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ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง   

ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
-------------------------------------------- 

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้
ดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  เพื่อให้การบริหารจัดการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่  พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๒  เรื่อง  แนว
ทางการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ  และ
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เห็นชอบร่างแผนดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  และให้ใช้เป็นแผนดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
                   
 
                                 สุพจน์  ตากลม 

           (นายสุพจน์  ตากลม) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                  องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 แผนดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  อําเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  เล่มนี้เป็นผลมาจากการดําเนินการตามโครงการประชุม                      
เชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์  กองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล                  
แก้งสนามนาง  ปี ๒๕๕๔  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพแก่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหาร ส่วนตําบลแก้งสนามนาง ในการบริหารจัดการกองทุน และสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ  ของกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น   เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๔  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล               
แก้งสนามนางได้จัดทําขึ้น ด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ  ได้แก่  อําเภอแก้งสนามนาง   
สาธารณสุขอําเภอแก้งสนามนาง  โรงพยาบาลแก้งสนามนาง  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลแก้งสนามนาง                
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้งสนามนาง  ผู้นําท้องที่  ผู้นําท้องถิ่น 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  ชมรมผู้สูงอายุตําบลแก้งสนามนาง  กลุ่มเยาวชนตําบล                
แก้งสนามนาง  ตัวแทนมูลนิธิเพ่ือพัฒนาคนพิการ  กองทุนช่วยเหลือคนพิการตําบลแก้งสนามนาง  และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ได้ร่วมประชุมระดม
ความคิดเห็นในการจัดทําแนวทางการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล                   
แก้งสนามนาง  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔    

 ทั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการดําเนินการโครงการด้านสุขภาพของประชาชน           
ในตําบลแก้งสนามนาง  อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  ให้มีประสิทธิภาพ  เป็นรูปธรรม  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพได้มีมติเห็นชอบ
อนุมัติแผนดําเนินงานดังกล่าว  ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง   ขอบคุณภาคีเครือข่าย                
ด้านสุขภาพที่ได้กล่าวมาข้างต้นทุกท่านที่ ได้ เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมโครงการฯ  และขอบคุณ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางทุกท่านไว้  ณ  โอกาส
นี้ด้วย 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

                                                                    



สารบัญ 

หน้า 

คํานํา 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทนํา  ๑ – ๔ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๕ – ๘ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ๙ – ๑๘ 

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ๑๙ – ๒๒  

ส่วนที่ ๕ บัญชีสรุปโครงการ ๒๓ – ๔๓ 

ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล ๔๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑ 

บทน า 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้กําหนดให้ประชาชนและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ  ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการ
เข้ารับการบริการ  การบริหารจัดการ  การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ  ได้
ร่วมกระบวนการเรียนรู้และเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วม  ในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น
ในอนาคต  โดยทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ๔  
ด้าน  คือ   

๑)  การมีส่วนร่วมในด้านนโยบาย / บริหาร 
๒)  การมีส่วนร่วมในด้านการเงินและงบประมาณ 
๓)  การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น 
๔)  การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ 
ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  

มาตรา  ๑๓(๓)  มาตรา  ๑๘(๘)  มาตรา ๔๗  และมาตรา  ๔๘(๔)  การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับพ้ืนที่นั้น  จะทําให้ระบบสามารถตอบสนอง          
ต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้มากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอํานาจของ
ประเทศ  โดยหลักการสําคัญของการมีหลักประกันสุขภาพนั้น  เป็นเรื่องของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์  เป็นสิ่งที่สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริ การ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง  การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิประการหนึ่งที่มนุษย์พึงมี  การให้หลักประกัน
สุขภาพแก่ประชาชนเป็นความจําเป็นทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศในการเคารพ
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็นสมาชิกในสังคม  การเข้าใช้บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอและไม่ใช่
การซื้อขายแบบธุรกิจ  แต่เป็นการที่ประชาชนมารับบริการอันพึงมีพึงได้จากผู้ให้บริการและเรื่องของการเฉลี่ย
สุขเฉลี่ยทุกข์กันของสมาชิกในสังคม 

จากหลักการสําคัญของการมีหลักประกันสุขภาพและความจําเป็นของการให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในหลักประกันสุขภาพ  ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการบริการ  การ
บริหารจัดการ  การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  อําเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา  จึงได้ดําเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง
ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนในตําบลได้รับทราบสิทธิและกระบวนการเรียนรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ
หลักประกันสุขภาพที่ด ี

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  มีเจตนารมณ์ใน                  
การสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชน              
ในพ้ืนที่แล้ว  ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพตนเอง  ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้



ทุกฝุายที่เก่ียวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  สามารถดูแลสุขภาพ
ได้ด้วยตนเอง  และสร้างกลไกในสังคมท่ีจะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล               
แก้งสนามนางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์  จึงต้องมีระบบการจัดข้อมูล  การจัดทํา
แผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยบริการ  ประชาชน  และภาคีที่เกี่ยวข้อง  โดยนําแผนสุขภาพชุมชน  และแผนที่ยุทธศาสตร์มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน  เพื่อพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
  ๑.  เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย  มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็นเจ้าของ  
การควบคุมกํากับและร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล 
  ๒.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่และมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่เป็นจริง 
  ๓.  เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
และให้บริการได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง 
  ๔. เพ่ือให้สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
  ๕.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การ
ปูองกันโรค  และการฟ้ืนฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถานที่บริการอ่ืน ๆ  หรือสถานบริการทางเลือกต่าง ๆ 
  ๗.  เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเปูาหมายที่เป็นกลุ่มแม่และเด็ก   กลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนสามรถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง  
และมีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์ 
  ๘.  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
  ๙.  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนงานกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 
 ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดทําแผนงาน 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  
เป็นคณะทํางานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนงาน    มีหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์  ความสําคัญ  และแนวทางใน
การจัดทําแผนงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  เพ่ือจัดทําโครงการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ   
  
 

๒ 



ขั้นตอนที่  ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

  ๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล                    
แก้งสนามนาง  จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และ           
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม  ที่จะนํามาใช้เป็นกรอบการจัดทําแผนงาน  
รวมทั้งกําหนดโครงการ / กิจกรรม  ที่จะนํามาเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
  ๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล                  
แก้งสนามนาง  จัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาว่ามีโครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดําเนินการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพ 

ขั้นตอนที่  ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๑)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดแผนงาน  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อ                 
การจัดทําแผนงาน  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว  ยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนให้ความเห็น  ซึ่งข้อมูลที่จัดทํา  ได้แก่  ข้อมูลประชากร  อาชีพ  การศึกษา  เศรษฐกิจ  การคมนาคม  
การสาธารณูปโภค  สุขภาพ  ได้อย่างถูกต้อง  เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห์  SWOT  (การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)  ได้เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

๒)  การวิเคราะห์ข้อมูล  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก้งสนามนาง  จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมานําเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย  คณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ประชาชน  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา  โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  เพ่ือ
นํามาคัดเลือกจัดแผนงาน  รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน  การจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี  ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ  คือ  ประชุมตกลงกัน  หรือ
อาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือนําคะแนนมาจัดลําดับความสําคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสุขภาพของประชาชนในตําบลแก้งสนามนาง 

ขั้นตอนที่  ๔  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 หลังจากได้แนวทางแผนงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาดําเนินการหลังจาก
ทราบภารกิ จ   แนวทางการ พัฒนาที่ กอ งทุ นหลั กประกันสุ ขภาพองค์ ก ารบริ หา รส่ วนตํ าบล                             
แก้งสนามนางที่จะต้องทํา 

ขั้นตอนที่  ๕  การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาสุขภาพของตําบล  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ  ในด้านเปูาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่
จะดําเนินการ  เพื่อให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป 

 

๓ 



ขั้นตอนที่  ๖  การจัดทําร่างแผนดําเนินงาน 

 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จัดทําร่างแผนดําเนินงาน  โดยมีเค้าโครง

ประกอบด้วย  ๗  ขั้นตอน  เพ่ือเสนอร่างแผนดําเนินงาน  และรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และนําไป
ปรับปรุงแผนงานให้สมบูรณ์ต่อไป  เมื่อดําเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ  เสร็จสิ้นแล้วให้นําร่างแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่  ๗  การอนุมัติและการประกาศใช้แผนดําเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  

พิจารณาอนุมัติ  ประกาศใช้  และรายงานแผนดําเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



ส่วนที่  ๒ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

 
๑.  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางที่เข้าร่วมดําเนินงานจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการ              
ชุดหนึ่ง  เรียกว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุน  โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ  ต้องสรรหาตาม
หลักเกณฑ์ทีส่ํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  กําหนด   
  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  
ประกอบด้วย 

  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแก้งสนามนาง   ที่ปรึกษา 

  สาธารณสุขอําเภอแก้งสนามนาง    ที่ปรึกษา 

  ๑.  นายสุพจน์ ตากลม  นายก  อบต.แก้งสนามนาง  เป็นประธานกรรมการ 

  ๒.  นายสมาน งามพัด  ผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นรองประธานกรรมการ 

  ๓.  นางทองเพ็ชร  พันธ์ชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นรองประธานกรรมการ 

  ๔.  นายฉลอง   นามวงษา สมาชิกสภา อบต.   เป็นกรรมการ 

  ๕.  นายสําเภา   โพธิ์วัด  สมาชิกสภา อบต.   เป็นกรรมการ 

  ๖.  นางรุ่งทิวา   พลอยสุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน   เป็นกรรมการ 

  ๗.  นางอรุณ  อ่อนประทุม อาสาสมัครสาธารณสุข   เป็นกรรมการ 

  ๘.  นางวรรณรัตน์  ปั่นสันเทียะ อาสาสมัครสาธารณสุข   เป็นกรรมการ 

  ๙.  นายชลอ   แก้วทะเล ผู้แทนหมู่บ้าน    เป็นกรรมการ 

  ๑๐. นายภาคภูมิ  เภาพาน ผู้แทนหมู่บ้าน    เป็นกรรมการ 

  ๑๑. นางประเทือง  วรรณพงษ์ ผู้แทนหมู่บ้าน    เป็นกรรมการ 

  ๑๒. นายเกรียงไกร  วงษศ์ร ี ผู้แทนหมู่บ้าน    เป็นกรรมการ 

  ๑๓. นายชาญบุญ  พลแสน ผู้แทนหมู่บ้าน    เป็นกรรมการ 

  ๑๔. นายปกาศิต  ตั้งพงษ ์ ปลัด  อบต.แก้งสนามนาง   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 



๒.  พื้นที่รับผิดชอบ 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต
พ้ืนที่ตําบลแก้งสนามนาง  อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  ๑๒  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ผู้ใหญ่บ้าน 

