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ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ  ได้จัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ  2553  ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545  ซึ่งได้
กําหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบท้ังในส่วนของการ
เป็นผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบ และรับรองคุณภาพบริการ  ซึ่งนอกจากมี
เจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เข้ามามีบทบาทในการดูสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีแล้ว         ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้
บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง  นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแล
สุขภาพได้ด้วยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมท่ีจะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพให้
ลุล่วง 

 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดทําข้อมูล มีการ
จัดทําแผนงานท่ีใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วย
บริการ ประชาชน และภาคท่ีเกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ  จึงได้จัดทําแผนจัดการสาธารณสุขกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลภูมิ  ประจําปีงบประมาณ  2563 ขึน้ และองค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนการจัดบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทา 
ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่ง   
 
 
 
 
  
                                                     กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
                                                      องค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
ต าบลภูมิ   อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

************************* 
1. สภาพทั่วไป 
 1.1 ท่ีต้ังท่ีทําการ 

  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ  เลขท่ี 91 หมู่ท่ี 3  ตําบลภูมิ  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัด
พิจิตร 

 1.2 เนื้อท่ีตําบล 

  พื้นท่ีท้ังหมด  โดยประมาณ  25,631.25  ไร่  แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 
  พื้นท่ีทําการเกษตร    21,963.00 ไร่ 
  พื้นท่ีอยู่อาศัย  ประมาณ  3,668.25  ไร่ หรือ คิดเป็น  41.01  ตารางกิโลเมตร 

 1.3 ภูมิประเทศ 

  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม  มีลําคลองธรรมชาติไหลผ่าย 2 เส้นทาง 
  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับตําบลลําประดา    อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
  ทิศใต้        ติดต่อกับตําบลวังกรด,ตําบลวังสําโรง  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตําบลวังตะกู  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลเนินมะกอก,ตําบลหอไกร  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

 1.4 จํานวนหมูบ้าน 

  มี  10  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ  เต็มหมู่บ้าน  10 หมู่บ้าน  โดยแยกพื้นท่ี
การปกครองออกเป็น  10 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ช่ือผู้นําท้องถิ่น/ท้องท่ี ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 บ้านบางลําภู  ตําบลภูมิ นายกู้เกียรติ  แก่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 089-4370589 
2 บ้านหนองเต่า ตําบลภูมิ นายมนัส    กลางสอน ผู้ใหญ่บ้าน 093-2672456 
3 บ้านหนองเต่า ตําบลภูมิ นายมนตรี   ปานช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 097-9407885 
4 บ้านวังพรม ตําบลภูมิ นายธวัช     ฉิมจ๋ิว ผู้ใหญ่บ้าน 085-7256860 
5 บ้านห้วยกรวด ตําบลภูมิ นายสุชาติ   จันทรคณา กํานัน 081-2845000 
1 บ้านห้วยเขน ตําบลห้วยเขน นายจําลอง  นิลขาว ผู้ใหญ่บ้าน 081-8402794 
2 บ้านห้วยเขน ตําบลห้วยเขน นางอารมณ์  สินประเสริฐรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 081-0395292 
3 บ้านห้วยเขน ตําบลห้วยเขน นายรัก       ฉิมจ๋ิว ผู้ใหญ่บ้าน 089-5674638 
4 บ้านห้วยเขน ตําบลห้วยเขน นายเก้า      พงศ์อายุกูล กํานัน 086-9384828 
5 บ้านไดมะขาม ตําบลห้วยเขน นางทัศนีย์   บุญอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 081-7078814 
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 1.5 ประชากร 
  ประชากรท้ังส้ิน  3,624  คน  แยกเป็นตําบลภูมิ  ชาย  1,032  คน  หญิง  1,146  คน จํานวน
ครัวเรือน  799  ครัวเรือน  ผู้สูงอายุ........-.........คนพิการ..........-.........คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย.......-......คน/ตาราง
กิโลเมตร    ตําบลห้วยเขน  ชาย   663  คน  หญิง   783  คน  จํานวนครัวเรือน  574  ครัวเรือน  มีความ
หนาแน่นเฉล่ีย................คน/ตารางกิโลเมตร  แยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี ้

หมู่ท่ี ช่ือบ้าน จํานวน
ครัวเรือ

น 

จํานวนประชากร หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านบางลําพู  ตําบลภูมิ 124 149 159 308  
2 บ้านหนองเต่า ตําบลภูมิ 115 139 141 280  
3 บ้านหนองเต่า ตําบลภูมิ 173 206 237 443  
4 บ้านวังพรม ตําบลภูมิ 137 206 207 413  
5 บ้านห้วยกรวด ตําบลภูมิ 213 334 393 727  
1 บ้านห้วยเขน ตําบลห้วยเขน 116 148 195 343  
2 บ้านห้วยเขน ตําบลห้วยเขน 86 104 126 230  
3 บ้านห้วยเขน ตําบลห้วยเขน 152 161 179 340  
4 บ้านห้วยเขน ตําบลห้วยเขน 149 201 227 428  

  5 บ้านไดมะขาม ตําบลห้วยเขน 34 54 49 103  
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1 อาชีพ 
  ประชาชนในตําบลภูมิ และตําบลห้วยเขน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทางการเกษตรกรรม เช่น  ทํา
นา 
 2.2 หน่วยธุรการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
  2.2.1 ป้ัมน้ํามัน            จํานวน.............1..............ป้ัม 
  2.2.2 โรงสี                  จํานวน............-...............โรง 
  2.2.3 ร้านค้าต่างๆ         จํานวน............45...........ร้าน 
  2.2.4 กลุ่มอาชีพ           จํานวน.............12..........กลุ่ม 
  2.2.5 กลุ่มออมทรัพย์     จํานวน.............10...........กลุ่ม 
  2.2.6 ธนาคารหมู่บ้าน    จํานวน..............1.............แห่ง3. สภาพสังคม 
 3.1 การศึกษา 
  3.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน     2  แห่ง 

ท่ี ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียน 
(คน) 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนภูมิวิทยา 12 นางสมปอง            บุญปั้น 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอําเภอบางมูลนาก 
(วัดห้วยเขน) 

22 นางสาวทิพาวารี      โพระฏก 
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  3.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา    2  แห่ง 
ท่ี ช่ือสถานศึกษา จํานวนนักเรียน 

(คน) 
ผู้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 
เบอร์โทรศัพท์ 

1. โรงเรียนอนุบาลอําเภอบางมูลนาก(วัดห้วย
เขน) 

157 นางจิรัตติกาล   บุญ
อินทร์ 

 

 
  3.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา     -      แห่ง 
ท่ี ช่ือสถานศึกษา จํานวนนักเรียน 

(คน) 
ผู้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 
เบอร์โทรศัพท์ 

     
     

   
  3.1.4 โรงเรียนอุดมศึกษา      -   แห่ง 
ท่ี ช่ือสถานศึกษา จํานวนนักเรียน 

(คน) 
ผู้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 
เบอร์โทรศัพท์ 

     
     

 
4. สถาบันและองค์การทางศาสนา 
  วัด/สํานักสงฆ์/มัสยิด    จํานวน  4    แห่ง 
ท่ี ช่ือวัด/สํานักสงฆ์/มัสยิด สถานท่ีต้ัง จํานวนนักบวช หมายเหตุ 
1. วัดหนองเต่า หมู่ 3 ตําบลภูมิ 9  
2. วัดบางลําภู หมู่ 1 ตําบลภูมิ 4  
3. วัดห้วยเขน หมู่ 3 ตําบลห้วยเขน 14  
4. สํานักสงฆ์บางลําพู หมู่ 1 ตําบล-ภูมิ 1  
 
5. ด้านสาธารณสุข 
ท่ี ช่ือสถานบริการ จํานวนบุคลากร หมู่บ้านท่ีรับผิดชอบ จํานวนทีมหมอ 

