
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเหล่า 

 

เรื่อง  โครงการอบรมคัดแยกขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ประจ าปี  2562   

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

   ด้วย  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม  มีความประสงค์จะจัดท าโครงการอบรมคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน  ในปีงบประมาณ  2562  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเหล่า  
เป็นเงิน  25,000  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดโครงการ  ดังนี้ 
 

ส่วนที่  1  :  รายละเอียดแผนงาน/โครงการอบรมคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ประจ าปี  2562   
 

1.  วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
1.  เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนและสามารถน าความรู้เรื่องการจัดการขยะไปขยายผลสู่ครอบครัวได้ 
2.  เพ่ือกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจถึ งแนวทางในการลดปริมาณขยะ  

การแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน   การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
คณะครู  นักเรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 
 

2. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 

 2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 3. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแก่คณะครู  นักเรียน 
 4. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
 5. ประเมินผลโครงการ  (แบบสอบถาม) 

 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  16  พฤษภาคม  2562  –  30  กันยายน  2562 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ  หอประชุมอาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม  ต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเมือง   
จังหวัดขอนแก่น  

5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเหล่า  จ านวน  25,000  บาท 
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
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 รายละเอียด  ในการด าเนินการตามโครงการอบรมคัดแยกขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ประจ าปี  2562   
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.บ้านเหล่า    จ านวน   25,000    บาท 

(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
 - ค่าท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ  ขนาด  240 x 480  cm   เป็นเงิน    1,000   บาท 
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  140  คน  คนละ  50  บาท  เป็นเงิน    7,000   บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  140  คน  คนละ  25  บาท          เป็นเงิน    3,500   บาท 
 - ค่าวิทยากรให้ความรู้  จ านวน  3  ชั่วโมง ๆ  ละ  600  บาท           เป็นเงิน    1,800   บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน 140 ชุด ๆ ละ 30 บาท  เป็นเงิน    4,200   บาท 
 - ค่าถังขยะ  จ านวน  10  ถัง               เป็นเงิน    4,000   บาท 
 - ค่าถุงด าเพ่ือใช้ในการคัดแยกขยะตลอดโครงการ    เป็นเงิน    3,500   บาท 
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนสามารถคัดแยกขยะและน าขยะมาท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้ 
 2.  นักเรียนมีจิตส านึกและทิ้งขยะลงถังอย่างถูกวิธี ถูกประเภท 
 3.  สามารถลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนและชุมชนได้ 
 4.  สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะน าโรคต่าง ๆ  
 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับใช้ในการ
จ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557ข้อ 7) 
 ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 

   7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. 

   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

   7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เช่น สสอ. 

   7.1.4 หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 

   7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

   7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] 

   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] 

   7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] 

   7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 

   7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัต ิ[ข้อ 7(5)] 
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7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 

   7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 

   7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

   7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

   7.3.4 กลุ่มวัยท างาน 

   7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 

   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

   7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 

   7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

   7.3.8 ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 
 

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 

   7.4.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 

   7.4.1.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

   7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 

   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 

   7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

   7.4.1.8 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................ ......................................... 
 

   7.4.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

   7.4.2.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

   7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

   7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

   7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 

   7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 

   7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

   7.4.2.8 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................ ......................................... 
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   7.4.3  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

   7.4.3.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

   7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

   7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

   7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 

   7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 

   7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 

   7.4.3.9 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................ ......................................... 
 

   7.4.4  กลุ่มวัยท างาน 

   7.4.4.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

   7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยท างานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใน 
การท างาน 

   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยท างาน 

   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   7.4.4.9 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................ ......................................... 

   7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 

   7.4.5.1.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

   7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

   7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

   7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

   7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 

   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

   7.4.5.1.8 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................................................... ........................................... 
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  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

   7.4.5.2.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

   7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

   7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

   7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

   7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 

   7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

   7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

   7.4.5.2.9 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................................................... ........................................... 

   7.4.6  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 

   7.4.6.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

   7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

   7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

   7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

   7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

   7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 

   7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

   7.4.6.8 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................ ......................................... 

   7.4.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

   7.4.7.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

   7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

   7.4.7.6 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................ ......................................... 

           7.4.8  ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 

   7.4.8.1 อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................... ........................................ 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
                 (นายส ารวย  ทิมาชัย) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 
      วันที่  27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
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ตารางอบรมโครงการอบรมคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ประจ าปี  2562   
วันที ่ 14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม  ต.บ้านเหล่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
08.30-9.00 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม นางอัจฉราวดี  ทิพนัส  และคณะครูทุกคน 

09.00 น. พิธีเปิดการอบรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
09.30-10.30 น. ความรู้และการจัดการขยะมูลฝอย คณะวิทยากร 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  - 
10.45-12.00 น. วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง คณะวิทยากร 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น. กิจกรรมกลุ่ม/ถอดบทเรียน นางอัจฉราวดี  ทิพนัส  และคณะครูทุกคน 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง - 
14.45-15.30 น. วิธีปฏิบัติการคัดแยกขยะ คณะวิทยากร 
15.30-16.00 น. น าเสนองานกลุ่ม นางอัจฉราวดี  ทิพนัส  และคณะครูทุกคน 

16.30 น. พิธีปิดการอบรม ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

 
 