๑ บ้านศูนย์กลาง ๓๒๘ ๔๘๐ ๔๙๔ ๙๗๔ นางจําปี  สมบัติคํา 

๒ บ้านโนนรัง ๑๗๓ ๓๗๖ ๓๘๘ ๗๖๔ นายสมร   บุญค้ํา 

๓ บ้านแก่งโก ๑๖๓ ๓๘๘ ๔๑๓ ๘๐๑ นายชลอ   แก้วทะเล 

๔ บ้านหนองบง ๒๒๐ ๕๑๔ ๕๒๗ ๑,๐๔๑ นายทิพย์   ทุตา 

๕ บ้านหนองขามนาดี ๑๔๔ ๓๐๔ ๒๙๓ ๕๙๗ นายวชิระ   โยธา 

๖ บ้านหนองสะเดา ๑๒๐ ๒๗๔ ๒๖๗ ๕๔๑ นายภาคภูมิ   เภาพาน 

๗ บ้านฤทธิ์รักษา ๑๘๑ ๓๐๙ ๓๔๗ ๖๕๖ นายแฉล้ม   ศรีประเสริฐ 

๘ บ้านหนองแขมพัฒนา ๑๗๕ ๓๖๓ ๓๘๒ ๗๔๕ นายเกรียงไกร   วงษ์ศรี 

๙ บ้านแก่งขาม ๓๔๒ ๓๑๗ ๓๑๑ ๖๒๘ นายชาญบุญ   พลแสน 

๑๐ บ้านหนองเม็กน้อย ๒๑๐ ๔๙๕ ๕๑๐ ๑,๐๐๕ นายสมาน   งามพัด (กํานัน) 

๑๑ บ้านไร่พัฒนา ๒๑๐ ๑๕๗ ๑๐๘ ๒๖๕ นางอรุณ   อ่อนประทุม 

๑๒ บ้านเจริญสุข ๒๐๕ ๒๕๒ ๒๗๓ ๕๒๕ นายสุทธิพงษ์   บุญยะประสิทธิ์ 

 ๑ ๒๑๔ ๑๓๔ ๓๔๘  

รวม ๒,๔๘๐ ๔,๔๔๓ ๔,๔๔๗ ๘,๘๙๐  

(ข้อมูลประชากร  ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  ๒๕๕๓  ทะเบียนราษฎร์อําเภอแก้งสนามนาง) 
 

๓.  ด้านเศรษฐกิจ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  รองลงมา  คือ ค้าขาย  รับจ้าง  และ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 

๔.  ด้านอุตสาหกรรม 
ในเขต อบต.แก้งสนามนาง มีโรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน  ๑  แห่ง 

๖ 



๕.  ด้านการศึกษา 
 ๑.  จ านวนสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่  มีจํานวน  ๖  แห่ง   ดังนี้ 

 ๑)  โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 
  ๒)  โรงเรียนบ้านโนนรัง 
  ๓)  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 
  ๔)  โรงเรียนบ้านหนองบง 
  ๕)  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  
  ๖)  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา  
๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีจํานวน  ๒  แห่ง  ดังนี ้
  ๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง 
  ๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านหนองขามนาดี 

๖.  ด้านการสาธารณสุข 
มีสถานบริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐ  ได้แก่ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง เป็นโรงพยาบาลชุมชน

ขนาด  ๓๐  เตียง  จํานวน  ๑  แห่ง  

๗.  ด้านการศาสนา 
ประชาชนใน อบต.แก้งสนามนาง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙๙  โดยมีวัด  จํานวน             

๑๐  แห่ง   

๘.  ด้านสาธารณูปโภค 
ประชาชนในเขต อบต.แก้งสนามนาง  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปา  ระบบประปา

หมู่บ้าน  จํานวน  ๘  หมู่บ้าน  และรับบริการจากกิจการประปา  อบต.แก้งสนามนาง  จํานวน  ๔  หมู่บ้าน 

๙.  งบประมาณ 

๑.  งบประมาณคงเหลือจากงบประมาณ  ปี  ๒๕๕๓  จํานวนเงิน ๘๘,๒๗๘.๑๐  บาท  (แปดหมื่น
แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสตางค์) 

๒. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  จํานวนเงิน  
๓๓๕,๘๔๐.๐๐  บาท  (สามแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบาทถ้วน) 

๓.  งบประมาณที่ได้รับการสมทบจากองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๓๐  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  จํานวนเงิน  ๑๐๑,๐๐๐.๐๐  
บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

๗ 



รวมเป็นเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๕๔  จํานวนทั้งสิ้น  ๕๒๕,๑๑๘.๑๐  บาท  (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาท           
สิบสตางค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



ส่วนที่  ๓ 

ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทกิจกรรมที ่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กลุ่มเปูาหมาย/          
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ เริ่มต้น สิ้นสุด 

๑ โครงการหลอดเลือดดีชีวีสดใส /    ๑.  เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.)  คัดกรอง
ผู้ปุวยโรคความดัน โลหติสูง  และ
โรคเบาหวาน  รวมทั้งติดตาม
เยี่ยมผู้ปุวยได ้
๒.  เพื่อลดอัตราการปุวย / ตาย
ด้วยโรคเบาหวาน  และโรคความ
ดันโลหติสูง 
๓.  เพื่อให้ประชาชน  และผู้นํา
สุขภาพ  เกิดการรับรู้  ตระหนัก  
เรียนรู้และจัดการปูองกัน
โรคเบาหวาน  และโรคความดัน
โลหิตสูง 
๔.  เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสีย่ง
อายุ  ๓๕  ปีขึ้นไปในแตล่ะชุมชน
ได้รับการคัดกรองและศึกษา
เรียนรู้ปฏิบัตตินได้อย่างเหมาะสม
กับระดับโอกาสเสี่ยงของตนเอง 
๕.  เพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุม่แกน
นําในชุมชนร่วมดําเนินการดูแล
สุขภาพประชาชนในชุมชน 
 

ประชาชนอายุตั้งแต่ ๓๕ ปี
ในพื้นที่ตําบลแก้งสนามนาง 

เมษายน 
๒๕๕๓ 

กันยายน 
๒๕๕๓ 

๓๒,๐๐๐.๐๐ ๑.  ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไป  ไดร้ับการคดักรองสุขภาพ  
จํานวน  ๒,๘๖๕  คน 
๒.ประชาชนตระหนัก  และใส่
ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชนได้มีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ  
หรือวิถีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคได้
ถูกต้องและเหมาะสม 
๓.  อัตราการปุวย/ตาย  ด้วย
โรคเบาหวาน/โรคความดัน
โลหิตสูงลดลง 
๔.  ลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวาน/โรคความดัน
โลหิตสูงในประชาชนกลุม่เสีย่ง 
๕.  เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างทีมสุขภาพ              
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่  และ
ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 
 



ที ่ กิจกรรม 
ประเภทกิจกรรมที ่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กลุ่มเปูาหมาย/          
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ เริ่มต้น สิ้นสุด 

๒ โครงการเมืองน่าอยู่   
ตําบลแก้งสนามนาง 

 /   เพื่อพัฒนาตําบลแก้งสนามนางให้
เป็นเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ  โดย
ผ่านเกณฑ์การประเมินท้ังทางด้าน
กระบวนการ  และด้านผลสัมฤทธ์ิ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

๑.  องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก้งสนามนาง 
๒.  ตลาดสด  ร้านจําหน่าย
อาหาร  แผงลอยในตําบล
แก้งสนามนาง 
๓.  สถานบริการสาธารณะ   
๔.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑ ม.ค. 
๒๕๕๓ 

๓๑  ธ.ค. 
๒๕๕๓ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑.  ตําบลแก้งสนามนางเป็น
เมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ  โดย
ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดทั้งด้าน
กระบวนการ  และตัวช้ีวัดดา้น
ผลสัมฤทธ์ิอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาให้พื้นที่ตําบลแก้งสนาม
นาง  เป็นเมืองน่าอยู่ด้าน
สุขภาพ 
๓.  ลดปญัหาดา้นสุขภาพของ
ประชาชนท่ีเกิดจากอนามยั
สิ่งแวดล้อม  และการเจ็บปุวย
ด้วยโรคที่ปูองกันได ้

๓ โครงการอาหาร  สะอาด  ปลอดภยั    /   ๑.  เพื่อส่งเสริมการจัดและบริการ
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ  บริการ
อาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค  และลดความเสี่ยงจาก
โรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเป็น
สื่อ 
๒.  เพื่อสนับสนุนใหร้้านอาหาร/
แผงลอยได้รับการประเมิน
มาตรฐาน 
๓.  เพื่อสร้างร้านอาหาร/โรง
อาหาร/แผงลอยต้นแบบ 

ร้านจําหน่ายอาหาร/ 
โรงอาหาร/แผงลอยในพ้ืนท่ี

ตําบลแก้งสนามนาง 

มกราคม 
๒๕๕๓ 

ธันวาคม 
๒๕๕๓ 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑.  ผู้ประกอบการร้านค้าและ
ทีมเครือข่ายแกนนําสุขภาพมี
ความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนัก
ถึงความสําคัญ  และมสี่วนร่วม
ในการจัดและบริการอาหารให้
ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  และ
ปลอดภัย  ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผล  ร้อยละ ๘๐ 
๒.  ร้านอาหาร/โรงอาหาร/
แผงลอย  ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
อาหารสะอาด  รสชาติอร่อย  
ร้อยละ  ๘๐ 

 
๑๐ 



ที ่ กิจกรรม 
ประเภทกิจกรรมที ่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กลุ่มเปูาหมาย/         
 พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ เริ่มต้น สิ้นสุด 

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพสร้าง             
ความเข้มแข็งของชมรมผูสู้งอายุตาํบล
แก้งสนามนาง 

  /  ๑.  เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกใน
ครอบครัว  และชุมชนมสี่วนร่วม
ในการดูแล  และส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
๒.  เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายไุด้มี
โอกาสแสดงศักยภาพตนเอง 
๓.  เพื่อให้ผู้สูงอายเุฝูาระวัง
ปูองกันสุขภาพผู้สูงอาย ุ
๔.  เพื่อทราบปัญหาและความ
ต้องการของผู้สูงอายุมากขึ้น 

ผู้สูงอายุ  ในเขตพื้นท่ี 
ตําบลแก้งสนามนาง 

จํานวน  ๑๒  หมู่บ้าน  
จํานวน  ๒๐๐  คน 

๒๗  ม.ค. 
๒๕๕๓ 

๒๗  ม.ค. 
๒๕๕๓ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

๑.  ผู้สูงอายไุดร้ับ
ปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 
๒.  ผู้สูงอายไุดร้ับความเคารพ
รัก  ความเข้าใจ  ความเอื้อ
อาทร 
๓.  ผู้สูงอายไุดร้ับการเรียนรู้  
และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 
 