ครอบรัวชุมชน 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลภูมิ 4 1-5 ตําบลภูมิ  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วย

เขน 
6 1-5 ตําบลห้วยเขน  

 
6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.1 ท่ีพักสายตรวจ..............1.....แห่ง   ท่ีต้ังท่ี หมู่ท่ี 3 ตําบลห้วยเขน 
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7. การบริการพื้นฐาน 

 7.1 การคมนาคม 
  7.1.1 ถนน................................................................ 
  7.1.2 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข.......1069.....สายบางมูลนาก – วังงิ้ว ระยะทาง.......8.....
กิโลเมตร 
  7.1.3 ถนนลาดยาง สาย.....4028.....ระยะทาง หนองเต่า – ห้วยหลัว  ระยะทาง  8  กิโลเมตร 
 7.2 การคมนาคม 

  โทรศัพท์สาธารณะ  จํานวน......5......แห่ง  ต้ังอยูท่ี่หมู่ท่ี..2 ตําบลห้วยเขน/หมู่ 5 ตําบลภูมิ/หมู่ 3  
                     ตําบลภูมิ   
 7.3 การไฟฟูา 

  จํานวน.......10....หมู่บ้าน  ประชากรท่ีมีไฟฟูาใช้...........ครบ.................(ครบหรือไม่ครบ) ทุก
ครัวเรือน 

 7.4 แหล่งน้ํา 

  1) ฝาย 
  2) บ่อน้ําต้ืน 
  3) คลองส่งน้ํา 
  4) เหมือง 
  5) แหล่งน้ําชลประทาน  จํานวน..........-.......... แห่ง 

8. ข้อมูลอื่นๆ 

 8.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
  8.1.1 ทรัพยากรดิน  สภาพดินเป็นดินดาน/ ดินร่วน/ดินเหนียว 
  8.1.2 ทรัพยากรอื่นๆ มี............- ........... 

 8.2 มวลชนจัดต้ัง (จํานวนสมาชิก) 
  8.2.1.........................120.............(เช่น  ลูกเสือชาวบา้น) 
  8.2.2.........................80................(เช่น อปพร.) 
  8.2.3.........................50.................(เช่น กลุ่มสตรี) 
  8.2.4.........................17.................(เช่น อาสาสมัครเยาวชน) 
  8.2.5.........................60.................(เช่น ชมรมออกกําลังกาย) 
  8.2.6..........................25................(เช่น อาสาสมัครตาํรวจบ้าน/ตําบล) 
  8.2.7...........................1..................(เช่น อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัยและทีม OTOS) 
  8.2.8..........................50................(เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตําบลภูมิ) 
  8.2.9..........................49................(เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตําบลหว้ยเขน) 
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9. ศักยภาพกองทุน 
 9.1 คณะกรรมการกองทุน  จํานวน  20  คน  แยกเป็น 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง 

1. - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก ที่ปรึกษา 

2. นางกษมา สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก ที่ปรึกษา 

3. นางชูศรี        พงศ์อายุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ ประธานกรรมการ 

4. นายสุชาติ      จันทรคณา กํานันตําบลห้วยเขน รองประธานกรรมการ 

5. นางสาวจุฑามาศ ฉัตรวงศ์ตระกูล อดีตกํานันตําบลห้วยเขน รองประธานกรรมการ 

6. นายพิเชษฐ     อินแบน รองประธานสภา อบต.ภูมิ กรรมการ 

7. นางสาวกชพร  ฮวบนวม สมาชิกสภา อบต.ภูมิ กรรมการ 

8. นายสมนึก      ภู่ทอง ผอ.รพ.สต.ภูมิ กรรมการ 

9. นางนิศาชล     อุดมศิลป์ ผอ.รพ.สต.ห้วยเขน กรรมการ 

10. นายสง่า         จันทร์ขํา ประธานชมรม อสม.ตําบลภูมิ กรรมการ 

11. นางฉลวย บุญผ้ึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน กรรมการ 

12. นางอารมณ์  สินประเสริฐรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 ตําบลห้วยเขน กรรมการ 

13. นางทัศนีย์    บุญอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 ตําบลห้วยเขน กรรมการ 

14. นายสิริ        โพระฏก สารวัตรกํานันตําบลห้วยเขน กรรมการ 

15. นายคมกฤช   ดียิ้ม สารวัตรกํานันตําบลภูมิ กรรมการ 

16. นางสาวสิริวิภา  คําสุนีย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 ต.ภูมิ กรรมการ 

17. นายสุเทพ     แสงนา สมาชิกสภา อบต.ภูมิ กรรมการ 

18. นางสาวสมศรี  ช่ืนปาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ กรรมการ/เลขานุการ 

19. นายปฐนพดล พันธ์ใจธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

20. นางสาวจิณณพัต เป่ียมปรีชา ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 9.2 อนุกรรมการ/คณะท างาน  จํานวน...............6.................คน  แยกเป็น 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง การดํารงตําแหน่ง เบอร์โทร 

ชุดที่ 1 ด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ   

1. นายปฐมนพดล พันธ์ใจธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานคณะอนุกรรมการ  
2. นางวชิรา          โพธิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ  
3. นางสาวศศิวิมล   จ้อยโหมด นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ/เลขานุการ  

ชุดที่ 2 ด้านการเงินและบัญชี   

1. นางจิณณพัต    เป่ียมปรีชา ผู้อํานวยการกองคลัง ประธานคณะอนุกรรมการ  
2. นางสาวถนิมรัตน์  บุญจันทร์ เจเพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติการ กรรมการ  
3. นางทิพยวรรณ   สิงห์โห ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน กรรมการ/เลขานุการ  

ชุดที่ 3 ด้านการติดตามและประเมินผล   

1. นางศิริกานดา   ยี่หลํ่า นักพัฒนาชุมขน ชํานาญการ ประธานคณะอนุกรรมการ  
2. นางสาวนันทนา  กลางสอน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ กรรมการ  
3. นายถาวร        สันนา พนักงานจ้างท่ัวไป กรรมการ/เลขานุการ  
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 9.3  ผลการประเมินผลศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน   5 ปี  ย้อนหลัง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลการประเมิน หมายเหตุ 
2558 A  
2559  A  
2560 A  
2561 A  
2562 A  

 9.4  นวัตกรรมสุขภาพชุมชนของกองทุนฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. เร่ือง หมายเหตุ 
2558 -  
2559 ตลาดนัดความดี การดําเนินงานจิตเวชในชุมชน  
2560 การสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชน  
2561 -  
2562 -  

10. สถานการณ์ปัญหาด้านสาธารณสุข 
 1. ข้อมูลคนพิการ 
  ต าบลภูมิ   มี.จํานวนผู้พิการรวมทั้งส้ิน......61.........คน แยกประเภทคนพิการ ดังนี้ 
  (1) พิการทางการเคล่ือนไหวางกาย จํานวน..............24........คน 
  (2) พิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ จํานวน................7.........คน 
  (3) พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  จํานวน...............5..........คน 
  (4) พิการทางการมองเห็นจากสายตา จํานวน...............7..........คน 
  (5) พิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย จํานวน...............18........คน 
 2. ข้อมูลการจัดอันดับโรคในเขตตําบลภูมิ   ย้อนหลัง  3  ปี (ข้อมูลจาก หน่วยบริการสาธารสุขในพื้นท่ี) 

ลําดับ ช่ือโรค จํานวนผู้ปุวย (ราย) อัตราปุวยต่อแสนคน หมาย
เหตุ ปี 2560 ปี 25๖1 ปี 2562 ปี 2560 ปี 25๖1 ปี 2562 

1. โรคระบบไหลเวียนเลือด 982 1148 798 45738.24 53644.86 37412.10  
2. โรคระบบทางเดินหายใจ 718 696 536 33442.01 32523.36 25128.93  
3. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรค

ในช่องปาก 299 377 405 13926.41 17616.82 18987.34  

4. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ  
โภชนาการ และเมตะบอลิ
ซัม(เบาหวาน) 

457 627 366 21285.51 29299.07 17158.93 
 

5. โรคระบบกล้ามเน้ือรวมโครง
ร่างและเน้ือยึดเสริม 215 191 187 10013.97 8925.23 8766.99  

๖. โรคระบบผิวหนัง 224 173 165 10433.16 8084.11 7735.58  
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ลําดับ ช่ือโรค 
จํานวนผู้ปุวย (ราย) อัตราปุวยต่อแสนคน หมาย

เหตุ ปี 2560 ปี 25๖1 ปี 2562 ปี 2560 ปี 25๖1 ปี 2562 
๗. โรคหูและปุ่มกกหูและ

เน้ือเย่ือใต้ผิวหนัง 172 154 162 8011.18 7196.26 7594.94  

๘. โรคติดเชื้อและปรสิต 77 114 125 3586.40 5327.10 5860.29  
๙. โรคตารวมส่วนประกอบของ

ตา 104 102 85 4843.97 4766.36 3985.00  

๑0. ภาวะแปรปรวนทางจิตและ
พฤติกรรม 23 68 66 1071.26 3177.57 3094.23  

 
3. ข้อมูลการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสาธารณสุขตําบลภูมิ (ข้อมูลจากการทําประชาคม) 

ลําดับ
ท่ี 

ปัญหาสาธารณสุข หมายเหตุ 

   
   
   
   
 
4. สถิติอัตราการปุวยของเด็กอายุ 3-5 ขวบ 

ปี
การศึกษา 

จํานวนเด็ก (คน) ช่ือโรค จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๒๕๖2 ๑๑ โรคระบบทางเดินหายใจ ๖ ๕๔.๕๕ 
  โรคระบบทางเดินอาหาร ๔  
  โรคผิวหนัง ๒ ๓๖.๓๖ 

5. ข้อมูลผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง  ประชากรอายุ 35 ปีขี้นไป (ข้อมูลจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี)  

 
หมู่
ที ่

 
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงรายเก่า 

(คน) 

ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงรายใหม ่  
รวมผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูงทัง้หมด 

(คน) 

ผู้มีระดับความ
ดันโลหิต >140
และหรือ
<90คนโดย อส
ม.(คน) 

ส่งต่อ จนท.สธ.
เพ่ือวินิจฉัย 

(คน) 

จนท.สธ.วินิจฉัย
เป็นความดัน
โลหิตสูง(คน) 

ผู้มีระดับความ
ดันโลหิต >160
และหรือ<100 
ส่งต่อพบแพทย์

(คน) 
1 ๔๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕0 
2 ๔๖ ๒ ๒ ๒ ๒ ๔๘ 
3 ๗๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๗๘ 
4 ๘๓ ๗ ๗ ๗ ๗ ๙๒ 
5 ๑๒๔ ๙ ๙ ๙ ๙ ๑๓๓ 

รวม ๓๔๙ ๒0 ๒0 ๒0 ๒0 ๓๖๙ 
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6. ข้อมูลผู้ปุวยเบาหวาน ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี) 

 
หมู่
ที ่

 
ผู้ปุวยโรคเบาหวานรายเก่า (คน) 

ผู้มีภาวะเบาหวานรายใหม่  
รวมผู้ปุวยเบาหวาน

ทั้งหมด (คน) 
ผู้มีระดับนํ้าตาล 

100-125 mg% 
ผู้มีระดับนํ้าตาล

ต้ังแต่ 126 mg%
ส่งต่อพบแพทย์ 

แพทย์วินิจฉัยเป็น
ผู้ปุวยเบาหวานราย

ใหม่ 
1 2๓ 0 ๑ ๑ ๒๔ 
2 ๒๒ 0 ๒ ๑ ๒๓ 
3 3๓ ๑ ๑ ๑ ๓๔ 
4 2๘ ๑ ๗ ๓ ๓๑ 
5 ๕0 ๓๒ ๙ ๔ ๕๔ 

รวม ๑๕๖ ๓๔ ๒0 ๑0 ๑๖๖ 
 
7. จํานวนผู้ปุวยโรคเรื้อรังอื่นๆ ตําบลภูมิ  

ท่ี ช่ือโรค จํานวน (คน) หมายเหตุ 
 โรคหลอดเลือดสมอง ๔  
 เอดส์ -  
 วัณโรค 0  
 มะเร็ง ๑๘  

     - เต้านม ๘ 
     - อื่นๆ      ๑0 

 ไต ๒๔  
รวมท้ังหมด ๔๖  

 
8. จํานวนผู้สูงอายุตําบลภูมิ    
หมู่ที่/
ชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน(คน) ประเภทผู้สงูอายุ (จํานวน) ชื่อประธานชมรม 
ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 

1 บางลําภู 8๔ 76 ๓ 0  
2 หนองเต่า 74 69 0 ๑  
3 หนองเต่า 129 126 1 0  
4 วังพรม 129 126 0 0  

5 ห้วยกรวด 16๙ 158 ๑ 0  

รวม ๕๘๕ ๕๖๙ 5 1  

 
9. จํานวนผู้ปุวยอัมพฤกษ์/อัมพาต  ท่ีต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ............-...............คน 
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1. ข้อมูลคนพิการ 
  ต าบลห้วยเขน   มี.จํานวนผู้พิการรวมทั้งส้ิน......68.........คน แยกประเภทคนพิการ ดังนี ้
  (1) พิการทางการเคล่ือนไหวางกาย จํานวน..............45.......คน 
  (2) พิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ จํานวน..............3........  คน 
  (3) พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  จํานวน..............๗..........คน 
  (4) พิการทางการมองเห็นจากสายตา จํานวน..............๑0..........คน 
  (5) พิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย จํานวน...............3 ........คน 

2. ข้อมูลการจัดอันดับโรคในเขตตําบลห้วยเขน   ย้อนหลัง  3  ปี (ข้อมูลจาก หน่วยบริการสาธารสุขในพื้นท่ี) 

ลําดับ ช่ือโรค จํานวนผู้ปุวย (ราย) อัตราปุวยต่อแสนคน หมายเหตุ 
ปี 2560 ปี 25๖1 ปี 2562 ปี 2560 ปี 25๖1 ปี 2562 

1. อุจจาระร่วง ๓๖ ๒๕ ๓๙ ๑๕0๘.7๑ ๑๗๔๔.๕๙ ๒๗๑๗.๗
๗ 

 

2. ตาแดง ๓ ๓ ๕ ๒0๙.0๕ ๒0๙.๓๕ ๒๓๕.๓๒  
3. ไข้เลือดออก - - - - - - ไม่มีข้อมูล 
๔. สุกใส - ๒ - - ๑๓๙.๕๖ -  
๕. อาหารเป็นพิษ ๑ - - ๖๙.๖๘ - -  

 

3. ข้อมูลการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสาธารณสุขตําบลห้วยเขน (ข้อมูลจากการทําประชาคม) 

ลําดับ ปัญหาสาธารณสุข หมายเหตุ 
1. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน  ความดัน)  
2. สารเคมีตกค้าง  
3. ไขเลือดออก  
4. โรคอ้วนเด็กนักเรียน  

4. สถิติอัตราการปุวยของเด็กอายุ 3-5 ขวบ 
ปีการศึกษา จํานวนเด็ก (คน) ช่ือโรค จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

2562 ๒๓ ไข้หวัด ๙  
  ผืนคัน ๒  
  ทองเสีย ๑  
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5. ข้อมูลผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง  ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี)  
ดูตารางจากระบบรายงาน 

