเขา และเทอืกเขามีความลาดชันมากดินเป็นดินปนทราย
บางแห่งเป็นดินลึกระบบน้ าเหลว ไม่เหมาะส าหรับเพาะปลกู ควรสงวนเป็นปาุไม้ ธรรมชาติ บริเวณ 
ตอนกลางบางพ้ืนทีเ่ป็นดินเหนียว  แต่ดินขาดอินทรียวัตถุ หนา้ดินถูกชะล้าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า  พ้ืนที่ราบลุ่มใกล้แหลง่น้ าธรรมชาติ บางปีน้ าท่วม ควรจัดให้มีระบบ
ชลประทาน  

 มวลชนจัดต้ัง  
 ลูกเสือชาวบ้าน              จ านวน   ๓ รุ่น       ๖๕๐  คน 
 อปพร.                   จ านวน                        ๗๕  คน 
 สายตรวจอาสา       จ านวน                           ๑๙๕   

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๑.)  จ านวน บุคลากร  (๓๙ คน)    

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ    ๑  คน 



๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ    ๑  คน 
 
 

          ๖ 
 

๓. ผู้อ านวยการกองคลัง      -  คน 
๔. ผู้อ านวยการกองช่าง       ๑ คน 
๕. หัวหน้าส านักงานปลัด      ๑  คน 
๖. นายช่างโยธา       ๒  คน 
๗. นักวิชาการการเงินและบัญชี     ๑  คน 
๘. นักวิชาการพัสดุ         ๑  คน 
๙. นักวิชาการจัดเก็บรายได้      ๑  คน 
๑๐.   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน    ๑  คน 
๑๑.   บุคลากร       ๑ คน 
๑๒.   นักวิชาการศึกษา                ๑  คน 
๑๓.   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป     ๑ คน 
๑๔.   นักวิชาการการเกษตร      ๑  คน 
๑๕.   เจ้าพนักงานธุรการ      ๒  คน 
๑๖.   เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๑  คน 
๑๗.   หัวหน้าส่วนการศึกษา      -   คน 
๑๘.   เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน     -   คน 
๑๙.   ช่างไฟฟูา                     ๑  คน 
๒๐.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน    ๑ คน 
๒๑.   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      ๑  คน 
๒๒.   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์             ๑  คน 
๒๓.   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      ๒  คน 
๒๔.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี     ๑  คน 
๒๕.   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      ๑  คน 
๒๖.   ผู้ช่วยช่างโยธา       ๑  คน 
๒๗.   ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง      ๑  คน 
๒๘.   พนักงานขับรถยนต์      ๑  คน 
๒๙.   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    ๑  คน 
๓๐.   คนงานท่ัวไป                ๑  คน 
๓๑.   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      ๑  คน 
๓๒.   ครูผู้ดูแลเด็ก       ๑  คน 
๓๓.   ผู้ดูแลเด็ก       ๕  คน 

(๒.)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
     ประถมศึกษา                             -   คน 
                        มัธยมศึกษา/เทียบเท่า              ๔  คน 
     อนุปริญญา/เทียบเท่า               ๒  คน 
                       ปริญญาตรี                                   ๓๒  คน 



    ปริญญาโท    ๒  คน 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ตามแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 



๗ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  
                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
                                     วันที่รายงาน  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑     ผู้รับผิดชอบ นางสาวภิญญาดา  ศรีมูล และ นางนิชกานต์  สินานัท 

 
ประเภทกิจกรรม  ๑. เพื่อสนับสนุน และส่งเสรมิการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑ โครงการคัดกรอง/
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง 

ประเภทที่ ๑ 
สนับสนุนหน่วย
บริการ/สถาน
บริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข 

๑. กลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง 
จ านวน ๒๗๒ คน 
๒. กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
จ านวน ๖๘ คน 
รวมท้ังหมด ๓๐๐  
คน 

