
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

   กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ นับเป็นนวัตกรรมที่ส าคัญในระบบ
สุขภาพของประเทศไทย ในการส่งเสริมกา รมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่
เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมด าเนิน
กิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน 
  สรุปผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่ นหรือพ้ืนที่ต าบลห้วยส าราญกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตของคน
ในท้องถิ่น  
   หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 จะเป็นประโยชน์กับทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการน าไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริ หารจัดการ
สาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในความรับผิดชอบไม่มากก็น้อย 
 ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นอย่างยิ่งที่ท าให้การด าเนิ นงานของกองทุน
ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่วางไว้ทุกประการ  
 

   กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทน า 
 
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กาบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง                     
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 โดยจัดท าข้อตกลงการด าเนินการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง             
จังหวั ดบุรีรัมย์ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนและที่ปรึกษากองทุนรวม 17 คน ตามค าสั่งส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ค.00377/2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง     ที่ปรึกษา 
2. สาธารณสุขอ าเภอกระสัง     ที่ปรึกษา 
3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ             ประธานกรรมการ 
4. นางสาวชญานิน  แสนกล้า  ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1       รองประธานกรรมการ 
5. นางประยง  ธรรมดา   ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 รองประธานกรรมการ 
6. นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
7. นางลัดดา  วงศ์จันทร์  ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยส าราญ    กรรมการ 
9. นางสุณี  หวังดี   อาสาสมัครสาธารณสุข      กรรมการ 
10. นางเตือนใจ  ทะเวชรัมย์  อาสาสมัครสาธารณสุข     กรรมการ  
11. นายนวล  บุญต่อ  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน     กรรมการ 
12. นางน้อย  ดียิ่ง  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน     กรรมการ 
13. นายเอียง  สวิงรัมย์   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน     กรรมการ 
14. นายสว่าง  ยุงรัมย์   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน      กรรมการ 
15. นายเยือน  ประสารรัมย์  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน      กรรมการ  
16. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ    กรรมการและเลขานุการ 
17. นายจารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย     กรรมการและ 

         ผู้ช่วยเลขานุการ  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 



 
 
 
  ส่วนที่ 1    
         ข้อมูลทั่วไป  
 

ส่วนที่ 2  
         สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

 
  ส่วนที่ 3 
    รายงานสรุปสถานการณ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
ส่วนท่ี 1 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 
 



 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.   ด้านกายภาพ 
 

 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   ตั้งอยู่เลขท่ี  ๒๐๑  หมู่ที่ ๑  ต าบลห้วยส าราญ   
อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  ๔๖.๔๘๓  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
 ๒๙,๐๕๒ ไร่   ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกระสัง  ทางทิศเหนือ   ประมาณ  ๒๐ กิโลเมตร   ตามทางหลวง 
 รพช. สายกระสัง  -  โนนจ าปา  มีอาณาเขต ดังนี้  
  ทิศเหนือ จดกับต าบลชุมแสง     อ าเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศใต้  จดกับต าบลศรีภูมิ     อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศตะวันออก จดกับต าบลล าดวน    อ าเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศตะวันตก จดกับต าบลตาเสา  อ าเภอห้วยราช    จังหวัดบุรีรัมย ์

 

  แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสังเขป  
 

 
 
 

  ช่องทางติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
  โทร ๐๔๔ ๖๖๖ ๑๒๔-๕  โทรสาร ๐๔๔ ๖๖๑๒๔ 
  เว็ปไซต์   www.hr.go.th 
  E-mail  address  :  hauy_๒๐๑ @ Hotmail.com 
  Facebook  อบต.ห้วยส าราญ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ     

 

http://www.hr.go.th/


 
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มพ้ืนที่ส่วนใหญ่   ประมาณร้อยละ  ๕๐  มีลักษณะดิน      

เป็นดินเหนียวปนทรายบางปีมีฝนตกชุกจะท าให้เกิดน้ าท่วมได้แต่ในฤดูแล้งแหล่งน้ าในบา งหมู่บ้านของต าบล        
ห้วยส าราญจะแห้งท าให้ขาดแคลนน้ าในการอุปโภค  บริโภค  

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง
แลง้  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น  บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี  เรียกว่า “พายุฤดูร้อน”  อากาศร้อน  จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ  ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน         
ในเดือนกรกฎาคม   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์  เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดู
ฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณ
ภูมิต่่าสุด  ประมาณ  ๑๐ องศา    

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๑๐๐%  

 ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้่าที่ใช้ส่าหรับ  อุปโภค- บริโภค  จ่านวน  ๕  แห่ง  เป็นแหล่งน้่าที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญ ได้ด่าเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล่าห้วย  ๖ แห่ง สระน้่า  - แห่ง 
    หนองน้่า ๑๔ แห่ง บ่อน้่าตื้น - แห่ง 
    ล่าคลอง -  -         แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้่า - แห่ง 
    แม่น้่า  - แห่ง ฝาย  ๒ แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  

 
๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญไม่มีป่าไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ   แต่มีต้นไม้         
ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
  ต าบลห้วยส าราญ   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๔  หมู่บ้าน  โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  มีก านันต าบลห้วยส าราญ  และผู้ใหญ่บ้านควบคุมดูแลภายใน
หมู่บ้านของตนเอง   ต าบลห้วยส าราญมี ๑๔ หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  หมู่ที่ ๑   บ้านห้วยส าราญ 
  หมู่ที่ ๒   บ้านน้ าอ้อม 
  หมู่ที่ ๓  บ้านกุดโคลน 



 
  หมู่ที่ ๔  บ้านหนองรักษ์  
  หมู่ที่ ๕  บ้านตะครอง 
  หมู่ที่ ๖ บ้านประดู ่
  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ 
  หมู่ที่ ๘ บ้านตาเปูา 
  หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน 
  หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม 
  หมู่ที่ ๑๒ บ้านครองสุข 
  หมู่ที่ ๑๓ บ้านครองสมบูรณ์ 
  หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยแสนสุข 
 

๓.ประชากร 
  ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  ประชากรในเขตต าบลห้วยส าราญ ณ วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙  จ านวนทั้งสิ้น 7,1๗๕  คน 
 แยกเป็น  ชาย  3,4๙๕  คน  หญิง  3,6๘๐  คน    จ านวนครัวเรือน  ๑,๖๔๒  ครัวเรือน   ความหนาแน่น 
ของประชากร  จ านวน  15๒.๙๓๗   คน/ตารางกิโลเมตร  
 

