
๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๒๐,๐๐๐

๒ ๑๕,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔
เทศบาลต าบลปราณบุรี

พ.ศ. ๒๕๖๔ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี
      ( ประเภทที่ ๑ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการ หรือหน่วยสาธารณสุข )

โครงการรู้ทันป้องกนัภัย
สุขภาพจากการประกอบ
อาชีพรักษาความสะอาดและ
เกบ็ขนขยะ           
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๓ หน้า ๑๓๘)

จดัอบรมให้ความรู้ เร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค
 และตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้น

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ทต.
ปราณบุรี

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี 

(สปสช.)/กอง
สาธารณสุขฯ

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี 
(สปสช.)/

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขทต.

ปราณบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการพชิิตภัยเงียบจาก   
ตู้น้า้หยอดเหรียญในเขต
เทศบาลต้าบลปราณบุรี
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๕  หน้า ๑๓๙)

จดัอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการตู้น้า้หยอด
เหรียญและการตรวจประเมิน
ตู้น้า้หยอดเหรียญทางกายภาพ



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ ๑๗,๕๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

๔ ๑๗๘,๔๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการสุขาภิบาลอาหาร
ร้านขายอาหารในตลาดเขต
เทศบาลต้าบลปราณบุรี 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๔๐)

จดัอบรมให้ความรู้ เร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร แกร้่านขาย
อาหารในตลาดเขตเทศบาล
ต้าบลปราณบุรี เพื่อให้ร้าน
ขายอาหารผ่านเกณฑ์มาตราน
สุขาภิบาล

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี 
(สปสช.)/กอง
สาธารณสุขฯ

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี
      ( ประเภทที่ ๑ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการ หรือหน่วยสาธารณสุข )

แบบ ผด. ๒

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/กอง
สาธารณสุขฯ

โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคไข้เลือดออก  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๕๐ หน้า ๑๕๔)

ป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
โดยการรณรงค์พน่หมอกควัน 
และให้ความรู้เร่ืองโรค
ไข้เลือดออก

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕ ๒๓,๓๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

๖ ๑๕,๐๐๐ รพ.สต.ปราณบุรี

รวม ๒๖๙,๒๐๐

โครงการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๗  หน้า ๑๔๐)

ให้ความรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลูก
 และมะเร็งเต้านม และตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ใน
กลุ่มเพศหญิงอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี 
(สปสช.)/รพ.
สต.ปราณบุรี

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลปราณบุรี      ( ประเภทที่ ๑ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการ หรือหน่วยสาธารณสุข )

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการการตรวจและคัด
กรองความผิดปกติหรือ
ความบกพร่อง ทางการ
มองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต้าบลปราณบุรี  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๕๑ หน้า ๑๕๔)

ให้ความรู้แกผู้่สูงอายุในเร่ือง
การดูแลสุขภาพดวงตา และ
ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัด
กรองดวงตา

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการล าดับ
ที่



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๗๘,๘๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ 
(สปสช.)/อส
ม.ชช.บา้นเขา
น้อยกลาง/อสม.ช
ช.นาพะเนียด/อส
ม.ชช.เมืองเก่า/
อสม.ชช.เมือง
ปราณ/อสม.ชช.
ซอยนายหริด
พฒันา/ชช.บา้น
เขาน้อยบน/ชช.
หนองแกเจริญ/
ชช.หนองยิงหมี
พฒันา

พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการยาหม่องสมุนไพร
ภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ          
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๑๘ หน้า ๑๔๑)

จดักจิกรรมให้ความรู้พร้อมฝึก
ปฏิบัติให้แกป่ระชาชนในชุมชน
ในการท้ายาหม่องจากสมุนไพร

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒ ๑๑,๔๖๐ ในเขตเทศบาลฯ

๓ ๓๒,๐๐๐

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี 
(สปสช.)/ชุมชน
พลายงาม

ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
และพฒันาสุขภาพทางกาย
โดยการออกกา้ลังกาย และ
พฒันาสุขภาพจดิโดยเข้าวัด