๒๘,๓๐,๓๑ พ.ค. ๖๑ ๔๓,๗๐๐.- ๑.เพ่ือให้
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การคัดกรองสุขภาพ
เก่ียวกับโรคความดัน
โลหิตสูง 
โรคเบาหวาน  
๒.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มผู้ปุวยเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง
มีความรู้ในการดูแล
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง  
๓.เพ่ือลดอัตราการ
เกิดผู้ปุวยรายใหม่
และปูองกันโรค
แทรกซ้อนทางตา  
ไต เท้า ในผู้ปุวยและ
ความพิการที่จะ
เกิดข้ึน 

-  บรรลุตามวัตถุประสงค ์
-โรคความดันโลหิตสูง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒๙๖ คน 
-โรคเบาหวาน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒๙๖ คน 
 

โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบล 

(รพ.สต.) 

 



                  ๘ 
 
ประเภทกิจกรรม  ๑. เพื่อสนับสนุน และส่งเสรมิการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๒ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ประเภทที่ ๑ 
สนับสนุนหน่วย
บริการ/สถาน
บริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข 

อสม. จ านวน ๘๐  
คน 

๒๔ พ.ค. ๖๑ ๑๕,๐๐๐.- ๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพท่ี
ถูกต้องและท่ัวถึง  
๒.เพื่อให้ประชาชน
ได้บริโภคอาหารท่ี
ไม่มีสารปนเป้ือน 5 
ชนิดและผักผลไม้
ปลอดยาฆ่าแมลง  
๓.เพื่อจัดต้ังศูนย์
แจ้งเตือนภัย
สุขภาพในต าบล 

-  บรรลุตามวัตถุประสงค ์
-มีการจัดต้ังศูนย์เตือนภัย
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับต าบลและ
มีอาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
-จัดต้ังชมรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอยปรงุ
ส าเร็จ 
-คณะกรรมการออกตรวจ
ประเมินปีละ ๒ ครั้ง 
 

โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบล 

(รพ.สต.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ประเภทกิจกรรม  ๑. เพื่อสนับสนุน และส่งเสรมิการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๓ โครงการ อสม.เช่ียวชาญ
งานทันตสุขภาพในเด็ก ๐-
๕ ปีต าบลแม่อ้อ 

ประเภทที่ ๑ 
สนับสนุนหน่วย
บริการ/สถาน
บริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข 

อสม. จ านวน ๖๐  
คน 

๓๐ มี.ค. ๖๑ ๑๕,๐๐๐.- ๑.เพ่ือสร้างแกนน าใน
การค้นหา ดูแลถ่ายทอด
ความรู้ด้านทันตสุขภาพ
ในชุมชน  
๒.เพ่ือใหอ้สม.สามารถ
ตรวจฟันเด็ก ๐-๕ ปี ได้ 
 ๓.เพ่ือให้ อสม.สามารถ
แนะน าและถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้ปกครองเด็ก 
๐-๕ ปีให้การดูแล
สุขภาพช่องปากเด็กใน
เรื่องการบรโิภคอาหาร
และการแปรงฟันที่ถูกวิธี 
 ๔.เพ่ือให้เกดิ
กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง
เด็ก อสม.และทันต
บุคลากรในงานเฝูาระวัง
ปัญหาสุขภาพในช่องปาก
เด็ก ๐-๕ ปี 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
-มีระบบส่งต่อผู้ปุวย
เพ่ือการดูแลต่อเน่ือง 
-การจัดสรรหรือ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรได้รับการ
สนับสนุนจาก ร.พ.
พาน 
-มีการปรับปรงุ
กระบวนการท างาน
เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี
ข้ึน 

โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบล 

(รพ.สต.) 