 
ที ่

 
หมู่บ้าน 

 
หมู่ที่ 

จ านวนประชากร รวม 
(คน) 

จ านวน 
ครัวเรือน 

หมาย
เหตุ ชาย (คน) หญิง (คน) 

๑ ห้วยส าราญ ๑ 39๓ 42๘ 8๒๑ 2๑๔  
๒ น้ าอ้อม ๒ 32๔ 36๒ 6๘๖ 18๒  
๓ กุดโคลน ๓ 4๑๗ 45๖ 8๗๓ 19๖  
๔ หนองรักษ์ ๔ 1๘๘ 20๔ 3๙๒ 10๑  
๕ ตะครอง ๕ 28๐ 3๑๕ 5๙๕ 1๒๑  
๖ ประดู ่ ๖ 2๗๒ 2๗๒ 5๔๔ 12๗  
๗ หนองไผ่ ๗ 1๓๖ 14๙ 2๘๕ 6๘  
๘ ตาเปูา ๘ 19๘ 2๐๗ 40๕ 8๘  
๙ โนนอิน ๙ 11๐ 1๓๔ 2๔๔ 5๘  

๑๐ ตาดี ๑๐ 3๗๑ 34๙ 7๒๐ 13๗  
๑๑ สวนรวม ๑๑ 1๒๖ 11๗ 2๔๓ 5๖  
๑๒ ครองสุข ๑๒ 27๑ 27๘ 5๔๙ 11๖  
๑๓ ครองสมบูรณ์ ๑๓ 16๕ 17๕ 3๔๐ 7๓  
๑๔ ห้วยแสนสุข ๑๔ 2๔๔ 2๓๔ 4๗๘ 10๕  

 รวม 3,4๙๕ 3,6๘๐ 7,1๗๕ 1,6๔๒  
  (แหล่งที่มาข้อมูล งานทะเบียนราษฎร์อ าเภอกระสังวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)  
 
 
  

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 



 
จ านวนประชากรเยาวชน ๑,๒๐๕ ๑,๑๕๘ อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 
จ านวนประชากร ๑,๘๙๕ ๒,๐๓๖ อายุ ๑๘ – ๖๐ ป ี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ๓๙๕ ๔๘๖ อายุมากกว่า ๖๐ ปี 

รวม 3,4๙๕ 3,6๘๐ ทั้งสิ้น 7,1๗๕ 
๔. สภาพทางสังคม 
  ๔.๑ การศึกษา 

จากการส่ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม  ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท่า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่ สามารถที่จะแข่งขันกับในเมือง ได้  องค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญ  ได้จัด
กิจกรรมให้กับ  เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ่านวน ๕  ศูนย์  ได้แก่   การสนับสนุนอาหารเสริม (นม ) อาหาร
กลางวัน  และให้  การสนับสนุนให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  
  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  ๖  แห่ง 

- โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ 
- โรงเรียนบ้านน้ าอ้อม 
- โรงเรียนบ้านตะครอง 
- โรงเรียนบ้านกุดโคลน 
- โรงเรียนบ้านบ้านประดู่ 
- โรงเรียนบ้านตาเปูา 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๕  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยส าราญ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุดโคลน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ โรงเรียนบ้านตาเปูา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยส าราญ  บ้านน้ าอ้อม 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยส าราญ  บ้านครองสุข 
-  

  ๔.๒ สาธารณสุข 

  จากการส่ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่    โรคความดัน   เบาหวาน          
โรคไข้เลือดออ ก   และโรคอื่นๆ   มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจ่าปี  การแก้ไขปัญหา คือหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส่าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
แต่ต้องเป็นการด่าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ่าทุกปี  ส่าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดู          
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน   จากการส่ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะการใช้ยา  
เพ่ือบ่าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่ เหมาะสม  การออกก่าลังกายยังไม่สม่่าเสมอ  และประชากรไม่ได้รับการตรวจ
สุขภาพ    
 
 หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลห้วยส่าราญ   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
  จ่านวน  ๑   แห่ง   



 
  

 ๔.๓ อาชญากรรม 
   

  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น    ซึ่ง องค์การ
บริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญ ได้ด่าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว   จากการส่ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   วิธีการแก้ปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลที่สามารถด่าเนินการได้ตามอ่านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ่ากัด  คือ  
ติดต้ั งกระจกโค้ง ทางร่วมทางแยก  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาล ต่าง ๆ เช่น  
เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  ที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ่านวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการ ใช้รถใช้ถนนตามหมู่บ้านต่าง ๆ 

 ๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดใน เขตต่าบลห้วยส่าราญ   จากการที่ทางสถานีต่ารวจภูธร ล่าดวน ได้แจ้ง       

ให้กับองค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญ ทราบนั้นพบว่า ไม่มีผู้ที่ติดยาเสพติด และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผล            
ก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น่า  ประชาชน  หน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนต่าบล ที่ช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ่า การแก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต่าบล สามารถท่าได้เฉพาะตามอ่านาจ
หน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ค วามรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอ่านาจหน้าที่    ก็เป็นเรื่องของอ่าเภอหรือต่ารวจแ ล้วแต่กรณี    ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต่าบล
ห้วยส่าราญ ก็ได้ให้ความร่วมมือ    มาโดยตลอด   
  ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญได้ด่าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด่าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
(๓) ประสานการท่าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ประสานการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน  
  ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
  ข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   
ถนนที่ได้ลงทะเบียนทางหลวงชนบท  จ านวน ๘ สาย  รวมความยาว ๙.๕๘๐ กิโลเมตร   
   ถนนลาดยาง  จ านวน  ๑๐  สาย  รวมความยาว  ๒๑.๒๔๐  กิโลเมตร   
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน ๑๔  สาย  รวมความยาว ๑๙.๐๔๐  กิโลเมตร   
   ถนนหินคลุก  จ านวน  ๓๕ สาย  รวมความยาว  ๔๗.๒๖๙  กิโลเมตร   

  ถนนลูกรัง  จ านวน  ๒  สาย  รวมความยาว  ๑๒.๘๐๐  กิโลเมตร   

  ถนนดิน  จ านวน  ๙  สาย  รวมความยาว  ๑๒.๖๙๕  กิโลเมตร   
   

  ๕.๒ การไฟฟ้า 
  จ านวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  มีไฟฟูาใช้  ๑๐๐ เปอร์เซ็น 
 