๕ โครงการงานบุญปลอดเหลา้   /  ๑.  เพื่อรณรงค์ให้มกีารลด ละ 
เลิก การบรโิภคเครือ่งดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ทุกประเภทในงานบญุ  
เช่น งานขึ้นบ้านใหม่  งานแต่งงาน  
งานบวช  งานศพ  ทาํบญุทอดกฐิน  
หรือผ้าปาุ  เป็นตน้ ในเขตตาํบล
แก้งสนามนาง  ลดลงร้อยละ ๖๐  
ของการมีงานบญุทุกครั้ง 
๒.  เพื่อลดคา่ใช้จ่ายในส่วนของ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
เจ้าภาพในการจดังานบุญลง 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.  เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้กับหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

หมู่บ้านในเขต 
ตําบลแก้งสนามนาง   

จํานวน  ๑๒  หมู่บ้าน 

กรกฎาคม 
๒๕๕๓ 

ตุลาคม 
๒๕๕๓ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑.  งานบุญในเขตตาํบลแก้ง
สนามนาง  มีการลด  ละ เลิก
การบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ทุกประเภทลงร้อย
ละ ๖๐  ของการมีงานบุญทุก
ครั้ง 
๒.  เจ้าภาพในการจัดงานบญุ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์
๓.  ประชาชนในหมู่บ้านให้
ความสําคญัในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง  โดยการลด ละ เลิก  
การบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ์
 

๑๑ 



 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทกิจกรรมที ่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กลุ่มเปูาหมาย/          
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ เริ่มต้น สิ้นสุด 

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนผู้
พิการตําบลแก้งสนามนาง 

  /  ๑.  เพื่ออบรมให้ความรู้จิตอาสา
ดูแลคนพิการและคณะกรรมการ
กลุ่มในการให้คําปรึกษาคน
พิการ 
๒.  เพื่ออบรมให้ความการดูแล
สุขภาพคนพิการแบบองคร์วม
เกิดปรับสภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในบริเวณที่อยู่อาศัยคน
พิการรุนแรง 

๑.  จิตอาสาดูแลคนพิการ
ประจําหมู่บา้น  
๒.  คณะกรรมการกลุ่ม 
ตวัแทนคนพิการ  
๓.  คณะกรรมการกลุ่ม
ตัวแทนผู้นําชุมชน  ๔.  
เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งสนามนาง   

จํานวน  ๔๐ คน 

๒๗ ก.ย. 
๒๕๕๓ 

๒๘  ก.ย. 
๒๕๕๓ 

๓๐,๐๐๐.- ๑.  จิตอาสาผู้ดูแลคนพิการมี
ทักษะในการช่วยเหลือคน
พิการ 
๒.  รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมของคนพิการ 
๓.  เทคนิคการเยี่ยมบา้นให้
กําลังใจคนพิการ  และ
ครอบครัว 
 

๗ โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพตดิ   /  ๑.  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการ
มีส่วนร่วมของเยาวชนตําบล 
แก้งสนามนางในการรวมพลัง
ต่อต้านยาเสพตดิ 
๒.  เพื่อให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ  
ทางสังคม  ในการดําเนินงาน
ด้านการปูองกันแก้ไข  และเฝาู
ระวังปัญหาเยาวชนระดับพื้นท่ี 
๓.  เพื่อให้กลุ่มเยาวชนตําบล
แก้งสนามนางใช้เวลาว่างในช่วง
ปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์  
และให้มีรายได้ในช่วงปิดภาค
เรียน 

เยาวชนใน 
ตําบลแก้งสนามนาง 
หมู่บ้านละ ๑๒  คน 
จํานวน  ๑๔๔  คน 

๒๙  มี.ค. 
๒๕๕๓ 

๓๑  พ.ค. 
๒๕๕๓ 

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑.  เกิดกิจกรรมด้านการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดของ
เยาวชนในหมู่บ้าน ๑๒ 
หมู่บ้าน 
๒.  เกิดพลังทางสังคมในการ
ต่อต้านปัญหายาเสพติดที่
กําลังเกิดขึ้นในกลุม่เยาวชน
ตําบลแก้งสนามนาง 
๓.  กลุ่มเยาวชนตําบลแก้ง
สนามนางได้ใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดภาคเรียน 
๔.  เครือข่ายเยาวชนมีการ
พัฒนาศักยภาพและสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรม  เพื่อ
การรณรงค์กิจกรรมที ่ 

๑๒ 



ที ่ กิจกรรม 
ประเภทกจิกรรมที ่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กลุ่มเปูาหมาย/          
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ เริ่มต้น สิ้นสุด 

      ๔.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายแกนนํา
เยาวชนให้สามารถดําเนินการ
จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์  โดยใช้
พลังเครือข่ายเยาวชนในตําบล
แก้งสนามนาง  ในการผลักดัน
ปูองกัน  แก้ไข  และเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพตดิในชุมชน 

    สร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน  
โดยใช้พลังของเยาวชนในการ
ผลักดันใหเ้กิดอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 
 
 

๘ โครงการแรลลี่เยาวชนรักสุขภาพ   /  ๑.  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการ
มีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
ร่วมทําความดี  และบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
๒.  เพื่อให้เกิดกระบวนการการ
มีส่วนร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ  
ทางสังคม  ในการดําเนินงาน
ด้านการปูองกัน  แก้ไข  และเฝูา
ระวังปัญหาเยาวชนระดับพื้นท่ี 
๓.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายแกนนํา
เยาวชนให้สามารถดําเนินการ
จัดกิจกรรมเพื่อการเฝูาระวัง
ปัญหาเยาวชนทุกประเภทใน
ชุมชน  โดยใช้พลังเครือข่าย
เยาวชนในการผลักดันปูองกัน  
แก้ไข  และเฝูาระวัง 

๑.  เยาวชนในตําบลแก้ง
สนามนาง  หมู่บ้านละ ๑๒ 
คน  จํานวน  ๑๔๔  คน 
๒.  ผู้นําชุมชน , อสม. ,           
ส.อบต.  และประชาชน
ทั่วไป  จํานวน  ๕๖  คน 

๑๑ เม.ย. 
๒๕๕๓ 

๑๒ เม.ย. 
๒๕๕๓ 

๖๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

๑.  เกิดกิจกรรมด้านการ
ปูองกันปัญหาสุขภาพของ
เยาวชนในชุมชน  ๑๒  แห่ง 
๒.  เกิดพลังทางสังคมในการ
ต่อต้านการสร้างให้เกดิ
ปัญหาที่ส่งผลต่อการเตบิโต
ของเยาวชนซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ  
ระดับพื้นท่ี 
๓.  เกิดกระบวนการการมี
ส่วนร่วมในการทํางานด้าน
การปูองกัน  แก้ไข  และเฝาู
ระวังปัญหาเยาวชนในระดับ
พื้นที ่
๔.  เครือข่ายเยาวชนมีการ
พัฒนาศักยภาพและสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรม              

๑๓ 



ที ่ กิจกรรม 
ประเภทกิจกรรมที ่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กลุ่มเปูาหมาย/          
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ เริ่มต้น สิ้นสุด 

           เพื่อการรณรงค์กิจกรรมที่
สร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน  
โดยใช้พลังของเยาวชนในการ
ผลักดันใหเ้กิดอย่างเป็น
รูปธรรม 

๙ โครงการสร้างงานอาชีพ (ชมรมนวด
สมุนไพร) 

  /  ๑.  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
๒.  มีการจดัตั้งกลุม่ส่งเสรมิ
อาชีพ 
๓.  ใช้สมุนไพรพื้นบ้านใหเ้กิด
ประโยชน์อย่างมคีุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

กองทุนนวดสมุนไพรและ
แผนไทย บ้านแก่งโก 

สิงหาคม  
๒๕๕๓ 

กันยายน 
๒๕๕๔ 

๒๐,๐๐๐.- กองทุนนวดสมุนไพรและแผน
ไทย  บ้านแก่งโก  มีความรู้  
ความสามารถ  ทักษะการ
นวด  และรู้จักการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

๑๐ โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  
ตําบลแก้งสนามนาง 

  /  ๑.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  มี
สุขภาพแข็งแรง  ไม่มโีรคภัยไข้
เจ็บ 
๒.  เพื่อให้ประชาชนมีสุขนิสัย  
สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ด ี

กลุ่มประชาชนทั่วไป ๑ ม.ค. 
๒๕๕๓ 

 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๕๓ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑.  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคภยั
ไข้เจ็บ 
๒.  ประชาชนมีสุขนิสัย  
สุขภาพกาย  และสุขภาพจิต
ที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



ที ่ กิจกรรม 
ประเภทกิจกรรมที ่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กลุ่มเปูาหมาย/          
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ เริ่มต้น สิ้นสุด 

๑๑ โครงการศูนย์ ๓ วัย (เด็กเล็ก , 
ผู้ปกครอง , ผู้สูงอาย)ุ 

  /  ๑. เพื่อสร้างความรัก  ความ
ผูกพันของคนในครอบครัว 
๒.  เพื่อส่งเสริมให้คนใน
ครอบครัวรักกัน  และหันมาใส่
ใจคนในครอบครัว 
๓.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโนนรัง  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเฉลมิพระเกียรติฯ  

หนองขามนาด ี
 
 
 
 

มกราคม 
๒๕๕๓ 

ธันวาคม 
๒๕๕๓ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑.  ประชาชนเกิดความรัก
ความผูกพันกับคนใน
ครอบครัว  และหันมาใส่ใจ
คนในครอบครัว 
๒.  ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจในการปฏิบัติตน
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
๓.  มีสถานท่ีเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

๑๒ โครงการคุม้น่าอยู่  หมู่บ้านน่ามอง          
สู่สุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 

  /  ๑.  เพื่อให้ราษฎรแตล่ะคุ้มรู้จัก
เข้าร่วมกิจกรรมที่ทําให้เกดิ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๒.  เพื่อให้ประชาชนในคุ้มแตล่ะ
คุ้มเกิดการรับรู้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก  
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  สะอาดหู  
สะอาดตา 
๓.  เพื่อให้ประชาชนในคุ้มได้
เรียนรูม้ีส่วนร่วมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี  ปลูกฝังให้
ลูกหลานในคุม้  ไดรู้้  ได้เห็น
และถือเป็นแบบอย่าง 
 

หมู่บ้านในตําบล 
แก้งสนามนาง 

จํานวน  ๑๒  หมู่บ้าน 

๑ เม.ย. 
๒๕๕๓ 

๓๑ ธ.ค. 
๒๕๕๓ 

๙๕,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

ทุกหมู่บ้านในตําบลแก้งสนาม
นางมีคุ้มน่าอยู่สูสุ่ขภาพ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จํานวน  
๑  คุ้ม 

๑๕ 



ที ่ กิจกรรม 
ประเภทกิจกรรมที ่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กลุ่มเปูาหมาย/          
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ เริ่มต้น สิ้นสุด 

      ๔.  เพื่อลดอัตราความเสีย่งใน
การเกิดโรคไข้เลือดออก 
๕.  เพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุม่
แกนนําคุ้ม  ในแต่ละคุม้ใน
หมู่บ้านให้รู้จักห่วงใยดูแล
สุขภาพประชาชนในคุ้มแต่ละคุ้ม
ทุกหมู่บ้านของตําบล                  
แก้งสนามนาง 