 
 
 
 



                   ๑๐ 
 

ประเภทกิจกรรม  ๑. เพื่อสนับสนุน และส่งเสรมิการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๔ โครงการ อสม.เช่ียวชาญ
ด้านแพทย์แผนไทย 

ประเภทที่ ๑ 
สนับสนุนหน่วย
บริการ/สถาน
บริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข 

อสม. จ านวน ๔๐  
คน 

๒๕ พ.ค. ๖๑ ๑๐,๐๐๐.- ๑.เพื่อเพิ่มความรู้และ
ความเช่ียวชาญเร่ือง
สมุนไพรและสรรพคุณ
ของสมุนไพร 
 ๒.เพื่อเพิ่มความรู้และ
ความเช่ียวชาญเร่ือง
สมุนไพรท่ีใช้ในการท า
ลูกประคบ 
 ๓.เพื่อส่งเสริมให้ อสม.
มีความรู้เกี่ยวกับ
ข้ันตอนในการท าลูก
ประคบและการ
น าไปใช้ประโยชน์
พร้อมท้ังน าความรู้ที่ได้
ไปเผยแพร่ให้คนใน
ชุมชน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
-ส่งเสริมใหค้นรู้จัก
ตัวยาสมุนไพรและ
สรรพคุณของตัวยา
มากข้ึน ไปสู่การแปร
รูปให้เป็นไปแบบที่
น ามาใช้ในการดูแล
ตนเองเบื้องต้น โดย
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพร 
 

โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบล 

(รพ.สต.) 

 
 
 
 
 
 
 



 
                   ๑๑ 

ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอืน่ในพื้นท่ี      
 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑ โครงการเยาวชนอารมณ์ดี
มีสุข 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     

นักเรียน ๖๕ คน ๒๙-๓๐ ม.ค. ๖๑ ๒๐,๐๐๐.- ๑.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้และความฉลาด
ทางอารมณ์  
๒.เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหาภาวะ
ซึมเศร้าของนักเรียน  
3.เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพจิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลลุุตาม
วัตถุประสงค์  
-นักเรียนมีความรู้และ
ความฉลาดทางอารมณ์ 
-นักเรียนรู้จักปูองกัน
และแก้ไขปัญหาภาวะ
ซึมเศร้า 
-นักเรียนมีสุขภาพจิตที่
ดีสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
                   ๑๒ 

ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอืน่ในพื้นท่ี      
 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๒ โครงการเยาวชนปลอดภัย
ห่างไกลยาเสพติด 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที่      

นักเรียน ๖๕ คน ๓-๔ มี.ค. ๖๑ ๒๐,๐๐๐.- ๑.เพ่ือปูองกันเรื่องสาร
เสพติด โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แก่นักเรียน  
๒.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้การต้ังครรภ์ไม่
พึงประสงค์ การ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
 
 
 
 
 
 

บรรลลุุตาม
วัตถุประสงค์  
-นักเรียนมีความรู้เรื่อง
การปูองกัน แก้ไข
ปัญหาเรื่องยาเสพติด
และการต้ังครรภ์ไม่พึง
ประสงค์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

โรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ๑๓ 
 
 

ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๓ โครงการผักข้างรั้ว 
ครอบครัวพอเพียง
หลีกเลี่ยงสารเคมี 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

ประชาชน จ านวน 
๘๐  คน 

๒๗-๒๘ ก.พ. 6๑ ๖๓,๕๐๐.- ๑.ส่งเสริม สร้าง
แรงจูงใจให้สมาชิกใน
หมู่บ้านปลูกผักอินทรีย์
ไว้รับประทานเอง 
๒.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนวัตกรรมในการ
ปลูกผักอินทรีย์ระหว่าง
สมาชิกด้วยกันและ
สมาชิกนอกสถานที่ 
๓.อนุรักษ์พืชผักถ่ิน ผัก
พ้ืนเมืองและขยายพันธ์
พืชที่เป็นสารอาหารให้
คงอยู่ ๔.ศึกษาและ
พัฒนาร่วมกันในการ
ปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิตเพ่ือให้เหมาะ
แก่การเกษตรแบบ
พอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคมี
สังเคราะหใ์ดๆ 

บรรลุตามวัตถุประสงค ์
ครอบครัวที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๔๕ 
ของครัวเรือนมีการ
ปลูกผักปลอดสารเคมี
หรือปลูกผักอินทรีย์
และมีคุณภาพชีวิต 
สุขภาพดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเกษตรต าบล 
แม่อ้อ 

 

 
 

 



 
๑๔ 

 
ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม.ในการเรียนรู้สุขภาพ
ภาคประชาชนต าบลแม่อ้อ 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