 
หมู่ที่ 

 
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิต

สูงรายเก่า 
(คน) 

ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงรายใหม ่  
รวมผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูงทัง้หมด 

(คน) 

ผู้มีระดับความ
ดันโลหิต >140
และหรือ<90คน
โดย อสม.(คน) 

ส่งต่อ จนท.สธ.
เพ่ือวินิจฉัย (คน) 

จนท.สธ.วินิจฉัย
เป็นความดัน
โลหิตสูง(คน) 

ผู้มีระดับความ
ดันโลหิต >160
และหรือ<100 
ส่งต่อพบแพทย์

(คน) 
1 ๔๗ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๔ ๕๑ 
2 ๒๑ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑ ๒๒ 
3 ๔๓ ๕ ๕ ๕ ๓ ๔๖ 
4 ๓๔ ๘ ๘ ๘ ๓ ๓๗ 
5 ๙ 0 0 0 ๓ ๑๒ 
 รวม ๑๕๕ ๔๖ ๔๖ ๔๖ ๑๔ ๑๖๘ 

6. ข้อมูลผู้ปุวยเบาหวาน ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี) 

 
หมู่ที่ 

 
ผู้ปุวยโรคเบาหวานรายเก่า (คน) 

ผู้มีภาวะเบาหวานรายใหม่  
รวมผู้ปุวยเบาหวาน

ทั้งหมด (คน) 
ผู้มีระดับนํ้าตาล 

100-125 mg% 
ผู้มีระดับนํ้าตาล

ต้ังแต่ 126 mg%
ส่งต่อพบแพทย์ 

แพทย์วินิจฉัยเป็น
ผู้ปุวยเบาหวานราย

ใหม่ 
1 ๑0 7 1 1 10 
2 ๗ 5 - - 4 
3 ๗ 9 - - 11 
4 ๒๔ 11 - - 14 
5 ๒ 3 - - 6 
 รวม ๕0 ๒๘ ๑ ๒ ๕๒ 

 
7. จํานวนผู้ปุวยโรคเรื้อรังอื่นๆ ตําบลภูมิ  

ท่ี ช่ือโรค จํานวน (คน) หมายเหตุ 
 โรคหลอดเลือดสมอง -  
 เอดส์ -  
 วัณโรค -  
 มะเร็ง 

     - เต้านม     
- 
- 

 

 ไต ๕  
รวมท้ังหมด 5  
 
 



 

-12- 
8. จํานวนผู้สูงอายุตําบลห้วยเขน  
หมู่ที่/
ชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน
(คน) 

ประเภทผู้สงูอายุ (จํานวน) ชื่อประธานชมรม 
ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 

1 บ้านห้วยเขน 7๙ ๗๑ 5 - นางทองหยิบ หว่างพัน  
2 บ้านห้วยเขน 5๒ ๕๑ ๑ - นางจรูณ ควรคํานวณ 
3 บ้านห้วยเขน ๙๖ ๘๘ ๘ - นายจรัญ ญาณกิจ 
4 บ้านห้วยเขน ๑00 ๘๙ 6 - นางสายทอง สุขสวรรค์ 
5 บ้านห้วยเขน 23 ๒๓ - - นายสวงค์ เป่ียมพุก 

รวม ๓๕๓ ๒๓๔ ๒0 -  

 
9. จํานวนผู้ปุวยอัมพฤกษ์/อัมพาต  ท่ีต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ............-...............คน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
ต าบลภูมิ   อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

************************* 
 เป็นการประเมินปัจจัยภายในสภาพองค์กร (จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/อุปสรรค  ท่ีสําคัญต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ  ตามหลัก SWOT  ANALYSIS 

 1. ด้านหน่วยบริการสาธารณสุข/สถานบริการสาธารณสุข/หน่วยงานสาธารณสุข 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1) หน่วยงานสาธารณสุข มีศักยภาพในการดูแลให้
ความสําคัญในเรื่องสุขภาพของประชาชน 
2) มีการทํางานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายภายนอก 
3) มี อสม.ประจําหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสาธารณสุข 

1) มีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอกับการรับบริการของประชาชน
ในแต่ละครั้งทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ 
2) ประชาชนผู้รับบริการ ไม่กล้ามารับบริการ 
3) ผู้สูงอายุจะเป็นผู้ท่ีเข้ารับบริการมากกว่ากลุ่มอื่น ทํา
ให้ต้องมีเจ้าหน้าท่ีการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งบางครั้งไม่มี
ลูกหลานพามา 

โอกาส (Opportunityes) อุปสรรค (Threats) 
1) มีการออกบริการตรวจเลือด/วัดความดัน บริการ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
2) มีการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.เป็นประจํา เพื่อช่วย
ดูแลประชาชนให้ท่ัวทุกครัวเรือน 

1) ประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไม่
ถูกต้องเหมาะสมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 
2) โครงสร้างของประชากรท่ีเปล่ียนแปลงสู่สังคมผู่สูงอายุ
ทําให้หน่วยงานสาธารณสุขต้องจัดบริการดูและสุขภาพ
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ีอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีเท่า
เดิม 

 2. ด้านกลุ่มองค์กรประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1) ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือกันแบบพี่แบบน้อง 
2) ผู้นํา/ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสําคัญในเรื่องสุขภาพ 
 

1) ประชาชนบางกลุ่มวัยขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การดูแลสุขภาพของตนเองและคนในหมู่บ้าน 
2) การไม่ออกกําลังกายของประชาชน 

โอกาส (Opportunityes) อุปสรรค (Threats) 
1) ผู้นําท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น 

1) ประชาชนไม่รู้สิทธิหน้าท่ีและการจัดการปัญหาในการ
ใช้บริการสุขภาพ ทําให้บางส่วนประสบปัญหาและไม่ถึง
บริการสุขภาพ 
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 3. ด้านศูนย์เด็กเล็ก/ศูนย์ผู้สูงอายุ/ศูนย์คนพิการ 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1) มีการจัดทําแผนการดูแลสุขภาพของเด็กท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทุกภาคเรียน 
2) มีการบริการตรวจความดัน/เบาหวานให้กับผู้สูงอายุ
เป็นประจําจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
3.มีการบริการตรวจเย่ียมด้านสุขาภาพผู้พิการ ถึงบ้าน
จากหน่วยงานสาธารณสุขและผู้นําท้องถิ่น 
 

1) ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานใน
เรื่องของสุขภาพที่ดี 
2) ผู้สูงอายุบางรายไม่มีผู้ดูแลท่ีเข้าใจในเรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุ เช่น เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
3) ผู้พิการบางรายไม่มีรายได้ ครอบครัวยากจน ทําให้
เป็นปัญหาในเรื่องการกินอยู่ท่ีถูกสุขลักษณะทาง
โภชนาการ 

โอกาส (Opportunityes) อุปสรรค (Threats) 
1)รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกเพศทุกวัยในเรื่องสุขภาพ 
 
 

1) ขาดความเช่ือมประสานภาคีเครือข่ายต่างๆในระบบ
หลักประกันสุขภาพทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ
และผู้จัดบริการ 
 

 4. ด้านบริหารจัดการ 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1) มีหน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กร ท่ีมีศักยภาพท่ีเข้มแข็ง มี
การทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายในเรื่องสุขภาพ 
 
 

1) ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพ จนกว่า
ตนเองจะประสบปัญหาเรื่องสุขภาพจึงจะให้ข้อมูลและให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข 

โอกาส (Opportunityes) อุปสรรค (Threats) 
1) ในพื้นท่ีมีหน่วยงานด้านสาธารณสุข คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

1) เจ้าหน้าท่ีในการให้บริการมีจํานวนจํากัดต่อการดูแล
สุขภาพประชาชนผู้รับบริการ 

 5. ด้านโรคระบาด/ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1) หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับท้องถิ่น ในการร่วมมือ
กันเตรียมความพร้อมในการปูองกันโรคระบาดในพื้นท่ี
อย่างเต็มท่ี เช่น พ่นละอองหมอกควันปูองกนัไข้เลือดออก 