 
 
 

  ๕.๓ การประปา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  มีระบบประปาหมู่บ้าน   ทั้งหมด  ๙  แห่ง  ได้แก่ 
  ๑. ประปาหมู่บ้านบ้านห้วยส าราญ 



 
  ๒. ประปาหมู่บ้านน้ าอ้อม 
  ๓. ประปาหมู่บ้านบ้านกุดโคลน 
  ๔. ประปาหมู่บ้านหนองรักษ์ 
  ๕. ประปาหมู่บ้านหนองไผ่ 
  ๖. ประปาหมู่บ้านประดู่ 
  ๗. ประปาหมู่บ้านตาเปูา 
  ๘. ประปาหมู่บ้านโนนอิน 
  ๙. ประปาหมู่บ้านครองสมบูรณ์ 
 

  ๕.๔ โทรศัพท์  
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญไม่มีชุมสายโทรศัพท์ในพ้ืนที่  ส่วนใหญ่              
ใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่อสาร 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
  ระบบเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยส าราญจะเป็นแบบชนบท  เพราะลักษณะการประกอบ
อาชีพของประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม      
เลี้ยงสัตว์  และอาชีพอ่ืน ๆ ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร   

- การเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านา  ปลูกผัก  ผลไม้  และท าไร่บางส่วน 
- รับจ้างทั่วไป 
- รับราชการ 
- พนักงานบริษัท 
- ค้าขาย 
- ปศุสัตว์  ได้แก่  เลี้ยงไก่ฟาร์ม  หมู 
- รายได้เฉลี่ยของประชากรในพ้ืนที่   คิดเป็น  ๖๔,๙๕๗ บาท / คน / ปี  

   

  ๖.๑ การเกษตร 
       ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ในพ้ืนที่ทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ประมาณร้อยละ  ๔๗.๑   
   

  ๖.๒  การประมง 
         ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญไม่มีประมง 
   

  ๖.๓ การปศุสัตว์ 
      เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เช่น    

การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  และมีการเลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการค้าขายที่มีขนาดใหญ่  ดังนี้ 
        ๑. เลี้ยงสุกร  จ านวน   12 แห่ง 

          ๒. ฟาร์มเลี้ยงไก่  จ านวน    1 แห่ง 
 
 

  

 ๖.๔ การบริการ 
 ๑. ร้านอาหาร  ๔ แห่ง 
 ๒. ร้านเกมส์  ๓     แห่ง 



 
 ๓. ร้านเสริมสวย  ๒     แห่ง 

 

 ๖.๕ การท่องเที่ยว 
        ในเขต องค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว   ให้เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ     

  

 ๖.๖ อุตสาหกรรม 
      จ่านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ่านวน   ๓๐   แห่ง 

                

 ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   ๑. ร้านค้า   จ านวน   67 แห่ง 
   ๒. โรงซ่อมรถ   จ านวน   5 แห่ง 
   ๓. โรงเย็บผ้า   จ านวน     1 แห่ง 
   ๔. โรงผลิตไอศกรีม  จ านวน   ๑ แห่ง 
   ๕. โรงผลิตขนมจีน  จ านวน   ๑ แห่ง 
   ๖. สถานีรับ – ส่งสัญญาณ จ านวน    ๑ แห่ง 

 ๗. ร้านซ่อมโทรทัศน์  จ านวน   ๑ ร้าน 
   ๘. บ้านเช่า   จ านวน   8 แห่ง 
   ๙. ปั๊มน้ ามัน   จ านวน   ๑ แห่ง 

  

 ๖.๘ แรงงาน 
  จากการส่ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี   อยู่ในก่าลังแรงงาน  
แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่่ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างท่างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท่างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ท่างานนอกพ้ืนที่ ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่มีการจ้างแรงงานเยอะ  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  ๘.๑ การนับถือศาสนา 
       ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมีวัด/ที่พักสงฆ์  จ านวน  ๕ แห่ง 

- วัดบ้านห้วยส าราญ 
- วัดบ้านกุดโคลน 
- วัดปุาครองธรรม 
- ที่พักสงฆ์บ้านน้ าอ้อม 
- ที่พักสงฆ์บ้านประดู่ 

  

 ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่     เดือนมกราคม 

 -  ประเพณีวันสงกรานต์ (สรงน้่าพระ/รดน้่าด่าหัวผู้สูงอายุ) เดือนเมษายน 
 -  ประเพณีลอยกระทง     เดือนพฤศจิกายน 
 -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  เดือน  กรกฎาคม/ตุลาคม   
 -  ประเพณีแซนโฎนตา    เดือนกันยายน/ตุลาคม 
          -  ประเพณที าบุญข้าวเปลือก   เดือนธันวาคม/มกราคม     

  -   ประเพณีร าตรด    เดือนเมษายน 



 
 ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

        ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญได้อนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท่าเครื่องจักสารใช้ส่าหรับในครัวเรือน   วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม     
 

             ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๕ % พูดภาษาท้องถิ่น (เขมร)    
  

 ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญ  ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ใน
ครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ่าหน่วยบ้าง ได้แก่    ผ้าที่ทอจากผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท่าจากไม้ไผ่      
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค- บริโภค  เป็นน้่าที่ ได้จากน้่าฝน และน้่าดิบจาก หนองน้่า   ซ่ึง

จะต้อง          น่า มาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส่าหรับน้่าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน่าขึ้นมา
ใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

 

 ๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญส่วนใหญ่เป็นป่าไมป้ลูกเอง 
 

 ๙.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญไม่มีภูเขา 

 

 ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
          ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยส่าราญ ส่วนมากเป็นพื้นที่ส่าหรับเพาะปลู ก  ที่

อยู่อาศัย   แ ละมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้่า  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มี     มลพิษ   น้่าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้่าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหา
คือยังไม่สามารถหาแหล่งน้่า   ส่าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ื นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน   ปัญหา
ด้านขยะในพ้ืนทีไ่ม่มีเพราะแต่ละครัวเรือนก่าจัดขยะเอง  ส่วนใหญ่ใช้การเผาและฝังกลบ   มีโครงการปลูกต้นไม้
ในวันส่าคัญต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ในแต่ละประเภทกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเภทท่ี 1   สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ 
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หน่วยงาน /ผู้รับผิดชอบ  