     

๑๓ โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่นสู่
นวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพ  ครั้งที่ ๒ 
“วิถีหมู่บ้านสู่การพัฒนาสุขภาพอย่าง
ยั่งยืน” 

  /  ๑.  เพื่อกระตุ้นใหเ้ยาวชน 
ประชาชน  ในชุมชนที่มีความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค์ส่งผลงาน
นวัตกรรมสรา้งเสริมสุขภาพเข้า
ประกวด 
๒.  เพื่อกระตุ้นใหเ้ยาวชน  
ประชาชน  ในชุมชนคิดค้น
ผลงานนวัตกรรมใหม่เพื่อ
สุขภาพอีกท้ังมีเจตคติที่ดตี่อ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
๓.  เพื่อสร้างความตระหนักให้
ความสําคญักับภมูิปัญญา
ท้องถิ่นผสมผสานสร้าง
นวัตกรรมด้านสุขภาพในชุมชน 
 
 

ประชาชน  เยาวชน  ตําบล
แก้งสนามนาง  จํานวน  ๑๒  

หมู่บ้าน 
และผู้ทีส่นใจ 

๒๙  ก.ค. 
๒๕๕๓ 

๒๙ ก.ค. 
๒๕๕๓ 

๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑.  ประชาชน  เยาวชน  ใน
ชุมชนได้รู้จักริเริม่สร้างสรรค์
งานนวัตกรรมสร้างเสรมิ
สุขภาพ 
๒.  ประชาชน  เยาวชน  ใน
ชุมชนได้แสดงผลงาน
นวัตกรรมใหม่ ๆ  ด้านสุขภาพ 
๓.  ประชาชน  เยาวชน  ได้
ตระหนักถึงความสําคญักัญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน
สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ในชุมชน 
๔.  ประชาชน  เยาวชน  ได้
แสดงความและนําผลงาน
ออกสู่สายตาผู้ประกอบการ
และประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน 

๑๖

๗ 



ที ่ กิจกรรม 
ประเภทกิจกรรมที ่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กลุ่มเปูาหมาย/          
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ เริ่มต้น สิ้นสุด 

      ๔.  เพื่อเป็นเวทีส่งเสรมิให้
เยาวชน  ประชาชน  ได้แสดง
ความสามารถ  และนําผลงาน
ออกสู่สายตาผู้ประกอบการ  
และประชาชน 
๕.  เพื่อให้เยาวชน  ประชาชนท่ี
มีความสนใจทางดา้น
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมได้มี
โอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์  
และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
 
 

    ๕.  ประชาชน  เยาวชน  ได้
มีโอกาสแสดงออก
แลกเปลีย่นประสบการณ์และ
ความคิดเห็นทางด้านสุขภาพ
ซึ่งกันและกัน  สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างถูกต้อง 

๑๔ โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

   / เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  
ได้ดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ร้อยละ  ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบล

แก้งสนามนาง 
 
 
 
 

๑ ต.ค. 
๒๕๕๒ 

๓๐ ก.ย.  
๒๕๕๓ 

๑๘,๙๑๖.๐๐ การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบล
แก้งสนามนาง  ได้ดาํเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ  
ร้อยละ  ๘๓.๓๓ 

๑๗ 



ที ่ กิจกรรม 
ประเภทกิจกรรมที ่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กลุ่มเปูาหมาย/          
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ เริ่มต้น สิ้นสุด 

๑๕ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ                
การสร้างและการใช้แผนท่ียุทธศาสตร์
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง ปี 
๒๕๕๓ 

   / ๑.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.           
แก้งสนามนาง  ให้มีความรู้  
ความเข้าใจในการสร้างและการ
ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ในการ
ดําเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.       
แก้งสนามนาง 
๒.  เพื่อสนับสนุนการสร้างและ
การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ในการ
บริหารจดัการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.             
แก้งสนามนาง 
๓.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
สร้างความเข้มแข็งในการมสี่วน
ร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน
ในการจัดการสุขภาพ  ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.แก้งสนามนาง 
๔.  เพื่อจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.แก้งสนามนาง ปี ๒๕๕๓ 

๑.  คณะกรรมการกองทุนฯ 
จํานวน  ๑๔  คน 
๒.  ตัวแทนผู้เกีย่วข้องจาก
ภาคประชาชน  ภาครัฐ  
และเครือข่ายสุขภาพต่าง ๆ  
จํานวน  ๓๑ 

๒๒ ก.พ. 
๒๕๕๓ 

๒๓ ก.พ.  
๒๕๕๓ 

๓๘,๔๔๕.๐๐ ๑.  คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก้งสนาม
นาง  มีความรู้  ความเข้าใจ
ในการสร้างและการใช้แผนที่
ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  อบต.แก้งสนามนาง 
๒.  กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.แก้งสนามนาง  
มีแผนท่ีและใช้แผนที่
ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
แก้งสนามนาง 
๓.  เครือข่ายภาคประชาชน
ด้านการจดัการสุขภาพมี
ความเข้มแข็ง  ในการจัดการ
สุขภาพด้วยตนเอง 

๑๘ 



ส่วนที่  ๔ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

๑.  วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

“สุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ  ที่พวกเราต้องดูแลเป็นพิเศษ” 
๒.  พันธกิจ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  มีภารกิจหรือกิจกรรมทีก่องทุนจะ
สนับสนุนสามารถแยกได้เป็น  ๔  ประเภท  คือ  

 ประเภทท่ี  ๑ จัดบริการสร้ าง เสริ มสุขภาพ  ป้องกัน โรคและฟื้ นฟูสมรรถภาพตาม 
ชุดสิทธิประโยชน์ :  โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดบริการแก่กลุ่มเปูาหมายหลัก  ๕  กลุ่ม  ดังนี้ 
  ๑.  การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์สําหรับหญิงมีครรภ์  ได้แก่ 
 ๑)  การสํารวจ  ค้นหา  หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ 
 ๒)  โภชนาการหญิงตั้งครรภ์  เช่น  การประเมินภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์  การ
สนับสนุนนมกล่องในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการต่ํา  การสนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีน  ฯลฯ 
 ๓)  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด 
 ๔)  การติดตาม  ค้นหา  เช่น  การขาดนัด  กลุ่มเสี่ยง ฯลฯ 
 ๕)  กิจกรรมการให้สุขศึกษาในชุมชน / โรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน 
 ๒.  การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์สําหรับเด็กเล็ก (แรกเกิด ถึงต่ํากว่า  ๖  ปี)  ได้แก่   
  ๑)  มีบริการซักประวัติ  ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ  และตรวจร่างกาย  พร้อมกับจัดทํา
สมุดบันทึกสุขภาพ 
  ๒)  การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กเล็ก  เช่น  การประเมินภาวะโภชนาการ 
  ๓)  การค้นหา / สํารวจ  เด็กเกิดใหม่ เด็กย้ายเข้า – ออก 
  ๔)  การติดตาม  ค้นหา  เด็กขาดนัด  ขาดวัคซีน  สิทธิบัตร 
  ๕)  การติดตามผลการรักษา  ส่งต่อ  การดูแลหลังรับวัคซีน  การดูแลต่อเนื่อง 
  ๖)  การประเมินพัฒนาการเด็ก / การประเมินออทิสติก ฯลฯ 
  ๗)  การประเมิน  แก้ไขความพิการ  และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 ๓.  การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์สําหรับเด็กโต  (อายุ ๖ ปี ถึงอายุต่ํากว่า ๒๕  ปี)  ได้แก่ 
  ๑)  การบริการซักประวัติ  ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ  และตรวจร่างกาย  พร้อมกับ
จัดทําสมุดบันทึกสุขภาพ 
  ๒)  การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กโต  เช่น  ประเมินภาวะโภชนาการ ฯลฯ 
  ๓)  การค้นหา  สํารวจ  และติดตามการได้รับวัคซีนตามอายุ 



  ๔)  การติดตาม  ค้นหา  เด็กขาดนัด  ขาดวัคซีน  สิทธิบัตร  ผลการรักษาส่งต่อ  การ
ดูแลหลังรับวัคซีน  การดูแลต่อเนื่อง ฯลฯ 
  ๕)  ตรวจวัดสายตา  ตรวจหู 
  ๖)  การประเมิน  แก้ไขความพิการ  ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
  ๗)  การประเมินและจัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นความฉลาดทางอารมณ์ 
  ๘)  สนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย  เช่น  อบรมผู้นําออกกําลังกาย ฯลฯ 
  ๙)  สนับสนุนกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  ชมรม  To Be 
Number One  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  การให้คําปรึกษา  การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
  ๑๐) การปูองกัน  แก้ไขปัญหา  เรื่องเอดส์  เพศศึกษา  รักในวัยเรียน  การตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์  สื่อลามกอนาจาร 
  ๑๑) สนับสนุนโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เด็กไทยทําได้ 
  ๑๒) การควบคุม  ปูองกันโรค 
  ๑๓) คัดกรองโรคโลหิตจาง  และแก้ไขภาวะโลหิตจาง 
 ๔.  การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มผู้ใหญ่  (อายุตั้งแต่  ๒๕  ปีขึ้นไป) กลุ่มที่มีอาชีพ
เสี่ยง  และผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ได้แก่   
  ๑)  การบริการซักประวัติ  ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ  ตรวจร่างกาย วัดดัชนี  มวลกาย  
วัดรอบเอว  จัดทําสมุดบันทึกสุขภาพ 
  ๒)  การคัดกรอง  วินิจฉัย  ส่งต่อ  เช่น  โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคเบาหวาน   
ความดันโลหิตสูง ฯลฯ 
  ๓)  การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มะเร็งเต้านม 
  ๔)  กิจกรรมปูองกัน  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  ๕)  การค้นหาวัณโรค  โรคเรื้อรังอ่ืน ๆ  เชิงรุก 
  ๗)  ตรวจหาหนอนพยาธิเชิงรุก 
  ๘)  การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
  ๙)  ค้นหา  ปูองกันโรคอุบัติใหม่  โรคประจําถ่ิน 
  ๑๐) ค้นหาและคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสารเสพติด 
  ๑๑) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต  เช่น  คัดกรองและปูองกันภาวะซึมเศร้า ฯลฯ 
  ๑๒) การเยี่ยมบ้านกลุ่มต่างๆ 
  ๑๓) ส่งเสริม  ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  นวัตกรรมสุขภาพ 
  ๑๔) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มโรค  ตามปัญหาที่เกิดในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพ 
  ๑๕) ประเมินความเสี่ยงจากลักษณะการทํางาน 
  ๑๖) ตรวจคัดกรองค้นหาตาต้อกระจก 

๒๐ 



 ๕.  การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มผู้พิการ  และทุพพลภาพ  ได้แก่ 

  ๑)  มีบริการซักประวัติ  ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ  และตรวจร่างกาย  จัดทําสมุด
บันทึกสุขภาพ 