อสม. จ านวน 274 
คน 
 

๒๒ มิ.ย.61 ๔๙,๔๘๐.- ๑.เพ่ือพัฒนา อสม.
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทการ
เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงใน
ชุมชน 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้ อส
ม.มีโอกาสเรียนรุ็
ด้วยรูปแบบและ
วิธีการหลากหลาย 
๓.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะทางด้าน
วิชาการสาธารณสุข
ให้ อสม.สามารถน า
นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติและแก้ไข
ปัญหาในชุมชน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
-อสม.มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๙๐ 
-อสม.แต่ละหมู่บ้านมี
แผนในการปฎิบัติงาน 
-อสม.สามารถจัดท า
รายงานตามแบบฟอร์ม
การด าเนินกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขได้ 

 อสม.ต าบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 

 



๑๕ 
ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๕ โครงการอบรมเสริมสร้าง
สุขภาพนักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลแม่อ้อ 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

 ผู้สูงอายุ จ านวน 
๑๒๐  คน 
 
 
 
 
 
 

๒๔ ม.ค.. – ๒๐ มิ.ย.
61 

๘๕,๘๐๐.- ๑.เพ่ือให้นักเรียนสูง
วัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีศักยภาพสามารถ
ดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกวิธี สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ผู้อื่นได้  
๒.เพ่ือให้นักเรียนสูง
วัยในชุมชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจใน
องค์ความรู้เก่ียวกับ
การพัฒนาการของ
ช่วงวัยสูงอายุ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม
และเศรษฐกิจ เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
และสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 ๓.เพ่ือให้นักเรียนสูง
วัยเข้าถึงบริการ
สุขภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
นักเรียนผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตด้วยการ
ส่งเสริม การศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการ
เสริมสร้างสุขภาพ ได้
แลกเปลี่ยนเรียรู้และดูแล
สุขภาพตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลแม่อ้อ 

 
 



                   ๑๖ 
 

ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๖ โครงการฝึกอบรมผู้น ายุค
ใหม่ใส่ใจสุขภาพ กลุ่ม
พัฒนาสตรี หมู่ท่ี 1 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาสตรี  
จ านวน  
๕0 คน 

๑ มี.ค. ๖๑ ๑๐,๐๐๐.- ๑.เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพให้กลุ่มสตรี
ในหมู่บ้าน 
 ๒.เพ่ือให้ความรู้
ด้านสุขภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
กลุ่มพัฒนาสตรีสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การออกก าลังกายและ
การรับประทานอาหาร 

กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที่ ๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 



                  ๑๗ 
 

ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๗ โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
และฟื้นฟูผู้ปุวยเรื้อรัง/ผู้
พิการโดยชุมชน 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

กลุ่มผู้พิการ/ 
ทุพลภาพ จ านวน 
 ๕๐ คน 

๙ มิ.ย.๖๑ ๒๐,000.- ๑.เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ดูแลสุขภาพให้ผู้
พิการและผู้ดุแลและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการที่
เหมาะสม 
๒.เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพกายใจใน
กลุ่มผู้พิการให้เกิด
ความเข้มแข้งสร้าง
คุณค่าในการ
ด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
-กลุ่มเปูาหมายมีความ
สนใจเรื่องการเสริมสร้าง
สุขภาพ  
-กลุ่มผู้พิการมีความ
เข้มแข็งสร้างคุณค่าใน
ชีวิตอย่างปกติสุข 

กลุ่มผู้พิการต าบล 
แม่ออ้ 

 
              

 
 
 



 
                ๑๘ 

 
ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทีมพ่นหมอกวันเพื่อปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกต าบลแม่อ้อ 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