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี 
(สปสช.)/ชมรม
คนรักษสุ์ขภาพ
ปราณบุรี

โครงการลูกปะคบสมุนไพร 
เพื่อสุขภาพชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๑๙ หน้า ๑๔๑)

อบรมให้ความรู้ พร้อมฝึก
ปฏิบัติ แกป่ระชาชนในการท้า
ลูกประคบสมุนไพร เพื่อใช้ได้
ด้วยตนเอง

โครงการรักษสุ์ขภาพ 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒๑  หน้า ๑๔๒)

ชมรมคนรักษ์
สุขภาพปราณบุรี

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ ๑๐๕,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ
(สปสช.)/อส
ม.ชช.ต้าหรุอาสา
พฒันา/อสม.ชช.
บา้นเขาน้อยบน/
อสม.ชช.บา้นเขา
น้อยล่าง/อส
ม.ชช.หนองแก
เจริญ/อสม.ชช.
บา้นปลายน้้า/อส
ม.ชช.หนองยิงหมี
พฒันา/อสม.ช
ชหนองไผ่

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการประชาอุ่นใจ หว่งใย
สุขภาพ ด้วยน้้าใจ อสม.       
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๒๐ หน้า ๑๔๒)

อสม.จดักจิกรรมเย่ียมบ้านใน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ   
ผู้พกิาร และให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพและมอบอาหาร
เสริม



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕ ๑๑,๘๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

๖ ๙๐,๐๐๐

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการเล่นกฬีาเสริม
สุขภาพ สานสัมพนัธ์ต้านภัย
ยาเสพติด         
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒๕ หน้า ๑๔๔)

จดักจิกรรมให้เยาวชนกลุ่ม
อายุต่าง ๆ ได้ออกกา้ลังกาย 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
เล่นกฬีา เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

ลานกฬีาชมรมกฬีา
เยาวชนปราณบุรี

โครงการโยคะ เพื่อสุขภาพ  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๒๒ หน้า ๑๔๓)

จดักจิกรรมให้ความรู้ และ
ออกกา้ลังกายด้วยการเล่นโยคะ

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ
(สปสช.)/ชมรม
โยคะเพือ่สุขภาพ
ปราณบรีุ

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ

(สปสช.)/ชมรม
กีฬาเยาวชน
ปราณบรีุ



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗ ๕๗,๑๐๐

๘ ๒๖,๘๐๐

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการส่งเสริมการออก
กา้ลังกาย เพื่อสุขภาพ
ต่อต้านยาเสพติด 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒๗ หน้า ๑๔๕)

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๒๖ หน้า ๑๔๔)

พ.ศ. ๒๕๖๓

จดักจิกรรมให้เยาวชนกลุ่ม
อายุต่าง ๆ ได้ออกกา้ลังกาย 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
เล่นกฬีา เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ

(สปสช.)/ชมรม
กีฬาเยาวชน
ปราณบรีุ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ชมรมกา้นัน
ผู้ใหญ่บ้าน

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ชมรม
กา้นันผู้ใหญ่บ้าน

จดักจิกรรมรณรงค์ เช่นกล่าว
ค้าปฏิญาณตน กจิกรรมทาง
ศาสนาให้ความรู้ถึงภัย
อนัตรายจากการด่ืมสุรา

จดักจิกรรมรณรงค์ปลูก
จติส้านึกให้ความส้าคัญของ
การออกกา้ลังกาย เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ และป้องกนั
กนัปัญหายาเสพติด

ชุมชนซอยนายหริด
พฒันา,โรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี 
(บ้านปลายน้า้)

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ
(สปสช.)/ชุมชน
ซอยนายหริด
พฒันา,โรงเรียน
เทศบาลปราณบรีุ 
(บา้นปลายน้้า)