1 
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ใน
ชุมชนและสร้างสายใยรักแห่งครอบครัว 

9,600.00 0.00 9,600.00 รพ.สต.ห้วยส าราญ 
(นางอัมราพรรณ์  ก่อแก้ว) 

2 
โครงการ/กิจกรรมเฝูาระวังปูองกัน
ควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน 

55,800.00 55,800.00 0.00 รพ.สต.ห้วยส าราญ 
(นางอัมราพรรณ์  ก่อแก้ว) 

3 
โครงการหมอครอบครัวเพ่ือผู้ปุวยโรค
เรื้อรังและผู้พิการในชุมชน 

54,650.00 54,650.00 0.00 รพ.สต.ห้วยส าราญ 
(นางอัมราพรรณ์  ก่อแก้ว) 

4 โครงการวัคซีนปูองกันเด็กจมน้ า 44,500.00 44,500.00 0.00 รพ.สต.ห้วยส าราญ 
(นางอัมราพรรณ์  ก่อแก้ว) 

5 
โครงการหมอนวดน้อยจิตอาสาบริการ
ประชาชน 

31,000.00 31,000.00 0.00 รพ.สต.ห้วยส าราญ 
(นางอัมราพรรณ์  ก่อแก้ว) 

รวมงบประมาณ 195,550.00 185,950.00 9,600.00 
 

 
ประเภทที่ 2  สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  

ล าดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หน่วยงาน /ผู้รับผิดชอบ 

1 
ควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก (กรณี
เกิดการระบาด) อนุมัติ 3/60 

28,000.00 8,400.00 19,600.00 ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
(นายชาญยุทธ  พะนิจรัมย)์ 

2 
โครงการกิจกรรมปูองกันควบคุม
โรคมะเร็งปากมดลูก 

16,200.00 16,200.00 0.00 ชมรม.อสม.รพ.สต.ห้วยส าราญ 
(นางชุติมา  สายยศ) 

3 
โครงการกิจกรรมปูองกันควบคุม
โรคมะเร็งเต้านม 

16,200.00 16,200.00 0.00 ชมรม.อสม.รพ.สต.ห้วยส าราญ 
(นางชุติมา  สายยศ) 

4 
โครงการสุขภาพดีวิถีไทยโดยการออก
ก าลังกาย (บ้านห้วยแสนสุข) 

13,600.00 13,600.00 0.00 ชมรม.อสม.รพ.สต.ห้วยส าราญ 
(นางชุติมา  สายยศ) 

5 
โครงการสุขภาพดีวิถีไทยโดยการออก
ก าลังกาย (บ้านประดู่) 

13,600.00 13,600.00 0.00 ชมรม.อสม.บ้านประดู่ 
(นางมาริสา  พัสดา) 

6 
โครงการสุขภาพดีวิถีไทยโดยการออก
ก าลังกาย (บ้านห้วยส าราญ) 

13,600.00 13,600.00 0.00 ชมรม.อสม.รพ.สต.ห้วยส าราญ 
(นางชุติมา  สายยศ) 

7 
โครงการรณรงค์ลดขยะเพ่ือปลอด
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

15,000.00 15,000.00 0.00 ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
(นายชาญยุทธ  พะนิจรัมย์) 

8 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก 63,720.00 54,220.00 9,500.00 ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
(นายชาญยุทธ  พะนิจรัมย)์ 

9 
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วย
ฟุตบอล 

16,500.00 16,500.00 0.00 โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ 
(นายไพโรจน์  กลมวงค์) 



 

ล าดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หน่วยงาน /ผู้รับผิดชอบ 

10 
โครงการสนับสนุนการออกก าลังกายแก่
เด็กนักเรียนและเยาวชนทั้งในโรงเรียน
และชุมชน 

16,500.00 
 

16,500.00 
 

0.00 
โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ 
(นายไพโรจน์  กลมวงค)์ 

 

รวมงบประมาณ 212,920 183,820.00 29,100.00 
 

ประเภทท่ี 3  สนับสนุนศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

ล าดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

1 
โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ 
 (บ้านประดู่) 

18,600.00 18,600.00 0.00 ชมรมผู้สูงอายุบ้านประดู่ 
(นางจาด  รสหอม) 

2 
โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน (อนุบาล 3 
ขวบ โรงเรียนบ้านตาเปูา ) 

8,000.00 8,000.00 0.00 
ศพด.อนุบาล 3 ขวบ 
โรงเรียนบ้านตาเปูา 

(นางสาวจันทร์สุดา  เย็นมั่น) 

3 
โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ 
 (บ้านโนนอิน) 

17,760.00 17,760.00 0.00 ชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนอิน 
(นายณรงค์  วาทิรอยรัมย)์ 

4 
โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ 
 (บ้านห้วยส าราญ) 

18,600.00 18,600.00 0.00 
ชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วย

ส าราญ 
(นายวิเศษ  หวังทรัพย)์ 

5 
โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพพัฒนา IQ-
EQ เด็ก 0 - 5 ปี (ศพด.วัดบ้านกุดโคลน) 

10,120.00 10,120.00 0.00 ศพด.วัดบ้านกุดโคลน 
(นางธัญลักษณ์  หอมขจร) 

6 
โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพพัฒนา IQ-
EQ เด็ก 0-5 ปี (ศพด.อบต.ห้วยส าราญ 
บ้านครองสุข) 

11,940.00 11,940.00 0.00 
ศพด.อบต.ห้วยส าราญ บ้าน

ครองสุข 
(นางวรรณา  ทะเวชรัมย)์ 

7 
โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพพัฒนา IQ-
EQ เด็ก 0 - 5 ปี (ศพด.วัดห้วยส าราญ) 

15,580.00 15,580.00 0.00 ศพด.วัดห้วยส าราญ 
(นางดวงกมล  กระแสโสม) 

รวมงบประมาณ 100,600.00 100,600.00 0.00  
 
ประเภทท่ี 4 การสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 

ล าดับที่ 
ชื่อแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

1 
โครงการพฒันาศักยภาพ
การบริหารงานกองทุน 

30,000.00 1,680.00 28,320.00 กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
อบต.ห้วยส าราญ   