1)ประชาชน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรณรงค์
ปูองกันโรคต่างๆ เช่นการอนุญาตให้เข้าไปฉีดพ่นละออง
หมอกควันในบ้าน เป็นต้น  

โอกาส (Opportunityes) อุปสรรค (Threats) 
1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการปูองกันโรค
ระบาดอย่างเต็มท่ี มีระบบความเตรียมความพร้อมเพื่อ
ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง 

1) สภาพพื้นท่ีบางแห่งตํ่า เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ําท่วมขัง 
และบางบ้านท่ีอยู่อาศัยของประชาชน มีต้นไม้ข้ึนปกคลุม
เต็มบริเวณ มีน้ําขังตามภาชนะ ทําให้เป็นแหลาง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ท่ีเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก 
 

 
 



 

ส่วนที่ 3 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
ต าบลภูมิ   อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

************************* 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง  การสร้างภาพอนาคต หรือการมองอนาคตซึ่งจะเป็นเปูาหมายในการเดินไปสู่
อนาคต โดยวิธีการเอาระบบการวางแผนมาใช้ หรือหมายถึงส่ิงท่ีอยากเห็นในอนาคตและเป็นส่ิงท่ีดีกว่าเดิม วิสัยทัศน์ 
จะเกิดจากการรู้จักคิดโดยใช้ปัญญา และมุ่งมั่นให้เกิดข้ึนจริง 

  “มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงอย่างมั่นใจและกองทุนมีศักยภาพ” 
    (The public health system to ensure access to potential investors.) 
พันธกิจ (Mision) 

 พันธกิจ (Mision)  หมายถึง  หน้าท่ีของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ต้องการบรรลุ 
 1. สนับสนุน ให้เกิดบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ 
 2. สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพขอหน่วยบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3. สนับสนุน ให้บริการองค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบ 
              หลักประกันสุขภาพ  
 4. คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าท่ี 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสาขาเขตพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ (Strategy) 

 กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง   วิธีการท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีจะทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  มีด้วยกัน 7 ด้าน  ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการเรียนรู้ของคณะกรรมการ และประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีในระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดบริการสุขภาพให้ท่ัวถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคของหน่วยบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 4 คุ้มครองและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าท่ี 
 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการสนับสนุนกิจกรรมหรือจับริการด้านสุขภาพภาคประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบบริหารเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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ตราสัญลักษณ์ (Symbol) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
 

 
 
วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 ตามประกาศฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557  ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น  หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดําเนินกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขในพื้นท่ี เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเส่ียง และกลุ่ม
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้นท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี โดยเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  ดังนี้ 
 (1) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ี โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ีจําเป็นต่อสุขภาพ และการดํารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพที่มีความเส่ียง และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้นท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 (2) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ีได้ดําเนินงานตามแผนงานหรือ
โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค  ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นท่ีและกรณีมี
ความจําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุท่ีมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ  วัสดุท่ีมี
ลักษณะเป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอืน่ ท่ี
ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ 
 (3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็ก
เล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและฟื้นฟูชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานกําหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 
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 (4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงนิรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีท่ีมีความ
จําเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดย
การจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ท่ีจัดหาได้ให้อยู่ในความดูแล
และบํารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ๆ 
 (5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่ 4 
สถานะการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
ต าบลภูมิ   อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

1. ประมาณการการรับ-จ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 
รายการ จํานวน (บาท) หมายเหตุ 

ยอดเงินคงเหลือยกมา 18466.55  
ประมาณการรายรับ 236,387.76  
ประมาณการรายจ่าย 222,852.00  
รายรับสูงกว่า/ตํ่ากว่ารายจ่าย 13,535.51  
2. รายรับ 

 
รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  
หมายเหตุ รับจริง  2561 รับจริง 2562 ประมาณการ 

รายรับ 2563 
1. ค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจาก สปสช. 139,590.00 138,600.00 136,387.76  
2. เงินอุดหนุนจาก อปท.สมทบ 100,000.00 100,000.00 100,000.00  
3. เงินสมทบจากชุมชน/บุคคล/องค์กรอื่นๆ - - -  
4.ดอกเบี้ยธนาคาร 465.57 432.50 172.76  
5. เงินคืนจากการดําเนินโครงการ - - 42,200.20  
6. อื่นๆ - 31,400.00 -  

รวม 240,055.57 270432.50 278,760.72  
 
3. รายจ่าย 

 
รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  
หมาย
เหตุ 

2561 2562 ประมาณการ
จ่าย 2563 

1. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม หมวด  45,940 47,200 105,600  
2. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม หมวด  163,350 91,600 128,505  
3. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม หมวด  70,550 81,600 14,555  
4. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม หมวด  39,000 49,000 35,468  
5. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม หมวด  - - -  

รวม 318,840.00 269,400.00 284,128.00  
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แผนที่ทางเดนิยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสถานการณ์ของพื้นที่ 
 การวิเคราะห์สถานการณ์  เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการสร้าง และใช้แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์เป็นขั้นตอนท่ีมี
ความสําคัญเป็นการระดมความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของ
พื้นท่ีตําบลภูมิ กับตําบลห้วยเขน เพื่อนําไปใช้ในการสร้างแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไป ข้อมูลท่ีมีความ
พอเพียง เป็นปัจจุบัน และเช่ือถือได้ว่าแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์จะตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของพื้นท่ี
ได้มากท่ีสุด 
ระดับที่ 1 ประชาชน  ต้ังประเด็นคําถาม 3 ข้อ  ดังนี้ 
1. สภาพปัญหาในพื้นท่ีของตําบลภูมิ กับตําบลห้วยเขน  เป็นอย่างไร มีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค อย่างไร
บ้าง 
2. ความต้องการท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในตําบลภูมิกับตําบลห้วยเขน มีอะไรบ้าง 
3. ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดบ้าง ต้องการทําอะไรบ้าง 
ระดับที่ 2 ภาคี  ภาคีเครือข่าย คือกลุ่มองค์กร ชุมชน   กําหนดภาคีท่ีจะเข้าร่วมทํางานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จะต้องทํางานร่วมกับใครบ้าง ต้องการให้ภาคีเครือข่ายแสดงบทบาทอย่างไร ต้ังประเด็นคําถาม 2 ข้อ ดังนี้ 
1. ภาคีท่ีจะมามีส่วนร่วมในการหางานกับกองทุนฯ มีใครบ้าง 
2. ส่ิงท่ีต้องการให้ภาคีมีส่วนร่วม มีบทบาทอย่างไรบ้าง 
ระดับที่ 3 รากฐาน  มีการวิเคราะห์การทํางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และคณะกรรมการกองทุนเป็นอย่างไร 
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ มีเปูาหมายท่ีต้องการให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างไร ต้อง
อาศัยอะไรเป็นรากฐานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีข้อมูลท่ีจําเป็นในการทํางานเป็นอย่างไรบ้าง แหล่งข้อมูลมา
จากไหนและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ต้ังประเด็นคําถาม 3 ข้อ ดังนี้ 
1. ศักยภาพของบุคลากรของกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความพร้อม ความรู้และความสามารถการทํางานอย่างไร 
2. ต้องการข้อมูลท่ีใช้ในการทํางานอะไรบ้าง 
3. มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทํางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกัน 
   สุขภาพ 
ระดับที่ 4 กระบวนการ 
 กําหนดวิธีการทํางาน การบริหารจัดการอย่างไรให้บรรลุเปูาหมาย วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ เช่น การสร้าง
เครือข่ายชุมชน ระบบการส่ือสารท่ีดี การสร้างขวัญกําลังใจ แรงจูงใจในการทํางาน การติดตามประเมินผลท่ีดี มี
กระบวนการทํางานอย่างไรบ้างท่ีจะร่วมทํางานกับภาคีต่างๆ สร่างความเข้มแข็งให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีแสดงบทบาทร่วมกับยกองทุนอย่างไร 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดจุดหมายปลายทางการพัฒนา 
 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันระดมความคิดเพื่อกําหนดจุดหมายปลายทางของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้ัง 4 
ระดับ คือ ระดับประชาชน ระดับภาคี ระดับกระบวนการ และระดับรากฐาน ว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพจะมี
เปูาหมายอย่างไร โดยประเมินจากสถานการณ์สภาพพื้นท่ีของตําบลภูมิ และตําบลห้วยเขน ท่ีวิเคราะห์มาแล้วใน
ขั้นตอนท่ี 1 นํามารวมเป็นประเด็นเดียวกัน มีการแบ่งกลุ่มการจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ตําบลภูมิและตําบล
ห้วยเขน  ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มนํากระดาษปรุ๊ฟมาให้ผู้เข้าร่วมระดม
ความคิดในแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้ 
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1. ปัญหาด้านสาธารณสุขที่พบในกลุ่มวัยเรียน  
1. ยาเสพติด        
2. ท้องก่อนวัยอันควร 
3. ภาวะโภชนาการ 
4. ทันตสุขภาพ 
5. อุบัติเหตุ 
6. โลหิตจาง 
7. สุขอนามัย(เหา) 
8. โรคติดต่อ(โรคมือเท้าปาก ตาแดง) 
9. อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ 
10.สมาธิส้ัน 