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๙ ๑๑,๘๐๐

๑๐ ๑๔,๔๐๐ ชุมชนเมืองเกา่โครงการส่งเสริมการออก
กา้ลังกาย เพื่อสุขภาพชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒๙ หน้า ๑๔๕)

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ชุมชน
เมืองเกา่

โครงการเต้นแอโรบิค เพื่อ
สุขภาพชุมชน   
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒๘ หน้า ๑๔๕)

จดักจิกรรมให้ความรู้และออก
กา้ลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

ชุมชนเมืองปราณ กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ชุมชน
เมืองปราณ

จดักจิกรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการออกกา้ลังกายที่
ถูกต้องรวมทั้งการบริโภค
อาหารและสุขภาพเบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จดักจิกรรมรณรงค์ปลูก
จติส้านึกให้ความส้าคัญของ
การออกกา้ลังกาย เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ และป้องกนั
กนัปัญหายาเสพติด

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ
(สปสช.)/ชุมชน
ซอยนายหริด
พฒันา,โรงเรียน
เทศบาลปราณบรีุ 
(บา้นปลายน้้า)

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๑ ๑๗,๘๐๐ ชมรมเบญจรงค์

๑๒ ๒๓,๗๐๐ ในเขตเทศบาลฯโครงการถักทอสายใย ใส่ใจ
สุขภาพผู้พกิาร           
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๓ หน้า ๑๔๗)

อพมก. ในเขตเทศบาลออก
เย่ียมบ้านดูแลผู้พกิารในเขต
ชุมชนที่ตนเอง รับผิดชอบ
พร้อมมอบอาหารเสริม

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/อพมก.
ในเขตเทศบาล
ต้าบลปราณบุรี

โครงการส่งเสริมการออก
กา้ลังกาย เพื่อสุขภาพชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒๙ หน้า ๑๔๕)

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ชุมชน
เมืองเกา่

โครงการคืนรอยย้ิมออก
กา้ลังกาย ผู้สูงวัยสบายชีวี 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๐ หน้า ๑๔๖)

จดักจิกรรมตรวจสุขภาพช่อง
ปาก และออกกา้ลังกายที่
เหมาะสม

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ชมรม
เบญจรงค์

จดักจิกรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการออกกา้ลังกายที่
ถูกต้องรวมทั้งการบริโภค
อาหารและสุขภาพเบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๓ ๒๐,๐๐๐

๑๔ ๖๔,๐๐๐โครงการแรงน่องชวนปั่นรักษ์
โลก รักษสุ์ขภาพ  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๕ หน้า ๑๔๗)

จดักจิกรรมรณรงค์เชิญชวน
ประชาชนส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกกา้ลังกาย โดยการปั่น
จกัรยาน และใช้จกัรยานใน
ชีวิตประจา้วัน

ชมรมแรงน่อง
ปราณบุรี

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ชมรม
แรงน่องปราณบุรี

โครงการถักทอสายใย ใส่ใจ
สุขภาพผู้พกิาร           
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๓ หน้า ๑๔๗)

อพมก. ในเขตเทศบาลออก
เย่ียมบ้านดูแลผู้พกิารในเขต
ชุมชนที่ตนเอง รับผิดชอบ
พร้อมมอบอาหารเสริม

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/อพมก.
ในเขตเทศบาล
ต้าบลปราณบุรี

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการส่งเสริมและรณรงค์
ตรวจเลือดโดยสมัครใจ 
(VCCT)             
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๓๔ หน้า ๑๔๗)

แบบ ผด. ๒

ให้ความรู้ เร่ืองการป้องกนั
และการตรวจเลือดโดยสมัครใจ

ในเขตเทศบาลฯ กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ชมรม
เทียงส่องใจ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๕ ๑๘,๐๐๐

๑๖ ๙๖,๐๐๐

โครงการแรงน่องชวนปั่นรักษ์
โลก รักษสุ์ขภาพ  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๕ หน้า ๑๔๗)

จดักจิกรรมรณรงค์เชิญชวน
ประชาชนส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกกา้ลังกาย โดยการปั่น
จกัรยาน และใช้จกัรยานใน
ชีวิตประจา้วัน