2 

โครงการประชุม
คณะกรรมการกองทุน/ที่
ปรึกษากองทุน/
อนุกรรมการ/คณะท างาน
กองทุนฯ 

33,130.00 
 

22,800.00 
 
10,330.00 กองทุนหลักประกันสุขภาพ  

อบต.ห้วยส าราญ   

รวมงบประมาณ 63,130.00 24,480.00 38,650.00 
 



 
 
ประเภทท่ี 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัต ิ

ล าดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

1 
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพ้ืนที่ 

10,000.00 0.00 10,000.00 
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  
อบต.ห้วยส าราญ 

รวมงบประมาณ 10,000.00 0.00 10,000.00 
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  
อบต.ห้วยส าราญ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
โครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
กลุ่มเปูาหมาย:  5.2.กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง จ านวน 700 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  
เพ่ือให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่อายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรอง
เบื้องต้นอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

กิจกรรมหลักของโครงการ:  5.2.2.การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
งบประมาณท่ีอนุมัติ:  55,800.00 บาท 

ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยง 
1. ค่าอาหารว่างกลุ่มเปูาหมายที่มาคัดกรอง จ านวน 700 คน ๆละ 20 บาท 
เป็นเงิน 14,000 บาท 
กิจกรรมคลินิกโรคเรื้อรัง 
2.ค่าอาหารว่างส าหรับผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีมาพบแพทย์ตามนัดในคลินิกโรค
เรื้อรัง จ านวน 80 คน ๆละ 20 บาท จ านวน 12 ครั้ง เป็นเงิน 19,200 
บาท 
กิจกรรมจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 140 คนๆละ 50 
บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 7,000 บาท  
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 140 คน ๆละ 20 บาท จ านวน 2 มื้อ 
เป็นเงิน 5,600 บาท 
5. ค่าวัสดุในการอบรม จ านวน 140 คน ๆละ 20 บาท เป็นเงิน 2,800 
บาท 
6. ค่าวิทยากรในการอบรม จ านวน 4 คน ๆละ 3 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท  
รวม 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 55,800 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  01/02/2560 
วันที่สิ้นสุด:  10/05/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  55,800.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

140 คน 

 
 
 



 
โครงการหมอครอบครัวเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
กลุ่มเปูาหมาย:  5.1.กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 200 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  
เพ่ือให้ผู้ปุวยและผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟู
ร่างกาย ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์โดยแกนน าที่ผ่านการอบรม 

กิจกรรมหลักของโครงการ:  5.1.2.การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
งบประมาณท่ีอนุมัติ:  54,650.00 บาท 

ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

กิจกรรมที่ 1 อบรมกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังและผู้พิการ จ านวน 2 รุ่น ๆละ 100 คน 
รุ่นที่ 1 อบรมผู้ปุวยเรื้อรัง จ านวน 100 คน 
1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน ๆละ 50 บาท 
จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 100 คน ๆละ 20 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็น
เงิน 4,000 บาท 
3. ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 4 คน ๆละ 2 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 4,800 บาท 
5. ค่าคู่มือผู้ปุวยโรคเรื้อรัง จ านวน 100 เล่ม ๆละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
รวม 16,800 บาท 
รุ่นที่ 2 อบรมผู้พิการ จ านวน 100 คน  
1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน ๆละ 50 บาท 
จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 100 คน ๆละ 20 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็น
เงิน 4,000 บาท 
3. ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 4 คน ๆละ 2 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 4,800 บาท 
5. ค่าคู่มือผู้ปุวยโรคเรื้อรัง จ านวน 100 เล่ม ๆละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
รวม 16,300 บาท 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หมอครอบครัวผู้ดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังและผู้
พิการ 
1.ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 70 คนๆละ 50 บาท 
จ านวน 2 วันๆละ 1 มื้อ เป็นเงิน 7,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 70 คน ๆละ 20 บาท จ านวน 2 วันๆละ 2 
มื้อ เป็นเงิน 5,600 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คน ๆละ 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท  
4. ค่าคู่มือผู้ดูแล จ านวน 70 เล่ม ๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท 



 
รวม 2 กิจกรรม เป็นเงิน 55,150 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  22/02/2560 
วันที่สิ้นสุด:  25/02/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  54,650.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

70 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
กลุ่มเปูาหมาย:  3.กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จ านวน 100 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตในน้ า  
กิจกรรมหลักของโครงการ:  3.4.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  44,500.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

1.ค่าปูายอบรมให้ความรู้ฯ เป็นเงิน 500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน ๆละ 50 
บาท จ านวน 2 วัน ๆละ 1 มื้อ เป็นเงิน 10,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน ๆ
ละ 20 บาท จ านวน 2 วันๆละ 2 มื้อ เป็นเงิน 8,000 บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 คน จ านวน 4 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท 
5. ค่าบริการชุดว่ายน้ า จ านวน 100 คน ๆละ 20 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
6. ค่าบริการสระว่ายน้ า จ านวน 100 คนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 
บาท 
7. ค่ายานพาหนะในการขนส่งนักเรียนไปฝึก จ านวน 3 คัน ๆละ 3,000 บาท 
เป็นเงิน 9,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,500 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  18/01/2560 
วันที่สิ้นสุด:  19/01/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  44,500.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม:  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

100 คน 

ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 1, 2):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า 

 

 
 

 
 

 
 



 
โครงการหมอนวดน้อยจิตอาสาบริการประชาชน 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
กลุ่มเปูาหมาย:  3.กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จ านวน 70 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  
เพ่ือให้นักเรียนที่เป็นจิตอาสาร่วมออกให้บริการนวดฝุาเท้าแก่ผู้สูงอายุและ
ผู้ปกครอง 

กิจกรรมหลักของโครงการ:  3.4.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
งบประมาณท่ีอนุมัติ:  31,000.00 บาท 

ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

1. ค่าปูายไวนิล ขื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนที่เข้ารับอบรม จ านวน 70 คน ๆละ 50 บาท 
จ านวน 1 มื้อ จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม จ านวน 70 คน 
ๆละ 20 บาท จ านวน 1 มื้อ จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 5,600 บาท 
4. ค่าจัดท าคู่มือในการอบรม จ านวน 70 ชุด ๆละ 30 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท 
5. ค่าวัสดุในการจัดอบรม จ านวน 70 ชุด ๆละ 20 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 
6. ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 4 คน จ านวน 6 ชั่วโมง ๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 14,400 บาท  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 31,000 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  16/01/2560 
วันที่สิ้นสุด:  17/01/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  31,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