ปัญหาอันดับ 1 ที่ประชาชนเลือกคือ ปัญหายาเสพติดในวัยเรียน 
ฝังจุดหมายปลายทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในวัยเรียน 

ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) 
1. กลุ่มวัยเรียนมีความรู้ ความตระหนัก 
2. มีการรวมกลุ่มจัดต้ังชมรม ทํากิจกรรมต้านยาเสพติด 
3. มีนักเรียนต้นแบบในชุมชน 
ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
1. หน่วยงานรัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย อสม.สนับสนุนกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ 
2. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขสนับสนุนวิชาการให้กับกลุ่มวัยเรียน 
3. ภาคีเครือข่ายบูรณาการงานร่วมกัน 
ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงบริหารจัดการ) 
1  มีกิจกรรมบูรณาการในโรงเรียน 
2. มีนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชน 
3. มีระบบบริหารจัดการ ประสานงาน สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ระดับพื้นฐาน (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) 
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีสมรรถนะแบบมืออาชีพ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. องค์กรมีการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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2.ปัญหาด้านสาธารณสุขที่พบในกลุ่มวัยรุ่น 
1. ยาเสพติด 
2. ท้องก่อนวัยอันควร 
3. มั่วสุมเท่ียวกลางคืน 
4. ผิดกฎจราจร 
5. พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ก้าวร้าว 
6. พฤติกรรมการเรียนแบบท่ีผิดๆ 
7. ติดเกมส์ โดดเรียน แต่งตัวโปฺ 
8. การใช้ภาษวิบัติ  

ปัญหาอันดับ 1 ที่ประชาชนเลือกคือ ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรและปัญหายาเสพติด 
ฝังจุดหมายปลายทางการป้องกันการต้ังครรภ์และยาเสพติดในวัยรุ่น 

ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) 
1. วัยรุ่นมีทักษะการปูองกนั ทักษะการปฏิเสธ มีความรู้ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
2. วัยรุ่นมีการรวมกลุ่มทํากิจกรรม 
3. ครอบครัวมีทักษะในการดูแลบุตรหลาน 
4. ชุมชนมีมาตรการทางการสังคมและระบบเฝูาระวังพฤติกรรมในวัยรุ่น 
ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ 
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา 
3. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข สนับสนุนวิชาการ 
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (วัด ตํารวจ อสม. ผู้นําชุมชน) สนับสนุนและบูรณาการงานร่วมกัน 
ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงบริหารจัดการ) 
1  มีกรจัดการความรู้ท่ีน่าสนใจทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
2. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
3. มีระบบการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วม 
ระดับพื้นฐาน (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) 
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรมีทักษะแบบมืออาชีพ 
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3.ปัญหาด้านสาธารณสุขที่พบในกลุ่มวัยท างาน 
1. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด ไต) 
2. โรคไข้เลือดออก 
3. โรคมะเร็ง 
4. สารเคมีตกค้างในเลือด 
5. อ้วน 
6. ความเครียด/จิตเวช 
7. อุบัติเหตุ  

ปัญหาอันดับ 1 ที่ประชาชนเลือกคือ ปัญหาสารเคมีตกค้างในวัยท างาน 2.โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลอืด ไต) 

ฝังจุดหมายปลายทางการป้องกันปัญหาสารเคมีตกค้างในวัยท างาน 
ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) 
1. ชุมชนมีแผนงานโครงการ 
2. มีเครือข่ายการเฝูาระวัง 
3. มีมาตรการ กติกาในชุมชน มีกองทุนในชุมชน 
4. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
5. มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ 
2. อสม.เป็นแกนนําสุขภาพ 
3. ผู้นําชุมชนสนับสนุนกําลังคน 
4. มีเครือข่ายในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (วัด โรงเรียน) 
5. มีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ยั่งยืน 
ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงบริหารจัดการ) 
1  มีการจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ 
2. มีระบบส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
3. มีการติดตามประเมินผล 
4. มีการพัฒนาคณะทํางาน 
5. มีการแลกเปล่ียนถอดบทเรียน 
6. มีการนํานวัตกรรมมาใช้ 
ระดับพื้นฐาน (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) 
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ 
3. มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
4. มีบุคลากรด้านสุขภาพท่ีมีความสามารถ 
5. มีกระบวนการทํางานท่ีดี 
6. ผู้นําชุมชนเข้มแข็ง 
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4.ปัญหาด้านสาธารณสุขที่พบในกลุ่มวัยท างาน 
ปัญหาอันดับ 2 ที่ประชาชนเลือกคือ ปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลอืด ไต) 

ฝังจุดหมายปลายทางการป้องกันปัญหา(เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด ไต) 
ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) 
1. ประชาชนมีการดูแลและปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้าน 3อ 3ส 
2. ประชาชนมีโครงการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานท่ีอย่างเหมาะสมกับบริบท
และ 
    ร่วมมือกันปฏิบัติการตามนั้น 
3. ประชาชนมีมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมหรือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ในเรื่อง 3อ 3ส 
4. ประชาชนร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยต่อการสร้างสุขภาพดี 
ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
1  อบต. มีการสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียง และต่อเนื่อง 
2. อสม./ผู้นําชุมชน/แม่บ้าน/กลุ่มสตรี/ชมรมต่างๆในพื้นท่ี ร่วมแสดงบทบาทของตนเองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
   ของตําบล 
3. ภาคีเครือข่ายทุกระดับ ร่วมสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง 
ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงบริหารจัดการ) 
1  มีการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายทุกระดับ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบการคัดกรอง/เฝูาระวังท่ีเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 
3. มีการใช้แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ในการ วางแผนโครงการพร้อมระบบกํากับ ติดตามและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการส่ือสารหลายรูปแบบท่ีเข้าถึงทุกครัวเรือน 
5. มีระบบการจัดการนวัตกรรมกระบวนการ เพื่อพัฒนารูปแบบการทํางาน 
ระดับพื้นฐาน (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) 
1. ชุมชนมีความพร้อมและกลุ่มแกนนําให้ความร่วมมือ 
2. ข้อมูลสุขภาพและสังคมมีคุณภาพและทันสมัย 
3. ชุมชน มีความรู้และเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลง 
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5.ปัญหาด้านสาธารณสุขที่พบในกลุ่มผู้สูงอาย ุ
1. โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานในผู้สูงอายุ 
2. ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง การดูแลผู้สูงอายุ 
 