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ชมรม
แรงน่องปราณบุรี

โครงการผู้สูงวัยรักษสุ์ขภาพ 
 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔๗ หน้า ๑๕๒)

จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
ชมรมผู้สูงอายุ เดือนละ ๑ 
คร้ัง/ชมรม และแจง้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ

ชมรมผู้สูงอายุ ๘ 
ชมรมในเขต
เทศบาลฯ

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการสุขภาพดีโดยไม่
ต้องพึ่งยา                
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔๐ หน้า ๑๕๐)

ให้ความรู้เร่ืองการนวดด้วยวิธี
กดจดุ สาธิตและฝึกปฏิบัติการ
นวดด้วยวิธีกดจดุด้วยตนเองได้

ศูนย์พฒันาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุทต.
ปราณบุรี

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ
(สปสช.)/
คณะกรรมการ
ร้อยตา มหาลัย

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ชมรม
ผู้สูงอายุ ๘ ชมรม



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๗ ๕๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯโครงการส่งเสริมสนับสนุน

การออกกา้ลังกายและสร้าง
เสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนาฏศิลป์ไทย 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๒  ผ.๐๒   
 ข้อ ๑   หน้า ๘)

จดักจิกรรมออกกา้ลังกายด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นาฏศิลป์ไทย

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ชมรม
นาฏศิลป์เมือง
ปราณบุรี

โครงการผู้สูงวัยรักษสุ์ขภาพ 
 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔๗ หน้า ๑๕๒)

จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
ชมรมผู้สูงอายุ เดือนละ ๑ 
คร้ัง/ชมรม และแจง้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ

ชมรมผู้สูงอายุ ๘ 
ชมรมในเขต
เทศบาลฯ

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ชมรม
ผู้สูงอายุ ๘ ชมรม



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๘ ๒๒,๐๐๐

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มเปเตองทต.
ปราณบุรี/กลุ่ม
เซปักตะกร้อทต.
ปราณบุรี/กลุ่ม
ตะกร้อลอดห่วงทต.
ปราณบุรี

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ
(สปสช.)/กลุ่มเป
เตองทต.ปราณ
บรีุ/กลุ่มเซปกั
ตะกร้อทต.ปราณ
บรีุ/กลุ่มตะกร้อ
ลอดหว่งทต.
ปราณบรีุ

ให้ความรู้และสาธิตการออก
กา้ลังกายด้วยการเล่นกฬีาเป
ตอง เซปักตะกร้อ และตะกร้อ
ลอดห่วง และสร้างเสริม
สุขภาพด้วยการออกกา้ลังกาย
 ด้วยกฬีาเปตอง เซปักตะกร้อ
 และตะกร้อลอดห่วง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยการออกกา้ลังกาย        
 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔๘ หน้า ๑๕๓)



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๙ ๓๐,๐๐๐

๒๐ ๕๐,๐๐๐

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ
(สปสช.)/กลุ่มเป
เตองทต.ปราณ
บรีุ/กลุ่มเซปกั
ตะกร้อทต.ปราณ
บรีุ/กลุ่มตะกร้อ
ลอดหว่งทต.
ปราณบรีุ

โครงการลดปริมาณขยะ 
ตามหลัก ๓R         
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๓๖ หน้า ๑๔๘)

ให้ความรู้ในเร่ืองขยะและการ
ลดปริมาณขยะตามหลัก ๓R

โรงรียนกา้เนิดวิทยา,
โรงเรียนวันทามารีอา
,โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี(บ้าน
ปลายน้า้)

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพ ทต.ปราณ
บรีุ(สปสช.)/โรง
รียนก้าเนิดวิทยา,
โรงเรียนวันทามารี
อา,โรงเรียน
เทศบาลปราณบรีุ
(บา้นปลายน้้า)

พ.ศ. ๒๕๖๓

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการเด็กไทยมีวินัยใส่ใจ
สุขภาพ            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๕๔ หน้า ๑๕๖)