70 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (กรณีเกิดการระบาด) 
ประเภทแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม:  
สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลห้วยส าราญ  
กลุ่มเปูาหมาย:  7.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จ านวน 10 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือปูองกันควบคุมและลดอัตราการปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก  
กิจกรรมหลักของโครงการ:  ฉีดพ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  28,000.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  
ค่าจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควัน (กรณีเกิดการระบาด) ตั้งไว้ 10 รายๆละ 
2,800 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  01/08/2560 
วันที่สิ้นสุด:  30/09/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  09/08/2560 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  8,400.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  19,600.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

50 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (กรณีเกิดการระบาด) 

 
 

 



 
โครงการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก 

 
ประเภทแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม:  
สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ชมรม รพ.สต.ห้วยส าราญ (นางชุติมา สายยศ) 
กลุ่มเปูาหมาย:  7.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จ านวน 140 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือให้สตรีมีความรู้และเห็นความส าคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
กิจกรรมหลักของโครงการ:  7.2.การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  16,200.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าอาหาร ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 140 คน ๆละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 140 คนๆละ 20 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 5,600 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 16,200 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  08/04/2560 
วันที่สิ้นสุด:  08/04/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  16,200.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

140 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โครงการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคมะเร็งเต้านม 

 
ประเภทแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม:  
สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ชมรม อสม. รพ.สต.ห้วยส าราญ (นางชุติมา สายยศ) 
กลุ่มเปูาหมาย:  7.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จ านวน 140 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือจูงใจให้สตรีกลุ่มเปูาหมายตรวจเต้ารมตนเองทุกเดือน 
กิจกรรมหลักของโครงการ:  7.2.การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  16,200.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าอาหาร แกนน า สอนสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 140 
คน ๆละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 7,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 140 
คนๆละ 20 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 5,600 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 16,200 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  07/04/2560 
วันที่สิ้นสุด:  07/04/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  16,200.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

140 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โครงการสุขภาพดีวิถีไทยโดยการออกก าลังกาย (บ้านห้วยแสนสุข) 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ชมรม 
กลุ่มเปูาหมาย:  7.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จ านวน 50 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือสร้างแกนน าในการออกก าลักายอย่างเป็นรูปแบบ 
กิจกรรมหลักของโครงการ:  7.4.การรณรงค/์ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  13,600.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน ๆละ 50 บาท จ านวน 1 
มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน ๆละ 
20 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
-ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
-ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงในการออกก าลังกาย จ านวน 5,000 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,600 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  23/03/2560 
วันที่สิ้นสุด:  23/03/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  13,600.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม:  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

50 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
โครงการสุขภาพดีวิถีไทยโดยการออกก าลังกาย (บ้านประดู่) 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ชมรม 
กลุ่มเปูาหมาย:  7.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จ านวน 50 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือสร้างแกนน าในการออกก าลังกายอย่างเป็นรูปแบบ 
กิจกรรมหลักของโครงการ:  7.4.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  13,600.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน ๆละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน ๆละ 20 
บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 
-ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
-ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงในการออกก าลังกาย จ านวน 5,000 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,600 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  28/03/2560 
วันที่สิ้นสุด:  28/03/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  13,600.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม:  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

50 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โครงการสุขภาพดีวิถีไทยโดยการออกก าลังกาย (บ้านห้วยส าราญ) 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ชมรม 
กลุ่มเปูาหมาย:  7.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จ านวน 50 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือสร้างแกนน าในการออกก าลังกายอย่างเป็นรูปแบบ 
กิจกรรมหลักของโครงการ:  7.4.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  13,600.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน ๆละ 50 บาท จ านวน 1 
มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน ๆ   ละ 
20 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
-ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
-ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงในการออกก าลังกาย จ านวน 5,000 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,600 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  24/03/2560 
วันที่สิ้นสุด:  24/03/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  13,600.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

50 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โครงการรณรงค์ลดขยะเพื่อปลอดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลห้วยส าราญ 
กลุ่มเปูาหมาย:  7.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จ านวน 90 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกในการก าจัดขยะ การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง  

กิจกรรมหลักของโครงการ:  
7.5.การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  15,000.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 90 คน ๆละ 20 บาท จ านวน 2 มื้อ 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 90 คน ๆละ 50 บาท 
จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 4,500 บาท 
-ค่าปูายจัดนิทรรศการเก่ียวกับขยะปลอดมลพิษ ปูายลูกฟูก จ านวน 5 ปูายๆ
ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
-ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ เช่น ลวด ตะปู กระดาษ ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ 
จ านวน 300 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  16/03/2560 
วันที่สิ้นสุด:  16/03/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  15,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

90 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ลดขยะเพื่อปลอดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

 
 

 



 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลห้วยส าราญ  
กลุ่มเปูาหมาย:  7.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จ านวน 7142 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  
เพ่ือเป็นการเฝูาระวังไม่ให้มีลูกน้ ายุงลาย และลดอัตราการปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

กิจกรรมหลักของโครงการ:  ฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ต าบลห้วยส าราญ 
งบประมาณที่อนุมัติ:  63,720.00 บาท 

ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่ายปูายชื่อโครงการ จ านวน 6 ปูาย ๆละ 500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
1. ปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
2. ปูายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 ปูาย 
-ค่าจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ ายุงลาย จ านวน 1,636 
ครัวเรือน ๆละ 10 บาท จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 32,720 บาท 
-ค่าจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันกรณีเกิดการระบาด ตั้งๆไว้ 10 ราย ๆละ 
2,800 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 63,720 บาท  

วันที่เริ่มต้น:  31/01/2560 
วันที่สิ้นสุด:  30/09/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  54,220.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  9,500.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 

 
 

 
 

 



 
 

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยฟุตบอล 
ประเภทแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม:  
สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ 
กลุ่มเปูาหมาย:  3.กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จ านวน 100 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  
เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สมส่วนตามเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

กิจกรรมหลักของโครงการ:  3.4.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
งบประมาณท่ีอนุมัติ:  16,500.00 บาท 

ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าจัดซือ้ลูกฟุตบอล จ านวน 4 ลูกๆละ 800 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
-ค่าจัดท าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 5 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 100 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน ๆละ 50 บาท 
จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  29/09/2560 
วันที่สิ้นสุด:  29/09/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  16,500.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม:  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

100 คน 

ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 1, 2):  
 

ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3):  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยฟุตบอล 

 

 

 



 
 

โครงการสนับสนุนการออกก าลังกายแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
ประเภทแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม:  
สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ 
กลุ่มเปูาหมาย:  3.กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จ านวน 100 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  
เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สมส่วนตามเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

กิจกรรมหลักของโครงการ:  3.4.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
งบประมาณท่ีอนุมัติ:  16,500.00 บาท 

ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าจัดซื้อลูกวอลเลย์บอล สาธิต จ านวน 5 ลูกๆละ 800 บาท เป็นเงิน 
4,000 บาท 
-ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 5 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
1,600 บาท 
-ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน ๆละ 50 บาท จ านวน 
1 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คนๆละ 
20 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  29/09/2560 
วันที่สิ้นสุด:  29/09/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  16,500.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม:  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

100 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาพกิจกรรม โครงการสนับสนุนการออกก าลังกายแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

 
 

 
 

 



 
โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพพัฒนา IQ-EQ เด็ก 0 - 5 ปี (ศพด.วัดห้วยส าราญ) 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  หวัหน้าศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
กลุ่มเปูาหมาย:  2.กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 82 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ       
ทั้ง 4 ด้าน 

กิจกรรมหลักของโครงการ:  
2.5.การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ
อารมณ์ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  15,580.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 
-ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 82 คน ๆละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 4,100 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 82 คนๆละ 20 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 
3,280 บาท 
-ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
-ค่าคู่มือเอกสารให้ความรู้ในการอบรม จ านวน 82 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 
4,100 บาท  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,580 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  26/06/2560 
วันที่สิ้นสุด:  26/06/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  15,580.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

82 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพพัฒนา IQ-EQ เด็ก 0 - 5 ปี (ศพด.วัดห้วยส าราญ) 

 

 
 

 
 

 



 
 

โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพพัฒนา IQ-EQ เด็ก 0-5 ปี (ศพด.อบต.ห้วยส าราญ บ้านครองสุข) 
ประเภทแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม:  
สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  หัวหน้าศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
กลุ่มเปูาหมาย:  2.กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 56 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน 

กิจกรรมหลักของโครงการ:  
2.5.การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทาง
ปัญญาและอารมณ์ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  11,940.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าตอบแทนวิยากรในการอบรม จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
-ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 56 คนๆละ 50 บาท 
จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,800 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 56 คนๆละ20 บาท จ านวน 2 มื้อ 
เป็นเงิน 2,240 บาท 
-ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
-ค่าคู่มือให้ความรู้ในการอบรม จ านวน 56 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 
2,800 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,940 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  27/06/2560 
วันที่สิ้นสุด:  27/06/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  11,940.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม:  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

56 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพพัฒนา IQ-EQ เด็ก 0-5 ปี 

 (ศพด.อบต.ห้วยส าราญ บ้านครองสุข) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพพัฒนา IQ-EQ เด็ก 0 - 5 ปี (ศพด.วัดบ้านกุดโคลน) 
ประเภทแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม:  
สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  หัวหน้าศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
กลุ่มเปูาหมาย:  2.กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 43 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ให้ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

กิจกรรมหลักของโครงการ:  
2.5.การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทาง
ปัญญาและอารมณ์ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  10,120.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าตอบแทนวิยากรในการอบรม จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
-ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 53 คน ๆละ 50 บาท จ านวน 
1 มื้อ เป็นเงิน 2,150 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 53 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,720 บาท 
-ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
-ค่าคู่มือเอกสารให้ความรู้ในการอบรม จ านวน 43 ชุดๆละ 50 บาท เป็น
เงิน 2,150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,120 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  28/06/2560 
วันที่สิ้นสุด:  28/06/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  10,120.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม:  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

43 คน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพพัฒนา IQ-EQ เด็ก 0 - 5 ปี (ศพด.วัดบ้านกุดโคลน) 

 
 

 
 
 
 
 



 
โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน (อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านตาเป้า ) 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  หัวหน้าศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
กลุ่มเปูาหมาย:  2.กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 34 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังนิสัยด้านการรับประทานอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพเด็ก 
กิจกรรมหลักของโครงการ:  2.4.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  8,000.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าวิทยากรในการอบรม จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 
-ค่าอาหารส าหรับผู้้เข้ารับการอบรม จ านวน 34 คน ๆละ 50 บาท จ านวน 
1 มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 34 คนๆละ 
20 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,360 บาท 
-ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
-ค่าจัดท าบอร์ดและวัสดุสาธิตในการให้ความรู้ เป็นเงิน 840 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  27/09/2560 
วันที่สิ้นสุด:  27/09/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  8,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม:  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

45 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพกิจกรรม โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน (อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านตาเป้า ) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ (บ้านประดู่) 

 
ประเภทแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม:  
สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  นางจาด รสหอม ประธานชมรมผู้สูอายุ 
กลุ่มเปูาหมาย:  5.1.กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 40 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
กิจกรรมหลักของโครงการ:  5.1.4.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  18,600.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าอาหารส าหรับผู้สูงอายุที่มาร่วมประชุมและรับความรู้ต่อเนื่อง จ านวน 40 คน ๆ
ละ 50 บาท จ านวน 3 วันๆละ 1 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน ๆละ 
20 บาท จ านวน 3 วันๆละ 2 มื้อ เป็นเงิน 4,800 บาท 
-ค่าวัสดุในการอบรมให้ความรู้ จ านวน 40 ชุด ๆละ 20 บาท จ านวน 3 ครั้ง เป็น
เงิน 2,400 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 9 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 5,400 
บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,600 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  04/04/2560 
วันที่สิ้นสุด:  04/04/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  18,600.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

40 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ (บ้านโนนอิน) 