ปัญหาอันดับ 1 ที่ประชาชนเลือกคือ ปัญหาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานในกลุ่มผู้สูงอาย ุ
ฝังจุดหมายปลายทางการป้องกันปัญหา(เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด ไต) 

ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) 
1. ผู้สูงอายุสุขภาพดีไม่ปุวยด้วยโรคเรื้อรัง 
2. ผู้สูงอายุมีความรู้ดูแลสุขภาพตนเองได้ 
3. มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ 
2. วัด อํานวยสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
3. ผู้นําชุมชนประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
4. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข สนับสนุนวิชาการ ให้ความรู้ติดตามการเปล่ียนแปลง 
ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงบริหารจัดการ) 
1  มีการอบรมให้ความรู้ 3อ 3ส 
2. มีระบบส่ือสารประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี 
3. พัฒนาศักยภาพวิทยากร และแกนนํา 
ระดับพื้นฐาน (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) 
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ 
3. มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
4. มีบุคลากรด้านสุขภาพท่ีมีความพร้อมสามารถให้บริการ 
5. มีจิตอาสาเป็นแกนนํา 
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6. ปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมที่พบในชมุชน 
 

ปัญหาอันดับ 1 ที่ประชาชนเลือกคือ ปัญหาขยะ การทิ้งขยะไม่เป็นที่ การก าจัดขยะไม่ถูกวิธี 
ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) 
1. ในชุมชนมีขยะแต่ละครัวเรือนมาก 
2. การกําจัดขยะไม่ชัดเจน ท้ิงไม่เป็นท่ี 
3. มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ 
2. วัด อํานวยสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
3. ผู้นําชุมชนประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
4. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข สนับสนุนวิชาการ ให้ความรู้ติดตามการเปล่ียนแปลง 
ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงบริหารจัดการ) 
1  มีการอบรมให้ความรู้ 3อ 3ส 
2. มีระบบส่ือสารประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี 
3. พัฒนาศักยภาพวิทยากร และแกนนํา 
ระดับพื้นฐาน (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) 
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ 
3. มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
4. มีบุคลากรด้านสุขภาพท่ีมีความพร้อมสามารถให้บริการ 
5. มีจิตอาสาเป็นแกนนํา 
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สรุปปัญหาสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ ปี 2563 
 

ปัญหาสุขภาพ 
1. กลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเส่ียง  

- การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2. กลุ่มหญิงต้ังครรภ์แลหญิงหลังคลอด  

          - 

3. กลุ่มผู้สูงอายุ  

- ผู้สูงอายุขาดคนดูแล 

4. กลุ่มคนพิการและทุพลภาพ  

- ผู้ดูแลขาดความรู้ ให้ความรู้ผู้ดูแล 

5. กลุ่มผู้ปุวยเรื้อรัง  

- เบาหวาน   
- ความดัน 

6. กลุ่มวัยทํางาน  

- สารพิษตกค้าง 

7. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  

- ฟันผุ 

8. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  

- ปัญหายาเสพติด 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 5 
แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
 

1. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ี 
2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
3. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็ก 
   ศูนย์ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
4. หมวดสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกนัสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
5. หมวดกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 5 
แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
************************* 

1. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการปลอดภัย

จากสารเคมีเพื่อ
ประชาชนตําบลภูมิ
สุขภาพดี  
ปี 2563 

1  เพื่อค้นหาประชาชนกลุ่มเส่ียง 
จากการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรม 
และผู้บริโภค 
2  ประชาชนท่ีตรวจพบสารเคมี
ตกค้างในเลือด ในระดับเส่ียงและ
ไม่ปลอดภัย ได้รับสมุนไพรชา 
ชงรางจืด 
3  ประชาชนท่ีตรวจพบสารเคมี
ตกค้างในเลือด ในระดับเส่ียงและ
ไม่ปลอดภัยได้รับการปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมเรื่องการใช้สารเคมีใน
การเกษตรอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  
4 เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารเคมีไว้รับประทานเอง และ
จัดหาสถานท่ีจําหน่ายผักปลอดสาร 

1 เกษตรกร  ผู้รับจ้าง
ฉีดยาและผู้บริโภคระดับ
เส่ียงและไม่ปลอดภัย 
จํานวน 50 คน  
2 แกนนําครอบครัว 
หรือ ผู้สนใจ ท่ีปลูกผัก
กินเอง จํานวน 25 คน 

1 ค้นหา ติดตาม
กลุ่มเปูาหมายกลุ่มเกษตรกร 
และผู้บริโภค ระดับเส่ียงและ
ไม่ปลอดภัย 
2 เชิญกลุ่มเปูาหมายเข้ารับ
การอบรม และจัดทํา
หลักสูตรการอบรม 
3 จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร เรื่องการปูองกัน
ตนเอง อันตรายจากการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การใช้
สมุนไพรล้างพิษ วิธีการเลือก
อาหารและล้างผักให้
ปลอดภัย จ่ายสมุนไพร
รางจืดนํากลับไปรับประทาน  
และแจกพันธ์ผักเพื่อให้
กลุ่มเปูาหมาย  ได้ปลูกผัก
รับประทานในครอบครัว   
4 จัดหาสถานท่ี / บริเวณ
จําหน่ายผัก  ผลผลิตท่ีได้

7,000.-บาท 
 

1  ทราบถึงสถานการณ์และ
ผลการตรวจสารเคมีตกค้าง
ในเลือดของประชาชนกลุ่ม
เส่ียงในตําบลภูมิ 
2  ประชาชนกลุ่มเส่ียงใน
พื้นท่ีรู้จักวิธีการปูองกนั
ตนเองจากสารเคมีอย่าง
ถูกต้อง 
3  ประชาชนกลุ่มเส่ียง มี
ระดับสารเคมีตกค้างใน
ระดับท่ีปกติและปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 
4  มีสถานท่ีจําหน่ายผัก
ปลอดสารเคมีในชุมชน 

นายสมนึก 
ภู่ทอง 

 
ผอ.รพ.สต.ภูมิ 



 
 

จากเกษตรอินทรีย์ 
5 เตรียม เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง
โดยการตรวจเลือด โดยใช้
กระดาษทดสอบเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรส และ
เตรียมการและวางแผนการ
ดําเนินงานตรวจหาสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชตกค้าง 
6 ดําเนินการตรวจหา
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในกลุ่มเกษตรกร นําเลือดไป
ปั่นด้วยเครื่องปั่น 
hematocrit แปลค่าผล
เลือดอ่านค่า ลงทะเบียน 
และแจ้งผลการตรวจสารเคมี
ในเลือดเกษตรกร  
7 ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการผู้สูงวัย

ตําบลภูมิ ใส่ใจ
สุขภาพ 

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุ ในการทํากิจกรรมร่วมกัน 
 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้
อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพ
กายและจิตใจ 
3. เพื่อส่งเสริมออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
และวัฒนธรรม 
5. เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้
ผู้สูงอายุ 
 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลภูมิ จํานวน  30  
คน 

1.ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ 
2.ประชุมสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุตําบลภูมิเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ 
3.ประชุมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ 
4.ดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพทุกวันศุกร์ของทุก
สัปดาห์ เป็นเวลา 16 
สัปดาห์ 
5.ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน 