โรงเรียนบ้านต้าหรุ
(วิงประชาสงเคราะห์)

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ(สปสช.)/
โรงเรียนบา้นต้าหรุ
 (วิงประชา 
สงเคราะห์)

ให้ความรู้ ความเข้าใจและวินัย
ในการดูแลสุขภาพอนามัย  
การใช้ยาเวชภัณฑ์การออก
กา้ลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม 
และรักษาส่ิงแวดล้อม คัดแยก
ขยะได้อย่างถูกต้อง



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๑ ๓๘,๐๐๐

๒๒ ๕๐,๐๐๐

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการต้ังครรภ์กอ่นวัย
อนัควร           
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๑๔ หน้า ๑๓๙)

จดัอบรมและจดักจิกรรมเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจแกเ่ด็ก
ในสถานศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้ทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ๑ คร้ัง

โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษา
พฒันาการปราณบุรี

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัย
ของผู้เรียน            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๕๓ หน้า ๑๕๕)

ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ร่ายกาย การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการออกกา้ลัง
กายที่ถูกต้อง

โรงเรียนอนุบาล
ปราณบุรี (บ้านเมือง
เกา่)

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการเด็กไทยมีวินัยใส่ใจ
สุขภาพ            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๕๔ หน้า ๑๕๖)

โรงเรียนบ้านต้าหรุ
(วิงประชาสงเคราะห์)

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ(สปสช.)/
โรงเรียนบา้นต้าหรุ
 (วิงประชา 
สงเคราะห์)

ให้ความรู้ ความเข้าใจและวินัย
ในการดูแลสุขภาพอนามัย  
การใช้ยาเวชภัณฑ์การออก
กา้ลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม 
และรักษาส่ิงแวดล้อม คัดแยก
ขยะได้อย่างถูกต้อง

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ(สปสช.)/
โรงเรียนอนุบาล
ปราณบรีุ 
(บา้นเมืองเก่า)

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ 
(สปสช.)/โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการปราณ
บรีุ



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๓ ๑๒,๐๐๐

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการต้ังครรภ์กอ่นวัย
อนัควร           
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๑๔ หน้า ๑๓๙)

จดัอบรมและจดักจิกรรมเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจแกเ่ด็ก
ในสถานศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้ทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ๑ คร้ัง

โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษา
พฒันาการปราณบุรี

โรงเรียนอนุบาล
ปราณบุรี (บ้านเมือง
เกา่)

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/
โรงเรียนอนุบาล
ปราณบุรี 
(บ้านเมืองเกา่)

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

แบบ ผด. ๒

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

โครงการอบรมผู้นา้นักเรียน
ด้านสุขภาพ            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๕๒ หน้า ๑๕๕)

ให้ความรู้ ความเข้าใจการดูแล
สุขภาพ และนา้ไปปฏิบัติงาน
ได้จริง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ 
(สปสช.)/โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการปราณ
บรีุ



๒๔ ๒๒,๐๐๐

๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๕ ๒๒,๐๐๐

๒๖ ๑๙,๐๐๐

โครงการสุขภาพอนามัยใน
สถานศึกษามารู้จกัยากนั
เถอะ                  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๗ หน้า ๑๔๘)

ให้ความรู้ในการใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมแกน่ักเรียน 
และสามารถนา้ไปประยุกต์ใช้
ที่บ้านของตนเอง

โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี(บ้าน
ปลายน้า้)

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/รร.ทป.
(บ้านปลายน้า้)

พ.ศ. ๒๕๖๔

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ(สปสช.)/
โรงเรียนเทศบาล
ปราณบรีุ (บา้น
ปลายน้้า)

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ(สปสช.)/
โรงเรียนเทศบาล
ปราณบรีุ (บา้น
ปลายน้้า)

โครงการเด็กไทยแข็งแรง  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๒๔ หน้า ๑๔๓)