  ๒)  สํารวจ  ค้นหา  สนับสนุนกิจกรรมขึ้นทะเบียน   รับเอกสารรับรองความพิการ 

  ๓)  เยี่ยมบ้าน  เช่น  การเยี่ยมบ้านในรายที่ไม่สามารถมารับบริการได้เอง  อาจมีปัญหา
เรื่องการเดินทาง  ไม่มีผู้ดูแล  เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ  เปลี่ยนสายให้อาหาร  ทําแผน 

  ๔)  มีบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปูองกันภาวะแทรกซ้อน  เช่น  มีบริการกายภาพบําบัด  
การฝึกสอนญาติ  ผู้ดูแล  และการอาชีวะบําบัด 

  ๕)  ค้นหาและส่งต่อคนพิการให้ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 

 ประเภทท่ี ๒ สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข :  โดยสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในการส่งเสริมสุขภาพ   การปูองกันควบคุมโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จําเป็นต่อสุขภาพ  และการดํารงชีวิต  หรือใช้ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน  เช่น  การปูองกันโรคติดต่อตามฤดูกาล  ให้แก่  สถานีอนามัย  โรงพยาบาลชุมชน  ศูนย์บริการ
สาธารณสุข  คลินิกชุมชนอบอุ่น  เป็นต้น   
 ประเภทท่ี ๓ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น :  โดยสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ  การควบคุมปูองกันโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และ                    
การส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  ที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนและองค์กรในชุมชนท้องถิ่นครอบคลุม                
๕  กลุ่มเปูาหมาย  ประกอบด้วย  กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มี 
ความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
 ประเภทท่ี ๔ การบริหารกองทุน  การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ  และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ :  โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืน ๆ  ที่กรรมการกองทุนแต่งตั้งให้มีประสิทธิภาพรวมถึง                  
การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการดําเนินงานโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาทต่อหน่วย  
สําหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการหรืออนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืน ๆ  ที่เข้าร่วมประชุม จ่ายได้ไม่เกินคนละ 
๒๐๐  บาทต่อครั้ง  ทั้งนี้งบประมาณประเภทที่ ๔  สปสช. ได้กําหนดเกณฑ์การใช้จ่ายในประเภทนี้ต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนในรอบปีงบประมาณ 
 

๓.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 ๑. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในตําบลแก้งสนามนางทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขได้  ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ 
 ๒.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
 ๓.  ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพได้มากข้ึน 

๒๑ 



๔.  ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้โดยถือว่า  
“สุขภาพ”  เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน 

๕. ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืน  ซึ่งจําเป็นต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้น              
“การสร้าง”  สุขภาพมากกว่า “การซ่อม”  สุขภาพ 
 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  
จํานวน  ๔  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านการจัดบริการสุขภาพ  ประกอบด้วยแนวทางการจัดบริการสุขภาพ
ตามชุดสิทธิประโยชน์  ดังนี้ 
  ๑.๑   การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์สําหรับหญิงมีครรภ์ 
  ๑.๒   การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์สําหรับเด็กเล็ก (แรกเกิด  ถึงต่ํากว่า ๑  ปี) 
  ๑.๓   การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์สําหรับเด็กโต (อายุ ๖ ปี ถึงต่ํากว่า ๒๕ ปี) 
  ๑.๔   การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ใหญ่ (อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป)   
กลุ่มท่ีมีอาชีพเสี่ยง  และผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 

  ๑.๕   การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์สําหรับกลุ่มผู้พิการ  และทุพพลภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการบริหารจัดการจัดการกองทุน 
 
 
 

๒๒ 



ส่วนที่  ๕ 

บัญชีสรุปโครงการ 
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ประเภทกจิกรรม จ านวน หมายเหตุ 
โครงการ งบประมาณ 

 
๑ 
 

 
ด้านการจัดบริการสุขภาพ 

จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ  ปูองกันโรคและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 

๑ ๒๖,๖๐๐.๐๐ 
 

 
๒ 
 

 

ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข 
 
สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข ๔ ๗๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 
๓ 
 

 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่น 

๑๑ ๓๗๔,๐๐๐.๐๐ 
 

 
๔ 
 

 
ด้านการบริหารจัดการจัดการกองทุน 
 

การบริหารกองทุน  การพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ  และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

๒ ๕๒,๕๑๑.๐๐ 
 

รวมทั้งสิ้น ๑๘ ๕๒๕,๑๑๑.๐๐ ๕๒๕,๑๑๘.๑๐ 

 
 

  
 
 



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดบริการสุขภาพ 
ประเภทกิจกรรม  :  จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ  ปูองกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ ๑.  เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย  ๕  กลุ่ม  ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  เพ่ือลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง  ๆ  ในประชาชนกลุ่มเปูาหมาย  ๕  กลุ่ม 

โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  หลอดเลือดดีชีวีสดใส  ประจําปี  
๒๕๕๔   

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ี อสม. ประจาํ
หมู่บ้านเพื่อวิเคราะห์และระดมความ
คิดเห็นในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  อบรม  อสม.  เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 
๒)  จัดอบรมประชาชนแกนนํา 
๓)  ดําเนินการตรวจคดักรอง 
๔)  ติดตามบุคคลที่ไมไ่ดร้ับการตรวจ 
๕)  ประเมินผลโครงการ 
๖)  สรุปผลโครงการ 

๑.  ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
อายุตั้งแต่ ๒๕ ปี
ขึ้นไป 
๒.  อสม. ตําบล
แก้งสนามนาง 

เมษายน ๒๕๕๔ 
ถึง 

กันยายน ๒๕๕๔ 
 

๑)  ค่าตรวจคดักรอง/
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครตา่ง ๆ  
จํานวน  ๒๑,๐๐๐.-  บาท 
๒)  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
จํานวน  ๕,๖๐๐.-  บาท 

 
รวมงบประมาณ               

ทั้งสิ้น  ๒๖,๖๐๐.-  บาท 

๑.  ประชาชนอายุตั้งแต่  
๒๕  ปีขึ้นไป  ร้อยละ ๘๐  
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน  ความดัน
โลหิตสูง   
๒.  อสม. ตําบล                    
แก้งสนามนาง  ร้อยละ ๘๐  
เข้าร่วมโครงการ 
 

๑.  อสม. ตําบล
แก้งสนามนาง 
๒.  โรงพยาบาล
แก้งสนามนาง 

      

  (ลงชื่อ)    หัวหน้าโครงการ  (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการ 
     (นางอรุณ  อ่อนประทุม)                  (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                           (นายสุพจน์  ตากลม) 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน            ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

     ตําบลแก้งสนามนาง 
 ๒๔ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข 
ประเภทกิจกรรม  :  สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข  

วัตถุประสงค์ ๑.  เพ่ือให้การบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างเต็มที่ 
  ๒.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค  และการฟื้นฟูสภาพของหน่วยบริการ 
โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  อาหารปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ 
  ๑)  เพื่อพัฒนาร้านอาหารและแผง
ลอยจําหน่ายอาหารได้มาตรฐาน
อาหารสะอาด  รสชาติอร่อย (CFGT) 
  ๒)  เพื่อพัฒนาร้านอาหารและแผง
ลอยจําหน่ายก๋วยเตีย๋วให้ได้
มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสรมิ
คนไทยสุขภาพด ี

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อวิเคราะห์
และระดมความคิดเห็นในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารแผง
ลอยจําหน่ายอาหารและก๋วยเตี๋ยว 
๒)  ตรวจประเมินสารปนเปื้อนในอาหาร ๔  
ชนิด  และ Coli form bacteria 
๓)  ตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหาร และ
แผงลอยจําหนา่ยอาหารและก๋วยเตี๋ยว  และ
ประเมินซ้ํากรณีประเมินไมผ่่านในครั้งแรก 
๔)  ประเมินผลโครงการ 
๕)  สรุปผลโครงการ 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ

แผงลอยจําหนา่ย
อาหาร 

จํานวน ๗๐ ราย 

ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ถึง 

มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

๑.  ค่าอาหารกลางวัน , 
อาหารว่าง  สําหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน 
๑๓,๐๐๐.-  บาท 
 ๒.  ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ , 
ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์
๒,๐๐๐.- บาท 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐.-  บาท 

๑.  ร้านอาหาร และแผงลอย , 
จําหน่ายอาหารได้มาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
(CFGT)  ร้อยละ ๘๕ 
๒.  ร้านอาหาร  และแผงลอย
จําหน่ายก๋วยเตี๋ยวผา่นอนามัย
ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี             
ร้อยละ ๒๐ 

โรงพยาบาล        
แก้งสนามนาง 

  

 

  (ลงชื่อ)    หัวหน้าโครงการ  (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการ 
 (นางสาวสายชล  แปรงกระโทก)                  (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                             (นายสพุจน์  ตากลม) 
          นักวิชาการสาธารณสุข             ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 
 

๒๕ 



 
 

โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
๒.  เมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 
  -  เพื่อพัฒนา  และประสาน                   
ความร่วมมือระหว่าง อบต.แก้งสนามนาง  
ภาคีเครือข่ายในการดาํเนินงาน                  
ด้านกระบวนการ  และผลสัมฤทธ์ิ
อนามัยสิ่งแวดล้ม 

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  จัดประชุมช้ีแจงแนวทางเมืองน่าอยู่
ด้านสุขภาพ 
๒)  ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์เมือง
น่าอยู่ด้านสุขภาพ   
๓)  ประเมินผลโครงการ 
๔)  สรุปผลโครงการ 

อบต.แก้งสนามนาง  
ศูนย์พัฒนา               

เด็กเล็ก  , โรงเรียน , 
ตลาด , สถานท่ี

ทํางาน , ร้านอาหาร
ปลอดภัย ,                

ร้านเสริมสวย  
ห้องน้ําสาธารณะ 

เป็นต้น               
ในเขตพื้นท่ีตําบล
แก้งสนามนาง 

 

ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
ถึง 

กันยายน  ๒๕๕๔ 

๑.  ค่าจัดกิจกรรม/
ประชุมให้ความรู้  จํานวน  
๑๘,๐๐๐.-  บาท 
๒.  ค่าปูายประชาสัมพันธ์
, ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์ 
๒,๐๐๐.- บาท 

 
 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๑.  อบต.แก้งสนามนาง 
ผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการ
แต่ละองค์ประกอบไม่น้อย
กว่าความสําเร็จระดับ ๒ 
๒.  อบต.แก้งสนามนางผ่าน
เกณฑด์้านผลสมัฤทธ์ิอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดบัพ้ืนฐาน 
๓.  อบต.แก้งสนามนางผา่น
เกณฑ์เมืองน่าอยู่ด้าน
สุขภาพระดับพ้ืนฐาน 

โรงพยาบาล        
แก้งสนามนาง 

  

 
 
 

  (ลงชื่อ)        หัวหน้าโครงการ   (ลงชื่อ)      เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
        (นางสาวสายชล  แปรงกระโทก)         (นายปกาศิต  ตั้งพงษ)์                       (นายสุพจน์  ตากลม) 
  นักวิชาการสาธารณสุข     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 
 