อสม. จ านวน ๑๐๐  
คน 
 

๒๕ เม.ย. ๖๑ ๑๖,๙๐๐.- ๑.เพ่ืออบรมให้
ความรู้แกท่ีมพ่น
หมอกควันให้
สามารถปฎิบัติงาน
ได้  
๒.เพ่ือบ ารุงรักษา
เครื่องพ่นหมอกควัน
เครื่องพ่นละออง
ฝอย ให้มีอายุการใช้
งานได้ยาวนานข้ึน 
 ๓.เพ่ือด าเนินการ
ปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกใน
ต าบลแม่อ้อ  
๔.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทีมพ่น
หมอกควัน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
-ทีมพ่นหมอกควันแม่อ้อ
มีความรู้ความเข้าใจใน
การพ่นหมอกควันและ
สามารถปฎิบัติตนได้
อย่างปลอดภัย 
-สามารถปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในต าบลได้ 
-เกิดการท างานร่วมกัน
เป็นทีมในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

อสม.ต าบลแม่อ้อ 

 
 

 
 
 

 



                   ๑๙ 
 

ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๙ โครงการผักข้างรั้ว
ครอบครัวพอเพียง 
หลีกเลี่ยงสารเคมี หมู่ท่ี 16 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

ประชาชนท่ัวไป . 
จ านวน ๕๐  คน 
 
 
 
 
 
 

๑๘-๑๙ เม.ย. ๖๑ ๒๕,๓๐๐.- ๑.ส่งเสริมสร้าง
แรงจูงใจในกลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพิษไว้
รับประทานเพ่ือ
สุขภาพ 
๒.ส่งเสริมให้ความรู้
ในการปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ือสุขภาพ๓
3.ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในการปลูก
ผักปลอดสาร  
๔.กลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษมีสุขภาพดีจา
การทานผักปลอด
สาร 

บรรลุตามวัตถุประสงค์
ประชาชน หมู่ที่ ๑๖ ที่
เข้าร่วมโครงการ มีการ
ปลูกผักปลอดสารเคมี
หรือปลูกผักอินทรีย์และมี
คุณภาพชีวิต สุขภาพดีข้ึน 

กลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ หมู่ที่ ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ๒๐ 
 

ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑๐ โครงการลด ละ เลิกบุหรี่
และการด่ืมสุรา 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน ๗๐  คน 
 

๒๔ พ.ค. ๖๑ ๑๒,๐๐๐.- ๑.เพ่ือให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงโทษ
ของบุหรี่และสุรา  
๒.เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการลดละเลิก
การสูบบุหรี่เพ่ือ
สุขภาพที่ดีของ
ตนเองและผู้ใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ประชาชนให้ความร่วมมือ
ลด ละ เลิก ได้ร้อยละ 
40 

กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที่ ๑๒ 

 
 

 
 



 
                   ๒๑ 

 
ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑๑ โครงการกลุ่มเครือข่ายรัก
สุขภาพต าบลแม่อ้อ ปี 
2561 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

กลุ่มผู้น าชุมชน 
จ านวน ๕๐ คน 

๑๙ มี.ค. ๖๑ ๓๔,๑๐๐.- ๑.เพ่ือให้
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การคัดกรองสุขภาพ
เก่ียวกับโรคความดัน 
โรคเบาหวาน และ
โรคช่องปาก 
๒.เพ่ือให้
กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
๓.เพ่ือลดอัตราการ
เกิดผู้ปุวยรายใหม่
และปูองกันโรค
แทรกซ้อนที่เกิดข้ึน 
 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
กลุ่มคนรักสุขภาพได้รับ
ความรู้เรื่องโรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน มี
การเรียนรู้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง เรียนรู้การออก
ก าลังกายเพ่ือลดความ
เสี่ยงของโรคต่าง ๆ  การ
ดูแลช่องปากและการ
ตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น 

กลุ่มคนรักสุขภาพ
ต าบลแม่อ้อ 

 
 

 
 
                    
 



 
๒๒ 

 
ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑๒ โครงการงดบุหร่ี ลดโรค 
หมู่ท่ี ๕ 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ๓๕ 
คน 

๓๑ พ.ค. ๖๑ ๕,๐๐๐.- ๑.เพ่ือลดความ
รุนแรงของปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด(บุหรี่)ใน
ชุมชน 
#.เพ่ือให้ประชาชน
ได้รู้และลดอัตราการ
สูบบุหรี่และผู้ไมสู่บ
บุหรี ่
 