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการเด็กไทยท้าได้ใน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒๓ หน้า ๑๔๓)

จดักจิกรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองสุขาน่าใช้ อาหาร
ปลอดภัยเด็กไทยฟนัดี

โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้า้)

จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพให้
นักเรียนโดยตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น

โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้า้)

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๗ ๑๕,๐๐๐

๒๘ ๑๕,๐๐๐

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ(สปสช.)/
โรงเรียนเทศบาล
ปราณบรีุ (บา้น
ปลายน้้า)

จดัอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั
การบริโภคผักปลอดภัยไร้
สารพษิและปลูกพชืผักแบบไร้
สารเคมีอย่างถูกวิธี

โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้า้)

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ(สปสช.)/
โรงเรียนเทศบาล
ปราณบรีุ (บา้น
ปลายน้้า)

โครงการเด็กน้อยฟนัสวยย้ิม
ใส (แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๒  ผ.๐๒   
 ข้อ ๓ หน้า ๙)

โครงการเด็กไทยแข็งแรง  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๒๔ หน้า ๑๔๓)

ให้ความรู้เกีย่วกบัดูแลสุขภาพ
ปากและฟนั

      ( ประเภทที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้า้)

จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพให้
นักเรียนโดยตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น

โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้า้)

แบบ ผด. ๒

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ(สปสช.)/
โรงเรียนเทศบาล
ปราณบรีุ (บา้น
ปลายน้้า)

โครงการผักปลอดภัยไร้
สารพษิ เพื่อสุขภาพที่ดีของ
นักเรียน (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๒ 
ผ.๐๒ ข้อ ๒ หน้า ๙)



รวม ๑,๐๒๓,๖๖๐

๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๒๐,๐๐๐

ล าดับ
ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการเด็กน้อยฟนัสวยย้ิม
ใส (แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๒  ผ.๐๒   
 ข้อ ๓ หน้า ๙)

ให้ความรู้เกีย่วกบัดูแลสุขภาพ
ปากและฟนั

โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้า้)

พ.ศ. ๒๕๖๔

   ( ประเภทที่ ๓ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก หรือศูนยท์ี่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนยพั์ฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กหรือศูนยท์ี่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายหุรือคนพิการใน
ชุมชน

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ
(สปสช.)/ศูนย์
พฒันาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพ
ผู้สูงอายุทต.
ปราณบรีุ

พ.ศ. ๒๕๖๓

ให้ความรู้ เร่ืองการออกกา้ลัง
กาย ด้วยการร้อง เล่น เต้น ร้า 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
สาธิตและฝึกปฏิบัติการออก
กา้ลังกายด้วย การร้องเล่น 
เต้น ร้า ที่เหมาะสมกบัผู้สูงอายุ

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

โครงการออกกา้ลังกายโดย
การร้อง เล่น เต้น ร้า เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ      
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๙ หน้า ๑๔๙)

ศูนย์พฒันาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุทต.
ปราณบุรี

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ(สปสช.)/
โรงเรียนเทศบาล
ปราณบรีุ (บา้น
ปลายน้้า)



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒ ๑๕,๐๐๐

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
ปราณบรีุ
(สปสช.)/ศูนย์
พฒันาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพ
ผู้สูงอายุทต.
ปราณบรีุ

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

   ( ประเภทที่ ๓ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก หรือศูนยท์ี่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนยพั์ฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กหรือศูนยท์ี่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายหุรือคนพิการใน
ชุมชน

โครงการป้องกนัการหกล้ม
ในผู้สูงอายุ            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔๑ หน้า ๑๕๐)

ให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัการ
หกล้มในผู้สูงอายุ และฝึก
ปฏิบัติการป้องกนัการหกล้ม
ในผู้สูงอายุ

พ.ศ. ๒๕๖๓

ให้ความรู้ เร่ืองการออกกา้ลัง
กาย ด้วยการร้อง เล่น เต้น ร้า 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
สาธิตและฝึกปฏิบัติการออก
กา้ลังกายด้วย การร้องเล่น 
เต้น ร้า ที่เหมาะสมกบัผู้สูงอายุ