 

๒๖ 



 
 

โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
๓.  ลดปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ 
วัตถุประสงค์ 
  ๑)  เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้  ความเข้าใจ  
และตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 
  ๒)  เพื่อให้วัยรุ่นสามารถแก้ปัญหาด้วย
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  ๓)  เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ในตําบลแก้งสนามนาง 

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  ประชุมคณะทํางาน 
๒)  ประสานโรงเรียนทุกแห่งในเขตตําบล
แก้งสนามนาง   
๓)  กิจกรรมให้ความรู้แกเ่ด็กนักเรยีน           
ป. ๕ – ป. ๖  และ ม.๑ – ม. ๖ 
๔)  สรุปผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรค  
/ข้อเสนอแนะ 

นักเรียนช้ัน  
ป.๕ – ป. ๖  และ 

 ม.๑ – ม. ๖ 
จํานวน  ๓๕๐  คน 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ถึง 

กันยายน  ๒๕๕๔ 

๑.  ค่าอาหารกลางวัน , 
อาหารว่าง  สําหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน 
๒๑,๐๐๐.-  บาท 
 ๒.  ค่าปูาย , ค่าวสัดุ  
อุปกรณ ์๑,๐๐๐.- บาท 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น  ๒๒,๐๐๐.-  บาท 

 

๑.  มีการจดัตั้งให้
คําปรึกษากลุม่วัยรุ่นใน
โรงเรียน  จํานวน  ๑  
แห่ง 
๒.  ตําบลแก้งสนามนางมี
หญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ ๓ 
๓.  วัยรุ่นมีความรู้  ความ
เข้าใจในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดยเฉพาะตอบคําถามได้ 
๓  ใน ๕ ข้อ 
 

โรงพยาบาล       
แก้งสนามนาง 

  

 
 
 

  (ลงชื่อ)        หัวหน้าโครงการ   (ลงชื่อ)      เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
           (นางสาวกิตติยา  สีเหลือง)         (นายปกาศิต  ตั้งพงษ)์                       (นายสุพจน์  ตากลม) 
       พยาบาลวิชาชีพ                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 
 ๒๗ 



 
 

โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
๔.  ชีวิตเกษตรกรปลอดภัย  ห่างไกล
สารเคมีกําจดัศัตรูพืช 
วัตถุประสงค์ 
  ๑)  เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมี  
การแต่งกาย  และพฤติกรรมที่เหมาะสม
ของเกษตรกรในการใช้สารเคม ี
  ๒)  เพื่อตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด
ด้วยชุดทดสอบ Cholinesterst 
๓) เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้สารเคม ี

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  การให้ความรู้แกเ่กษตรกรทุกหมู่บ้าน 
๒)  การตรวจคัดกรองสุขภาพ , สารเคมี 
ในเลือด  ด้วยชุดทดสอบ 
Cholinesterst 
๓)  การตรวจคัดกรองซ้ําหลังให้ความรู้ 
(ตรวจซ้ํา ณ ช่วงเวลาเดมิ) 
๔)  ประเมินผลโครงการ 
๕)  สรุปผลโครงการ 

เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
ในเขตพื้นท่ีตําบล
แก้งสนามนาง  
ร้อยละ ๘๐ 

  

มกราคม ๒๕๕๔ 
ถึง 

กันยายน  ๒๕๕๔ 

๑.  ค่าอาหารกลางวัน , 
อาหารว่าง  สําหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม  จํานวน 
๑๐,๐๐๐.-  บาท 
๒.  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  
จํานวน ๓,๐๐๐.-  บาท 
๓.  ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์
๒,๐๐๐.- บาท 

 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐.-  บาท 
 

๑.  เกษตรกรมีความเข้าใจ
ในเรื่องการใช้สารเคมี  การ
แต่งกาย  และพฤติกรรมที่
เหมาะสม  ร้อยละ ๘๐ 
๒.  เกษตรกรได้รับการตรวจ
คัดกรองครอบคลุม  ร้อยละ 
๔๐ 
๓.  เกษตรกรกลุม่เสีย่ง
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม (ค่า 
Cholinesterst ลดลงอยู่ใน
เกณฑ์ปลอดภยั วัด ณ 
ช่วงเวลาเดียวกัน) 
 

โรงพยาบาล               
แก้งสนามนาง 

  

 
 
 

  (ลงชื่อ)      หัวหน้าโครงการ  (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการ 
       (นางสาวสายชล  แปรงกระโทก)                  (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                            (นายสุพจน์  ตากลม) 
  นักวิชาการสาธารณสุข             ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

  
๒๘ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างเสริมสุขภาพ 
ประเภทกิจกรรม  :  การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ ๑.  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตําบลแก้งสนามนางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  เพ่ือสร้างเสริมการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้มีอายุยืนยาว  ลดอัตราการไร้ความสามารถ  และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
  ๓.  เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม  มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  ลดภาวะแทรกซ้อนจากการปุวย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  พัฒนาศักยภาพสรา้ง           
ความเข้มแข็งผูสู้งอายุตําบล 
แก้งสนามนาง 
วัตถุประสงค์ 
  ๑)  เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความ
สามัคคีในกลุ่มชมรมผูสู้งอายุระดบั
หมู่บ้าน  และระดับตําบล 
   ๒)  เพื่อพัฒนาศักยภาพและสรา้ง
ความเข้มแข็งแก่ชมรมผูสู้งอายุให้
มั่นคงและยั่งยืน 
  ๓)  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี  ทั้ง
ทางร่างกาย  และจิตใจให้แก่   
ผู้สูงอายุตาํบลแก้งสนามนาง 

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  จัดประชุมผูสู้งอายุทุกหมู่บ้านเพื่อช้ีแจง
กิจกรรมการดําเนินงาน 
๒)  จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  -  ให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 
  -  การออกกําลังกาย 
  -  การตรวจสุขภาพผูสู้งอาย ุ
  -  การประกวดผูสู้งอายุท่ีมีสุขภาพดี 
๓)  ประเมินผลโครงการ 
๔)  สรุปผลโครงการ 

ผู้สูงอายุตาํบลแก้ง
สนามนาง 

จํานวน  ๙๐๐  คน 

เมษายน ๒๕๕๔ 
 

-  ค่าจัดกิจกรรม จํานวน  
๕๐,๐๐๐.-  บาท 
ประกอบด้วย 
๑.  ค่าอาหารกลางวัน 
๒.  ค่าอาหารว่าง 
๓.  ค่าปาูย , วัสดุ  
อุปกรณ ์ ฯลฯ 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๑.  ร้อยละ ๘๐  ของ
ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วมโครงการ                    
มีความรู้ความข้าใจในการ
ดํารงชีวิตเพื่อสุขภาพท่ีดี  
๒.  ผู้สูงอายุท่ีเขา้ร่วม
โครงการมี  

ชมรมผูสู้งอายุ
ตําบล                       

แก้งสนามนาง 

  

  (ลงชื่อ)    หัวหน้าโครงการ  (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
              (นายพัด  รักษาพล)                 (นายปกาศิต  ตั้งพงษ)์                             (นายสพุจน์  ตากลม) 
ประธานชมรมผู้สูงอายุตําบลแก้งสนามนาง     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

๒๙ 



   

 
โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

๒.  เยาวชนวัยใส  ร่วมใจลดขยะ  แก้ไข
ภาวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค์ 
  ๑)  เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
  ๒)  เพื่อให้เยาวชนเข้าใจการกําจัดขยะ
แบบครบวงจร 
  ๓)  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนร่วมแก้ไข
ภาวะโลกร้อน 
  ๔)  เพื่อให้เยาวชนเกิดความคดิ
สร้างสรรค ์

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนร่วมใจลดขยะ  
แก้ไขภาวะโลกร้อน 
๒)  เดินขบวนพาเหรดรณรงคล์ดปริมาณ
ขยะ 
๓)  ประเมินผลโครงการ 
๔)  สรุปผลโครงการ 

เยาวชน 
ตําบลแก้งสนามนาง 
จํานวน  ๑๒๐ คน      

เมษายน  ๒๕๕๔ 
ถึง 

กันยายน  ๒๕๕๔ 

๑.  ค่าจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนร่วมใจลดขยะ
แก้ไขภาวะโลกร้อน 
จํานวน  ๓๖,๐๐๐.-  
บาท     
๒. ค่าจัดกิจกรรม
เดินขบวนและกจิกรรม
ต่อเนื่องในชุมชน  
จํานวน  ๒๔,๐๐๐.- 
บาท 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๑.  เยาวชนมีความรู้  ความ
เข้าใจในการกําจัดขยะแบบ
ครบวงจร 
๒.  เยาวชนมีการดําเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องในชุมชม
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง   

กลุ่มเยาวชนตําบล
แก้งสนามนาง 

  
 

  (ลงชื่อ)   หัวหน้าโครงการ  (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
   (นางสาวจิตพิศุทธิ์  บุญยะประสิทธิ์)                  (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                                (นายสุพจน์  ตากลม) 
  ประธานเยาวชนตําบลแก้งสนามนาง    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 

 
 
 

 ๓๐ 



 
โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

๓.  รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์ 
    ๑)  เพื่อลดอัตราการปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
   ๒)  เพื่อสร้างหมู่บ้าน  วัด  โรงเรียน  
โรงพยาบาลปลอดลูกน้ํายุงลาย 

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  
เรื่องไข้เลือดออก 
๒)  จัดประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย 
๓)  การตรวจประเมินไขว้โดย อสม./ผู้นาํ  
ชุมชม  ในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
๔)  การติดตามและประเมินผล 
๕)  สรุปผลโครงการ 

หมู่บ้าน วัด 
โรงเรียน 

โรงพยาบาล 
ในเขตพื้นท่ีตําบล
แก้งสนามนาง 

เมษายน  ๒๕๕๔ 
ถึง 

กันยายน  ๒๕๕๔ 

๑.  ค่าอาหาร และอาหาร
ว่าง จํานวน ๗,๐๐๐.- บาท 
๒.  ค่าตอบแทนการตรวจ
ลูกน้ํายุงลาย ๗,๐๐๐.-  
บาท 
๓.  ค่าเงินรางวัล                   
การประกวดหมู่บ้านปลอด
ลูกน้ํายุงลาย จํานวน 
๗,๐๐๐.-  บาท 
๔.  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
จํานวน  ๓,๐๐๐.-  บาท   
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น  ๒๔,๐๐๐.-  บาท 

 

๑.  อัตราปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง  ร้อยละ 
๒๐ 
๒.  อัตราปุวยด้วยโรค
ไขเ้ลือดออกลดลง  ไม่เกิน 
๕๒  คน  ต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐.-  คน 
๓.  หมู่บ้านพบลูกน้าํไมเ่กิน
ร้อยละ ๑๐  มากกว่า              
ร้อยละ ๘๐ 
๔.  วัด  โรงเรยีน  
โรงพยาบาลพบลูกน้ํายุงลาย
เท่ากับ ๐ 

ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

ตําบล 
แก้งสนามนาง 

    
 
 

  (ลงชื่อ)     หัวหน้าโครงการ (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
            (นางอรุณ  อ่อนประทุม)                  (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                                  (นายสุพจน์  ตากลม) 
ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน           ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

    ตําบลแก้งสนามนาง 

 
 ๓๑ 



  

 
โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

๔.  กีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน (ระดับ
หมู่บ้าน) 
วัตถุประสงค์ 
   ๑)  เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  
มีความตระหนัก  และเห็นความสาํคัญ
ของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา 
 ๒)  เพื่อส่งเสรมิ  สนับสนุน  สร้าง
จิตสํานึกและปลูกฝัง  ให้ประชาชนทุก
กลุ่ม ทุกเพศ  ทุกวัยรักการออกกาํลัง
กาย  และเล่นกีฬา 
  ๓)  เพื่อใหก้ีฬาสามารถพัฒนา
ศักยภาพทางด้านร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  และสังคม 
  ๔)  เพื่อให้กีฬาสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ  และรู้จักการสร้างทีมเพื่อ
ความสําเร็จ 
  ๕)  เพื่อใช้กิจกรรมกีฬา  เป็นสื่อการ
สร้างความเข้มแข็ง  ให้แก่ชุมชนและ
สังคม 

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  ประชุมตัวแทนหมู่บ้านเพื่อหา
แนวทาง  และกําหนดวิธีการดาํเนนิงาน 
๒)  แต่งตั้งคณะทํางานและเจ้าหนา้ที่  
เพื่อรับผิดชอบการดําเนินงาน 
๓)  กําหนดประเภทกีฬาท่ีจะดําเนินการ
แข่งขัน 
๔)  ดําเนินการแข่งขัน  
๕)  ประเมินผลโครงการ 
๖)  สรุปผลโครงการ 

ประชาชน ร้อยละ 
๒๐  ในหมู่บ้าน 
ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 

เมษายน  ๒๕๕๔ 
ถึง 

กันยายน  ๒๕๕๔ 

-  ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแข่งกีฬา จํานวน  
๔๐,๐๐๐.-  บาท 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น  ๔๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๑.  ประชาชนทุกเพศ  ทุก
วัย  มีความตระหนัก  และ
เห็นความสําคัญของการ
ออกกําลังกายและเล่นกีฬา 
๒.  ประชาชนให้
ความสําคญัของการออก
กําลังกาย 
๓.  กีฬาสามารถพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนท้ัง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  และสังคม 
๔.  กิจกรรมกีฬา  เป็นสื่อ
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชมและสังคม 

กลุ่มกีฬาตําบล
แก้งสนามนาง 

    
 

  (ลงชื่อ)    หัวหน้าโครงการ  (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการ 
        (นายทิศ  ใจหาญ)                          (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                            (นายสุพจน์  ตากลม) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

๓๒
€ 



 

 
โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

๕.  ส่งเสรมิสุขภาพด้วยฮูล่าฮูป 
วัตถุประสงค์   
   เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แก่
ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัยด้วยการออก
กําลังกายโดยฮลู่าฮูป                

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  จัดอบรมการทําฮลู่าฮูป และให้ความรู้
การสร้างสุขภาพด้วยฮลู่าฮูป 
๒)  จัดกิจกรรมการเล่นฮูลา่ฮูปประกอบ
จังหวะ และดนตร ีให้กับทุกหมู่บ้าน 
๓)  ประเมินผลโครงการ 
๔)  สรุปผลโครงการ 

ประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย 

จํานวน ๑๒  
หมู่บ้าน 

 

  เมษายน  ๒๕๕๔ 
ถึง 

กันยายน  ๒๕๕๔ 

๑. ค่าจัดอบรมการทํา             
ฮูล่าฮูป และให้ความรู้การ
สร้างสุขภาพด้วย          
ฮูล่าฮูป เป็นเงิน  
๒๔,๐๐๐.-  บาท 
๒.  ค่าจัดกิจกรรม  
๖,๐๐๐.-  บาท 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
 

-  ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  
ร้อยละ ๑๐ ของหมู่บ้าน  
หันมาสนใจการออกกําลัง
กายด้วยฮลู่าฮูป 

อสม. 
 

    
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)   หัวหน้าโครงการ  (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
   (นางเจต  เภาพาน)                            (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                                (นายสุพจน์  ตากลม) 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน            ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

   บ้านหนองสะเดา 

 
๓๓ 



 
โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

๖.  จัดปรับสภาพสิ่งแวดล้อมคนพิการที่
รุนแรง  และการติดตามเยี่ยมบา้นคน
พิการ 
วัตถุประสงค์ 
  ๑)  เพื่อปรับสภาพสิ่งแวดล้อมคน
พิการรุนแรงให้เหมาะสมกับสภาพความ
พิการ 
  ๒)  เพื่อออกเยี่ยมบ้านให้กําลังใจคน
พิการ  และผูดู้แลคนพิการ                 

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  อบรมให้ความรู้แก่จติอาสา 
๒)  การติดตามเยี่ยมบา้นคนพิการเพื่อให้
คนพิการไดร้ับการรักษาฟ้ืนฟูตามเกณฑ ์
๓) แนะนําคนพิการเรื่องการได้รับกาย
อุปกรณ์ในการช่วยดาํรงชีวิตประจาํวัน 
๔)  ประเมินผลโครงการ 
๕)  สรุปผลโครงการ 

คนพิการที่ปุวย
เป็นอัมพฤกษ์  

อัมพาต  และไม่
สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได ้
 

  เมษายน  ๒๕๕๔ 
ถึง 

กันยายน  ๒๕๕๔ 

๑.  ค่าจัดอบรมให้
ความรู้  เป็นเงิน  
๕,๐๐๐.-  บาท 
๒.  ค่าตอบแทนจิต
อาสาในการตดิตาม
เยี่ยมบ้าน  เป็นเงิน  
๕,๐๐๐.- บาท 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๑.  คนพิการที่รุนแรง  
ผู้ดูแล  รู้วิธีการปรับสภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในบรเิวณที่
อยู่อาศัย  และดูแลสุขภาพ
ได้อย่างเหมาะสม 
๒.  คนพิการ  และผู้ดูแลคน
พิการมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

กลุ่มช่วยเหลือคน
พิการตําบล                     

แก้งสนามนาง 
และมลูนิธิเพ่ือ
พัฒนาคนพิการ 

 

    
 
 

  (ลงชื่อ)      หัวหน้าโครงการ (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
                (นายประถม  ช่วยนา)                 (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                                 (นายสุพจน์  ตากลม) 
ประธานกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการตําบลแก้งสนามนาง     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 

 

 
 ๓๔ 



 

 
โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

๗.  งานวันคนพิการ ตําบลแก้งสนามนาง 
วัตถุประสงค์ 
  ๑)  เพื่อให้คนพิการได้ออกสูส่ังคม  และ
สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับคนในสงัคมได ้
  ๒)  รณรงค์ให้สังคมเกิดการยอมรับ
ความสามารถของคนพิการ  
  ๓)  เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี
ให้แก่คนพิการ                 

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  จัดกิจกรรมให้คนพิการได้แสดง
ความสามารถ 
๒)  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๓)  สรุปผลโครงการ 
 

คนพิการในเขต
พื้นที่ตําบลแก้ง

สนามนาง 
 

  เมษายน  ๒๕๕๔ 
ถึง 

พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม  เป็นเงิน  
๓๐,๐๐๐.- บาท  
ประกอบด้วย 
๑.  ค่าอาหาร และ
อาหารว่าง 
๒.  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ 
ฯลฯ 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๑.  คนพิการได้ออกสู่สังคม  
และสามารถดําเนินชีวิต
ร่วมกับคนในสังคมได ้
๒.  คนในชุมชนเกิดการ
ยอมรับความสามารถของ
คนพิการ 
๓.  คนพิการมสีุขภาพจติที่ดี
ขึ้น 

กลุ่มผู้ช่วยเหลือ
คนพิการตําบล                     
แก้งสนามนาง 
และมลูนิธิเพ่ือ
พัฒนาคนพิการ 

 

    
 
 

      (ลงชื่อ)       หัวหน้าโครงการ (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
                 (นายประถม  ช่วยนา)      (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                                  (นายสุพจน์  ตากลม) 
ประธานกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการตําบลแก้งสนามนาง    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 

 

 
 

 

๓๕ 



 

 
โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

๘.  รวมพลคนรักแอโรบคิ 
ตําบลแก้งสนามนาง 
วัตถุประสงค์ 
  ๑)  เพื่อส่งเสรมิและกระตุ้นให้ประชาชน
ตําบลแก้งสนามนางเห็นความสําคญัใน
การออกกําลังกาย 
  ๒)  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายที่ดี
ให้แก่ประชาชนตําบลแก้งสนามนาง 
  ๓)  เพื่อสร้างเสริมความรัก  ความ
สามัคคีของคนในท้องถิ่น                 

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ  ที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบล 
แก้งสนามนาง 
๒)  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๓)  สรุปผลโครงการ 
 

ประชาชนทุกเพศ  
ทุกวัย   

 

  ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ถึง 

กันยายน  ๒๕๕๔ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม  เป็นเงิน  
๒๐,๐๐๐.- บาท  
ประกอบด้วย 
๑.  ค่าตอบแทนผู้นําเต้น 
๒.  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ 
ฯลฯ 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๑.  ประชาชนเห็น
ความสําคญัในการออกกําลัง
กาย 
๒.  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ด ี
๓.  ประชาชนมีความรัก
สามัคคี  และรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

กองทุนกลุ่มเต้น
แอโรบิคตําบล 
แก้งสนามนาง 

 

    
 
 

  (ลงชื่อ)       หัวหน้าโครงการ (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
               (นางประทีป  สิงห์โคตร)                 (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                                 (นายสุพจน์  ตากลม) 
ประธานกองทุนเต้นแอโรบิคตําบลแก้งสนามนาง                ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 

 

 
 ๓๖ 



 

โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
๙.  ศีรษะสะอาด  ปราศจากเหา 
วัตถุประสงค์ 
   ๑)  เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องการ
ปูองกันและการแพร่กระจายเหาในเด็ก
นักเรียน 

   ๒)  เพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติและถ่ายทอดแก่ครอบครัว  และ
ชุมชน 

  ๓)  เพื่อค้นหานวัตกรรมในการกําจัดเหา
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  ประสานงานกับโรงเรียนบ้านโนนรัง
๒)  จัดกิจกรรมกําจดัเหา  รณรงค ์ และ
ค้นหานวัตกกรมในการกําจัดเหาโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓)  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๔)  สรุปผลโครงการ 
 

โรงเรียน 
บ้านโนนรัง 

 

  พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ถึง 

มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม จํานวน  
๑๐,๐๐๐  บาท
ประกอบด้วย 
๑.  ค่าอาหารว่าง 
๒.  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรม 
๓.  ค่าปาูยรณรงค์
ประชาสมัพันธ์  
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๑.  นักเรียนมีสุขภาพดี  
ปราศจากการเป็นเหา 
๒.  ได้นวตักรรมในการ
กําจัดเหาจากภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
๓.  ครอบครัวและชุมชน 
ได้รับความรู้  และนําไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง  รวมถึง
การ ให้ความสําคัญกับการ
เอาใจใส่ดูแลความสะอาดใน
ตัวเด็ก 

อสม. 
โรงเรียน             

บ้านโนนรัง 
 

    
 
 

  (ลงชื่อ)   หัวหน้าโครงการ  (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
         (นางประเทือง  วรรณพงษ์)                            (นายปกาศิต  ตั้งพงษ)์                                 (นายสุพจน์  ตากลม) 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 

 

 
 ๓๗ 



 
โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

๑๐.  รณรงค์งานบุญปลอดเหล้า 
(ต่อเนื่อง) 
วัตถุประสงค์ 
   ๑)  เพื่อรณรงค์ให้มีการลด  ละ  เลิก  
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุก
ประเภทในงานบุญ  เช่น งานขึ้นบ้านใหม่  
งานแต่งงาน  งานบวช  งานศพ  ทําบุญ
ทอดกฐิน หรือ ผ้าปุา เป็นต้น  ในเขต
ตําบลแก้งสนามนาง  อําเภอ                      
แก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสมีา  ลง
ร้อยละ 60 ของการมีงานบุญทุกครั้ง  

   ๒)  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
หมู่บ้านในการดูแลสุขภาพตนเอง 

  

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  จัดกิจกรรมรณรงค์งานบุญปลอด
เหล้า 
๒)  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๓)  สรุปผลโครงการ 
 

ประชาชนทุกเพศ  
ทุกวัย   

 

  ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ถึง 

กันยายน  ๒๕๕๔ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม และจดัทําปูาย
ประชาสมัพันธ์ เป็นเงิน  
๑๐,๐๐๐.- บาท   
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๑.  การจัดงานบญุในเขต
ตําบลแก้งสนามนางมีการลด 
ละ เลิก  เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลล์งร้อยละ ๖๐ 
๒.  ประชาชนในตําบลแก้ง
สนามนางให้ความสําคญัใน
การดูแลสุขภาพตนเอง  

ชมรมผูสู้งอายุ
ตําบล 

แก้งสนามนาง 
 

    
 
 

  (ลงชื่อ)   หัวหน้าโครงการ  (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
              (นายพัด  รักษาพล)                  (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                                 (นายสุพจน์  ตากลม) 
ประธานชมรมผู้สูงอายุตําบลแก้งสนามนาง                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 

 

 
๓๘ 



 
 

โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
๑๑. ส่งเสรมิภมูิปัญญาท้องถิ่น                    
สู่นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ                
ครั้งท่ี ๓       

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพและ
ประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม
เสรมิสร้างสุขภาพ 
๒)  ประเมินผลโครงการ 
๓)  สรุปผลโครงการ 

ประชาชนในตําบล          
แก้งสนามนาง  

   สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
ถึง 

กันยายน ๒๕๕๔ 

-  ค่าจัดกิจกรรมการ
ประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
นวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพ   
ครั้งท่ี ๓ 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 

 

-  ร้อยละ ๗๐  ของ
ประชาชนให้ความสนใจ
เข้าร่วมโครงการ  และ
ส่งผลงานเขา้ประกวด 

ชมรมผูสู้งอายุ
ตําบล 

แก้งสนามนาง  

    
 
 

  (ลงชื่อ)                 หัวหน้าโครงการ (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการ 
         (นายพัด  รักษาพล)                   (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                            (นายสุพจน์  ตากลม) 
   ประธานชมรมผู้สูงอายุตําบลแก้งสนามนาง              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 

 
 

 
๓๙ 



 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการกองทุน 
ประเภทกิจกรรม  :  การบริหารกองทุน  การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ  และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ ๑.  เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๒.  เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 

 โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.  พัฒนาระบบบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลแก้ง
สนามนาง 

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  เพื่อวิเคราะห์
และระดมความคิดเห็นในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  การบริหารจัดการกองทุนฯ 
๒)  การจัดทําเอกสาร ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุน  
๓)  ประเมินผลโครงการ 
๔)  สรุปผลโครงการ 

สํานักงานกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบล
แก้งสนามนาง 

  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
ถึง 

กันยายน  ๒๕๕๔ 

๑.  ค่าเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
๒.  ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน
ประจํากองทุนฯ 
๓.  ค่าถ่ายเอกสาร  
วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
บริหารจดัการกองทุนฯ 

 
รวมงบประมาณ               

ทั้งสิ้น  ๓๖,๕๗๑.-  
บาท 

-  การบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบล                     
แก้งสนามนาง  
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ  
ร้อยละ ๘๐  ของ
แผนงานท้ังหมด 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
อบต.แก้งสนาม

นาง 

  
    (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ     (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 

                 (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                                   (นายสุพจน์  ตากลม) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 
  
 

๔๐ 



 
 
 

โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
๒.  การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
และการใช้แผนทียุ่ทธศาสตร์กองทุน
หลักประสุขภาพองค์การบริหาร              
ส่วนตําบลแก้งสนามนาง ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๕๔                  

ขั้นเตรียมการ 
๑)  ประชุมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น               
ในการดําเนินโครงการ 
๒)  กําหนดแผนงาน 
๓)  ขออนุมัติโครงการ 
๔)  จัดทําสื่อ 
ขั้นด าเนินการ 
๑)  จัดกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบัตกิารฯ  
๒)  ประเมินผลโครงการ 
๓)  สรุปผลโครงการ 
 
 

๑.  คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ  
จํานวน  ๑๔  คน 
๒.  ภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง 
ตัวแทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  
จํานวน  ๖๐  คน 

รวมทั้งสิ้น               
๗๔  คน 

๒๐  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

๑.  ค่าอาหาร                 
อาหารว่างและเครื่องดืม่  
จํานวน  ๘,๑๔๐.

 -

 บาท 
๒.  ค่าจัดอบรม  ค่าปูาย  
วัสดุ อุปกรณ์  เอกสาร  
จํานวน  ๗,๘๐๐.  บาท 
 

รวมงบประมาณ               
ทั้งสิ้น  ๑๕,๙๔๐.-  บาท 
 

-  กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก้งสนามนาง          
มีแผนท่ียุทธศาสตร์และ
แผนดําเนินงานในการ
บริหารจดัการ  ประจําปี 
งบประมาณ  ๒๕๕๔ 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  

อบต.แก้งสนามนาง 

    
 
 
 
 

    (ลงชื่อ)       เลขานุการกองทุนฯ     (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
                 (นายปกาศิต  ตั้งพงษ์)                                   (นายสุพจน์  ตากลม) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

 
 



 
  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการ ต.ค. 

๕๓ 
พ.ย. 
๕๓ 

ธ.ค. 
๕๓ 

ม.ค. 
๕๔ 

ก.พ. 
๕๔ 

มี.ค. 
๕๔ 

เม.ย. 
๕๔ 

พ.ค. 
๕๔ 

มิ.ย. 
๕๔ 

ก.ค. 
๕๔ 

ส.ค. 
๕๔ 

ก.ย. 
๕๔ 

๑ ๑.  โครงการหลอดเลือดดีชีวีสดใส             

 
๒ 

๑.  โครงการอาหารปลอดภัย             
๒.  โครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ             
๓.  ลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น             
๔.  ชวีิตเกษตรกรปลอดภัย  ห่างไกลสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 

            

๓ 

๑.  พัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งของชมรม
ผู้สูงอายุตําบลแก้งสนามนาง 

            

๒.  เยาวชนวัยใส  ร่วมใจลดขยะ  แก้ไขภาวะโลกร้อน                                 
๓.  รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก             
๔.  กีฬาเพ่ือสุขภาพชุมชน             
๕.  ส่งเสริมสุขภาพด้วยฮูล่าฮูป                 
๖.  จัดปรับสภาพสิ่งแวดล้อมคนพิการที่รุนแรง  และ
การติดตามเยี่ยมบ้านคนพิการ     

            

๗.  งานคนพิการ  ตําบลแก้งสนามนาง                              
 
 

 
 

๔๑ 

๔๒ 



 

ยุทธศาสตร์ที่ โครงการ ต.ค. 
๕๓ 

พ.ย. 
๕๓ 

ธ.ค. 
๕๓ 

ม.ค. 
๕๔ 

ก.พ. 
๕๔ 

มี.ค. 
๕๔ 

เม.ย. 
๕๔ 

พ.ค. 
๕๔ 

มิ.ย. 
๕๔ 

ก.ค. 
๕๔ 

ส.ค. 
๕๔ 

ก.ย. 
๕๔ 

๓ 

๘.  รวมพลคนรักแอโรบิคตําบลแก้งสนามนาง             
๙. ศีรษะสะอาดปราศจากเหา             
๑๐. รณรงค์งานบุญปลอดเหล้า (ต่อเนื่อง)             
๑๑. ส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพ  
ครั้งท่ี ๓       

            

๔ 

๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

            

๒.  การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการใช้แผน
ที่ยุทธศาสตร์กองทุนหลักประสุขภาพ                    
องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๕๔    

            

หมายเหตุ ๑.  ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการฯ 
๒.  รายงานการดําเนินงาน/รายงานการเงิน 

* * * 
* 

* * * 
* 

* * * 
* 

* * * 
* 

 
 

  
 

๔๓ 



ส่วนที่  ๖ 

การติดตามและประเมนิผล 

 
  การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง               
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  จะประสบ
ความสําเร็จหรือสามารถเผยแพร่ผลงานต่อประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  ต้องมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง และหรือมีองค์กรภายนอกมาประเมิน   
  การติดตาม  คือ  การตรวจสอบงานที่ทําเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  ด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กําหนดไว้
หรือไม่  การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใดอยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้
หรือไม ่

  การประเมินผล  คือ  การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ได้จากการติดตามผลระยะหนึ่ง  เพ่ือ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติ  ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนหรือไม ่

  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผล  มีวัตถุประสงค ์
  ๑.  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก้งสนามนางให้มีประสิทธิภาพ 

๒.  เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงานที่ทําไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ 

  ๓.  เพ่ือทราบถึงปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินงาน  เช่น  ปัญหาทางด้าน
การเงิน  ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการ  เป็นต้น 
 

  วิธีการและกระบวนการติดตามและประเมินผล 

โดยมีการติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  
ดังนี้ 
  ๑.  การติดตามประเมินผลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๙  นครราชสีมา  
โดยใช้แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน   
  ๒.  การใช้แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวของประชาชน  เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจและการรับรู้ของประชาชนต่อการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร     
ส่วนตําบลแก้งสนามนาง  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   
   
 
 
 
 