 
 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
กลุ่มเปูาหมายสามารถลด 
ละ เลิกบุหรี่และสรุาได้
และตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่และสุรา 

กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที่ ๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   ๒๓ 

 
ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑๓ โครงการงดบุหร่ี ลดโรค 
หมู่ท่ี ๗ 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ๓๕ 
คน 

๑๑ มิ.ย. ๖๑ ๕,๐๐๐.- ๑.เพ่ือลดความ
รุนแรงของปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด(บุหรี่)ใน
ชุมชน 
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้รู้และลดอัตราการ
สูบบุหรี่และผู้ไมสู่บ
บุหรี ่
 
 
 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
กลุ่มเปูาหมายสามารถลด 
ละ เลิกบุหรี่และสรุาได้
และตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่และสุรา 

กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที่ ๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   ๒๔ 

 
ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ 

๑๔ โครงการงดบุหร่ี ลดโรค 
หมู่ท่ี ๙ 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ๓๐ 
คน 

๑๔ มิ.ย. ๖๑ ๕,๐๐๐.- ๑.เพ่ือลดความ
รุนแรงของปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด(บุหรี่)ใน
ชุมชน 
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้รู้และลดอัตราการ
สูบบุหรี่และผู้ไมสู่บ
บุหรี ่
 
 
 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
กลุ่มเปูาหมายสามารถลด 
ละ เลิกบุหรี่และสรุาได้
และตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่และสุรา 

กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที่ ๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   ๒๕ 

   
ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑๕ โครงการงดบุหร่ี ลดโรค 
หมู่ท่ี ๑๐ 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ๓๕ 
คน 

๑๖ ส.ค. ๖๑ ๕,๐๐๐.- ๑.เพ่ือลดความ
รุนแรงของปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด(บุหรี่)ใน
ชุมชน 
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้รู้และลดอัตราการ
สูบบุหรี่และผู้ไมสู่บ
บุหรี ่
 
 
 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
กลุ่มเปูาหมายสามารถลด 
ละ เลิกบุหรี่และสรุาได้
และตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่และสุรา 

กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที่ ๑๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                   ๒๖ 

ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑๖ โครงการงดบุหร่ี ลดโรค 
หมู่ท่ี ๑๗ 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ๓๕ 
คน 

๘  ส.ค. ๖๑ ๕,๐๐๐.- ๑.เพ่ือลดความ
รุนแรงของปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด(บุหรี่)ใน
ชุมชน 
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้รู้และลดอัตราการ
สูบบุหรี่และผู้ไมสู่บ
บุหรี ่
 
 
 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
กลุ่มเปูาหมายสามารถลด 
ละ เลิกบุหรี่และสรุาได้
และตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่และสุรา 

กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที่ ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                   ๒๗ 

 
ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑๗ โครงการงดบุหร่ี ลดโรค 
หมู่ท่ี ๒๐ 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ๕๐ 
คน 

๒๘ มิ.ย. ๖๑ ๕,๐๐๐.- ๑.เพ่ือลดความ
รุนแรงของปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด(บุหรี่)ใน
ชุมชน 
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้รู้และลดอัตราการ
สูบบุหรี่และผู้ไมสู่บ
บุหรี ่
 
 
 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
กลุ่มเปูาหมายสามารถลด 
ละ เลิกบุหรี่และสรุาได้
และตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่และสุรา 

กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที่ ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                  ๒๘ 
 

ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

๑๘ โครงการสายตรวจอาสา
ปลอดภัยจากควันบุหร่ี 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

สายตรวจอาสา 
จ านวน 57 คน 

๓๑ พ.ค. ๖๑ ๗,๐๐๐.- ๑.เพ่ือลดความ
รุนแรงของปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด(บุหรี่)ใน
ชุมชน 
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้รู้และลดอัตราการ
สูบบุหรี่และผู้ไมสู่บ
บุหรี ่
 
 
 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
กลุ่มเปูาหมายสามารถลด 
ละ เลิกบุหรี่และสรุาได้
และตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่และสุรา 