โครงการออกกา้ลังกายโดย
การร้อง เล่น เต้น ร้า เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ      
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๙ หน้า ๑๔๙)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์พฒันาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุทต.
ปราณบุรี

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ศูนย์
พฒันาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพ
ผู้สูงอายุทต.
ปราณบุรี



๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ ๓๔,๘๙๐ให้ความรู้ในเร่ืองการป้องกนั

ดูแลรักษาโรคที่พบได้บ่อยใน
เด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ ๓ ศูนย์

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ ๓ ศูนย์

พ.ศ. ๒๕๖๔สถานที่ด าเนินการ

โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ปลอดโรค             
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๓๘ หน้า ๑๔๙)

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

   ( ประเภทที่ ๓ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก หรือศูนยท์ี่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนยพั์ฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กหรือศูนยท์ี่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายหุรือคนพิการใน
ชุมชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ศูนย์
พฒันาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพ
ผู้สูงอายุทต.
ปราณบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓



รวม ๖๙,๘๙๐

๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๗๕,๐๐๐

   ( ประเภทที่ ๔ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ ๓ ศูนย์

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี
(สปสช.)/ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ ๓ ศูนย์

โครงการประชุม
คณะกรรมการกองทุน/ที่
ปรึกษา/อนุกรรมการ/
คณะท้างาน           
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔๒ หน้า ๑๕๐)

ประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท้างาน
 เพื่อพจิารณาอนุมัติติดตาม
แผนงาน/โครงการกจิกรรม

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพ ทต.ปราณ
บุรี(สปสช.)

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี(สปสช.)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ปลอดโรค             
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
ผ.๐๒ ข้อ ๓๘ หน้า ๑๔๙)

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



๒ ๓๕,๐๐๐

๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ ๗,๐๐๐

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้เพื่อพฒันาศักยภาพ
บุคลากรของกองทุน          
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔๓ หน้า ๑๕๑)

ให้ความรู้ และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ เดินทางไป
ราชการของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท้างาน

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพ ทต.ปราณ
บุรี(สปสช.)

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี(สปสช.)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

   ( ประเภทที่ ๔ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๒

โครงการจดัซ้ือวัสดุและ
ครุภัณฑ์ เพื่อการด้าเนินงาน
กองทุน                   
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔๔ หน้า ๑๕๑)

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์และครุภัณฑ์
 เพื่อด้าเนินงานกองทุนฯ

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพ ทต.ปราณ
บุรี(สปสช.)

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี(สปสช.)



๔ ๑๐๘,๐๐๐

รวม ๒๒๕,๐๐๐

๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑๐๐,๐๐๐

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จา้งเหมาพนักงาน(ชั่วคราว) 
จา้นวน ๑ คน

เทศบาลต้าบล
ปราณบุรี

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี(สปสช.)

ค่าใช้จา่ยในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาสาธารณสุขใน
กรณีเกดิโรคระบาดหรือภัย
พบิัติ                
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔๕ หน้า ๑๕๒)

ค่าใช้จา่ยในการจดัการแกไ้ข
ปัญหาสาธารณสุขในกรณีเกดิ
โรคระบาดหรือภัยพบิัติ

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพ ทต.ปราณ
บุรี(สปสช.)

กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ ทต.
ปราณบุรี(สปสช.)

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการจา้งเหมาพนักงาน
(ชั่วคราว)ของกองทุน
หลักประกนัสุขภาพ 
เทศบาลต้าบลปราณบุรี  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๒ ผ.๐๒     
 ข้อ ๔ หน้า ๑๐)

แบบ ผด. ๒

      แผนงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปราณบุรี

   ( ประเภทที่ ๕ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข



รวม ๑๐๐,๐๐๐

รวมทั้งหมด ๑,๖๘๗,๗๕๐




















