 
ประเภทแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม:  
สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ชมรมผู้สูงอายุ บ้านโนนอิน (นายณรงค์ วาทิรอยรัมย์) 
กลุ่มเปูาหมาย:  5.1.กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 32 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพือส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
กิจกรรมหลักของโครงการ:  5.1.5.การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  17,760.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าอาหารส าหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 32 คน ๆละ 50 บาท จ านวน 
3 วันๆละ 1 มื้อ เป็นเงิน 4,800 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 32 คนๆละ 
20 บาท จ านวน 3 วัน ๆละ 2 มื้อ เป็นเงิน 3,840 บาท 
-ค่าวัสดุในการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ จ านวน 32 คน ๆละ 20 บาท จ านวน 3 วัน 
เป็นเงิน 1,920 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 คน ๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,760 บาท 

วันที่เริ่มต้น:  03/04/2560 
วันที่สิ้นสุด:  04/04/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  17,760.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  0.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม:  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

32 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ (บ้านห้วยส าราญ) 

ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม: 

สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

องค์กร/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ: 

ชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วยส าราญ (นายวิเศษ หวังทรัพย์) 

กลุ่มเปูาหมาย: 5.1.กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 40 คน 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ: เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

กิจกรรมหลักของโครงการ: 5.1.5.การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
งบประมาณที่อนุมัติ: 18,600.00 บาท 

ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

-ค่าอาหารส าหรับผู้สูงอายุที่มาร่วมประชุมและรับความรู้ต่อเนื่อง จ านวน 40 คน ๆ
ละ 50 บาท จ านวน 3 วันๆละ 1 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน ๆละ 
20 บาท จ านวน 3 วันๆละ 2 มื้อ เป็นเงิน 4,800 บาท 
-ค่าวัสดุในการอบรมให้ความรู้ จ านวน 40 ชุด ๆละ 20 บาท จ านวน 3 ครั้ง เป็น
เงิน 2,400 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม จ านวน 9 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 5,400 
บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,600 บาท 

วันที่เริ่มต้น: 10/04/2560 
วันที่สิ้นสุด: 12/04/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ: 30/11/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกองทุน 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  องค์การบริหารส่วนต าบล 
กลุ่มเปูาหมาย:  8.ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4) จ านวน 100 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน 
กิจกรรมหลักของโครงการ:  จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  30,000.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
จ านวน 21 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 21 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ จ านวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 1,050 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 21 คน ๆ ละ 20 บาท/มื้อ จ านวน 
2 มื้อ เป็นเงิน 840 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 
บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 21 เล่ม ๆ ละ 30 บาท 
เป็นเงิน 630 บาท 
- ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท  
รวมเป็นเงิน 6,020 บาท 
จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กลุ่มเปูาหมายคณะกรรมการกองทุน 
คณะอนุกรรมการ  
คณะท างาน และแกนน าสุขภาพ จ านวน 90 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 90 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ จ านวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 4,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 90 คนๆ ละ 20 บาท/มื้อ จ านวน 
2 มื้อ เป็นเงิน 3,600 บาท 
- ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
- ค่ากระดาษ ปรู๊ฟ จ านวน 30 แผ่นๆละ 6 บาท เป็นเงิน 180 บาท  
- ค่าปากกาเคมี (ม้า 2 หัว จ านวน 20 ด้ามๆละ 15 บาท) เป็นเงิน 300 
บาท  
- ค่ากระดาษ A4 จ านวน 3 รีม ๆละ 135 บาท เป็นเงิน 405 บาท 
- ค่าปากกาลูกลื่น จ านวน 90 ด้ามๆละ 5 บาท เป็นเงิน 450 บาท  
รวมเป็นเงิน 9,935 บาท 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จ านวน 21 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 21 คน ๆ ละ 70 บาท/มื้อ จ านวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 1,470 บาท 
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย จ านวน 6 คันๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 3,000 
บาท 



 
- ค่าของสมนาคุณ เป็นเงิน 760 บาท  
- ค่าปูายชื่อโครงการ จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
- ค่าวิทยากร จ านวน 5 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท (จ านวน 1 ท่าน) เป็นเงิน 
3,000 บาท  
- ค่าปากกา จ านวน 21 ด้ามๆละ 5 บาท เป็นเงิน 105 บาท  
- ค่าสมุด จ านวน 21 เล่มๆละ 10 บาท เป็นเงิน 210 บาท  
รวมเป็นเงิน 9,045 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คณะกรรมการกองทุน คณะท างาน 
จ านวน 21 คน 
- ค่าลงทะเบียน ,ค่าพาหนะ,ค่าท่ีพัก,ค่าเบี้ยเลี้ยง ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 
5,000 บาท  

วันที่เริ่มต้น:  01/10/2559 
วันที่สิ้นสุด:  30/09/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  1,680.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  28,320.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม:  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

20 คน 

ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 1, 2):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกองทุน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษากองทุน/อนุกรรมการ/คณะท างานกองทุนฯ 
 

ประเภทแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม:  

สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  องค์การบริหารส่วนต าบล 
กลุ่มเปูาหมาย:  8.ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4) จ านวน 21 คน 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ:  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน/คณะท างานกองทุน 
กิจกรรมหลักของโครงการ:  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการกองทุน/คณะท างานกองทุน 

งบประมาณท่ีอนุมัติ:  33,130.00 บาท 
ปีงบประมาณ:  2560 

รายละเอียดงบประมาณ:  

คณะกรรมการกองทุนฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการกองทุน จ านวน 17 คน จ านวน 
4 ครั้งๆละ 20 บาท เป็นเงิน 1,360 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการกองทุน จ านวน 17 คนๆละ 400 บาท จ านวน 4 
ครั้ง เป็นเงิน 27,200 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 17 เล่มๆละ 50 บาท เป็นเงิน 
850 บาท  
 
คณะท างานกองทุนฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับคณะท างาน จ านวน 4 คน จ านวน 4 
ครั้งๆละ 20 บาท เป็นเงิน 320 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการกองทุน จ านวน 4 คนๆละ 200 บาท จ านวน 4 ครัง้ 
เป็นเงิน 3,200 บาท  
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 4 เล่มๆละ 50 บาท เป็นเงิน 
200 บาท  

วันที่เริ่มต้น:  30/11/2559 
วันที่สิ้นสุด:  30/09/2560 

วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ:  30/11/2559 
งบประมาณท่ีใช้ไป:  22,800.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ:  10,330.00 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม:  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม:  

18 คน 

ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 1, 2):  
 

ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3):  
 

 
 
 



 
โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษากองทุน/อนุกรรมการ/คณะท างานกองทุนฯ 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    ส่วนที่ 3 
                      รายงานสรุปสถานการณ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 