สายตรวจอาสาต าบล
แม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  ๒๘ 
 

ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑๙ โครงการเสริมพลังจิต สร้าง
พลังใจ เด็กและเยาวชน
ต าบลแม่อ้อ 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

เด็กและเยาวชน  
จ านวน ๖๐ คน 
 

๑๔ พ.ค. ๖๑ ๒๐,๐๐๐.- ๑.เพ่ือส่งเสริมและ
สร้างพลงัจิต เพ่ิม
พลังใจให้เกิดภูมิ
ต้านทานการใช้ชีวิต
ที่ดีและเหมาะสม
เด็กและเยาวชน 
๒.เพ่ือฝึกหักให้เด็ก
และเยาวชนฝึกสมาธิ
และการจัดการ
อารมณ์ของตนเองได้ 
๓.เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์เด็ก
และเยาวชน เรียนรู้
รับผิดชอบใส่ใจการ
ดูแลสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
-เด็กและเยาวชนได้รู้จัก
เพ่ือนที่มาจากต่าง
หมู่บ้าน 
-เด็กและเยาวชนสามารถ
เพ่ิมพลังใจที่ดีให้กับ
ตนเอง เช่นการจัดการกับ
อารมณ์ การใส่ใจสุขภาพ
และการใช้ชีวิตที่
เหมาะสมในช่วงวัย ตาม
อายุ สถานะทางสังคม 
การเข้าใจตนเอง  
-เด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการฝึกปฎิบัติ
ตนเอง 

ศูนย์สุขภาพสานใจ
ชุมชนต าบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 



 
                   ๒๙ 

ประเภทกิจกรรม  ๒. เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่      

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๒๐ โครงการเฝูาระวังปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อใน
เด็กปฐมวัยในโรงเรียน 

ประเภท  ๒ 
 เพ่ือสนับสนุน ให้
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นใน
พ้ืนที ่     
 

เด็ก จ านวน ๒๖ คน 
 

 ๒๓ เม.ย. ๖๑ ๙,๐๐๐.- ๑.เพ่ือให้ครู ครูพ่ี
เลี้ยง ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรคติดต่อ 
๒.เพ่ือให้ครู ครูพ่ี
เลี้ยง ผู้ปกครองมี
ทักษะในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและคัด
กรองอาการปุวยโรค
อุจจาระร่วงที่ถูกต้อง 
๓.เพ่ือให้ครู ครูพ่ี
เลี้ยง ผู้ปกครองมี
ทักษะในการดูแล
เด็กเบื้องต้น 
๔.เพ่ือสร้างเครือข่าย
ในการเฝูาระวังโรค
อุจจาระร่วงใน
โรงเรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
นักเรียนครู ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจ 
สาเหตุทีท่ าให้เกิด
โรคติดต่อ ได้รับรู้วิธีการ
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

โรงเรียนโปุงงทะลาย
ใหม่เจริญ 

 
 
 
 
 
 



 
                   ๓๐ 

 
ประเภทกิจกรรม  ๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การฟื้นฟแูละการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็ก     

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ในเด็ก
ปฐมวัย 

ประเภท  ๓  เพ่ือ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมกจิกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
การปูองกัน การ
ฟ้ืนฟูและการ
รักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุกของ
ศูนย์เด็กเล็ก     
 

เด็กและผู้ปกครอง 
จ านวน ๒๒๖ คน 
 

๑๙ ก.ย. ๖๑ ๕๒,๑๑๕.- ๑.เพื่อให้ศูนย์เด็ก
ปฐมวัยและอนุบาลได้มี
กิจกรรมแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันด้วย
ฟลูออไรด์ทุกวัน  
๒.เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ผู้เลี้ยงเด็กได้มีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก 
๓.เพื่อให้ศูนย์เด็กและ
อนุบาลได้รับบริการทาง
ทันตกรรม 
 ๔.ศูนย์เด็กปฐมวัยและ
อนุบาลมีความรู้เร่ือง
อาหารว่างที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพฟัน  
๕.ใหค้วามรู้ทันตอนามัย
ในเด็กและอนุบาลและ
สามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 6.
เพื่อให้เด็กปฐมวันและ
อนุบาลได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม 
 
 

๑.เด็กนักเรียนระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษา
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ปากและฟัน  
๒.ทาฟลูออกไรด์วานิช
ปูองกันฟันผุและได้รับ
การแจกอุปกรณ์ การฝึก
แปรงฟัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นกล้า 



                    
                   ๓๑  
 

ประเภทกิจกรรม  ๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การฟื้นฟแูละการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็ก     

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ในเด็ก
ปฐมวัย 

ประเภท  ๓  เพ่ือ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมกจิกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
การปูองกัน การ
ฟ้ืนฟูและการ
รักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุกของ
ศูนย์เด็กเล็ก     
 

เด็กและผู้ปกครอง 
จ านวน ๑๔๐ คน 
 

๑๗ ก.ย. ๖๑ ๓๐,๐๐๐.- ๑.เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคมือ เท้า 
ปาก โรค
ไข้เลือดออก โรค
ท้องร่วง โรคไข้หวัด
ใหญ่ และโรค
อีสุกอีใส 
 #.เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
เด็กที่ปุวย การใช้
ยาสามัญและยา
สมุนไพร  
๓.เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยแต่ละช่วง
วัย 
 ๔.เพื่อสร้าง
เครือข่ายเฝูาระวัง
และปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรค 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ -
ผู้ปกครองและเด็กมี
ความรู้เก่ียวกับโรคต่าง ๆ 
ที่เกิดข้ึนกับเด็ก โรคมือ
เท้าปาก โรคไข้เลือดออก 
โรคท้องร่วง 
-ผู้ปกครองมีความรู้
เก่ียวกับการใช้ยาอย่าง
ถูกต้องส าหรับเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นกล้า 



 
 

                   3๒ 
 

ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ ๔ เพื่อสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑ ค่าตอบแทนกรรมการและค่า
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารกองทุนฯ 

ประเภทที่ ๔  
สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนา
กองทุนฯ 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๗๖,๐๐๐.- ๑.เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
กรรมการหรือที่
ปรึกษากองทุนฯใน
การเข้าร่วมประชุม 
๒.เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ ของกองทุน
ฯ ตามระเบียบพัสดุ
ของ อปท. 
๓.ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแผนสุขภาพ
ชุมชน 
 
 

-จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารกองทุน 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
แผนสุขภาพชุมชน 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ 

อบต.แม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                  ๓๓ 
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ ๕ เพื่อสนับสนนุค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยบิติในพื้นที ่

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ประเภทของ

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑ โครงการสง่เสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ประชาชนและช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

ประเภทที่ ๕  กรณี
เกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติ 

ทุกกลุ่มในต าบล 
แม่อ้อ 

๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๔๐,000.-- ๑. เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค 
รักษาพยาบาล และ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ประชาชนในระหว่าง
เกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
๒. เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค 
รักษาพยาบาล และ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้ง
ด้านร่างกายและ
จิตใจ ในช่วงหลังเกิด
โรคระบาดหรือภัย
พิบัติ 
๓. เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานอื่นๆใน
การดูแลสุขภาพ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติ
ในพ้ืนที่  
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ 

อบต.แม่อ้อ 



 
               ๓๔ 

 
สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิน่หรือพืน้ที่  

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 

ล าดับที่ ประเภทแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
๑ ประเภทท่ี ๑ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ   
 หรือสถานบริการ หรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 

 
๔ 83,700.- 

๒ ประเภทท่ี ๒ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพืน้ท่ี 
 
 

๒๐ 423,080.- 

๓ ประเภทท่ี ๓ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพ การปูองกันโรค   
 การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็ก ๒ 82,115.- 

    
๔ ประเภทท่ี ๔  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน   
 สุขภาพฯ  อบต.แม่อ้อ 

 
๑ ๗๖,๐๐๐.- 

๕ ประเภทท่ี ๕ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 
 

๑ ๔๐,๐๐๐.- 

  
รวมท้ังส้ิน 

๒๘ 704,895.- 

 



 