15,000 
บาท 

1.ด้านสุขภาพร่างกาย ทําให้มี
สุขภาพแข็งแรง 
กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยง 
จากการเจ็บปุวย 
ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น 
อายุยืน 
 2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลาย
เหงา จิตใจกรชุ่มกระชวย สด
ช่ืน รู้สึกภาคภูมิตระหนักใน
คุณค่า 
ความสามารถของตนเอง มี
มุมมองเชิงบวกต่อตนเอง 
3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์
ท่ีดีกับคนวัยเดียวกันและคน
ต่างวัย ได้รับการยอมรับใน
ฐานะ 
สมาชิกของกลุ่ม 
4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทัน
และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
สามารถปรับตัวและดําเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

นายคาวุธ  
 อินทศรี  

           
เลขานุการ

ชมรมผู้สูงอายุ 
ตําบลภูมิ 

 
 
 
 



 
 

1. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
2. ชาวตําบลภูมิ 

ร่วมค้นหา , ปูองกัน 
มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกปี
2563 

๒.๑  เพื่อให้ชาวตําบลภูมิ ท้ังผู้นํา ,
แกนนําชุมชน , อสม. และผู้ปุวย
โรคมะเร็ง ได้มีส่วนช่วยให้สตรี
กลุ่มเปูาหมายได้รับการตรวจคัด
กรองภาวะเส่ียงมะเรง็ปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม 
๒.2  เพื่อให้สตรีกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเส่ียง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
 ๒.3  เพื่อให้สตรีกลุ่มเปูาหมายท่ี
ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อและรักษา 
 ๒.4  เพื่อค้นหาโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะ
เริ่มแรก 

๑  คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในกลุ่มสตรีอายุ 
๒๕ - ๖๐ ปี   
๒  คัดกรองมะเร็งเต้า
นมในกลุ่มสตรีอายุ  ๒๕ 
- ๗๐ ปี 

1.จัดทําทะเบียนอายุ 25 – 
60 ปี เพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก และ 25 – 
70 ปีเพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม โดยให้ทีม อส
ม.ร่วมกันรับผิดชอบ
ประชากรในความรับผิดชอบ
ของตนองดําเนินการสํารวจ 
และจัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น 
พร้อมเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใน
การสํารวจข้อมูล 
2.อบรมให้ความรู้และทักษะ
สามารถตรวจเต้านมด้วย
ตนเองและ ความรู้เกี่ยวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูกกับ
กลุ่มเปูาหมายสตรี พร้อม
นําเสนอผลการสํารวจและ
จัดเก็บข้อมูล ให้กับผู้นํา ,
แกนนําชุมชน , อสม. โดย
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆแยกตาม
หมู่บ้านหรือตามกลุ่มบ้านให้
ครอบคลุมประชากร
กลุ่มเปูาหมายมากท่ีสุด 
3. ดําเนินการตามแผน

7,000.-บาท ๑ กลุ่มสตรี อายุ 25 - ๖๐ 
ปี ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลภูมิ ท่ีได้รับ
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
พบส่ิงผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อและรักษา ร้อยละ ๑๐๐ 
๒ กลุ่มสตรี อายุ 25 – ๗๐  
ปี ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลภูมิ ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ปากมดลูก  และอบรมให้
ความรู้และทักษะสามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
และได้รับการตรวจมะเร็ง  
เต้านม  ร้อยละ ๘5 
๓ กลุ่มสตรี อายุ 25 – ๗๐  
ท่ีได้รับการตรวจมะเร็งเต้า
นมพบส่ิงผิดปกติได้รับการ
ส่งต่อและรักษา    ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

นางสาว
นันทนา  

กลางสอน 
 

พยาบาล
วิชาชีพ

ชํานาญการ 



 
 

รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก โดยจัดประชุม 
 - ใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูก/อบรม
ให้ความรู้และทักษะสามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
 - รณรงค์ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี 
pap smear  
- ลง Program   Pap 
Registry 
- ส่งแผ่น slide ไปตรวจและ
อ่านผล  จากโรงพยาบาล
พิจิตร 
- ส่งต่อในรายท่ีผลการตรวจ
ผิดปกติ 
4.ประเมินผลการรณรงค์
และติดตามกลุ่มเปูาหมายท่ี
ไม่ได้รับการตรวจ เพื่อ
ดําเนินการติดตามและความ
ช่วยเหลือจากทีมงาน
เครือข่ายผู้ปุวยโรคมะเร็ง
ตําบลภูมิต่อไป 
๕. ประเมินผลและรายงาน
ผลเมื่อส้ินโครงการ 

 



 
 

1. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
3. อบรมมาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหาร
สําหรับผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัส
อาหาร 

2.1 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร ร้านอาหาร แผงลอย
จําหน่ายอาหาร ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลภูมิได้รับการ
อบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร  
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
ร้านอาหาร แผงลอยจําหน่าย
อาหาร ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลภูมิได้รับการอบรมด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
2.2 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร ร้านอาหาร แผงลอย
จําหน่ายอาหาร ได้รับการตรวจคัด
กรอง ตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร  
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
ร้านอาหาร แผงลอยจําหน่าย
อาหาร  ได้รับการตรวจคัดกรอง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหาร 
2.3 เพื่อให้กิจการร้านอาหาร แผง
ลอยจําหน่ายอาหาร  ผ่านเกณฑ์

1. ผู้ประกอบกิจการ 
ร้านอาหาร แผงลอย
จําหน่ายอาหาร โรง
อาหาร ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลภูมิ 
จํานวน 25 ร้าน (อบรม 
6 ช่ัวโมง) 
2. ผู้สัมผัสอาหาร
ร้านอาหาร แผงลอย
จําหน่ายอาหาร โรง
อาหาร ในเขตเทศบาล
เมืองบางมูลนากรวม 
15 คน (อบรม 3 
ช่ัวโมง) 

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหาร ร้านอาหาร แผงลอย
จําหน่ายอาหาร  ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ
เข้าร่วมการอบรมด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
2. จัดอบรมให้ความรู้ 
หลักสูตรการอบรมด้าน
สุขาภิบาลอาหารที่กําหนดให้
จัดแก่ผู้ประกอบกิจการและ   
ผู้สัมผัสอาหาร ประกอบด้วย 
หัวข้อวิชา เนื้อหา ระยะเวลา 
วิธีการประเมินผลตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 
และสาธิตการตรวจตัวอย่าง
อาหารเพื่อหาการปนเป้ือน
ของสารต่างๆ 
3. มอบเกียรติบัตรสําหรับผู้
ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหาร ท่ีเข้าร่วมการอบรม
ตามหลักสูตรที่กําหนด 
4. ดําเนินการเชิญชวน
ผู้ประกอบการท่ีได้รับการ

8,000.-บาท 
 

1 ผู้ประกอบการและผู้
สัมผัสอาหารสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ใน  การปรุง - ประกอบ
อาหาร ได้อย่างถูกต้อง 
2 ผู้ประกอบการมีการ
ปรับปรุงและยกระดับ
สถานประกอบการด้าน
อาหารให้ได้มาตรฐาน 
ตามข้อกําหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
3 ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอย
จําหน่ายอาหาร และโรง
อาหาร ได้รับการจัดระบบ
และขึ้นทะเบียน  
4 ผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหารได้รับการ
ตรวจคัดกรองและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

นายปฐมนพดล 
พันธ์ใจธรรม 

 
นักวิเคราะห์ 
นโยบายและ

แผน 



 
 

มาตรฐาน Clean Food       
Good Taste  
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ร้านอาหาร 
แผงลอยจําหน่ายอาหาร โรงอาหาร 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food     
Good Taste 

อบรมเข้าร่วมตรวจประเมิน
ร้านอาหาร แผงลอยจําหน่าย
อาหาร    ตามมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหารและเกณฑ์ 
Clean Food Good Taste 
5. ดําเนินการตรวจสอบสาร
ปนเป้ือนในอาหาร ร้าน 
อาหาร  
แผงลอยจําหน่าย  ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ 
6. ดําเนินการตรวจสอบความ
สะอาดปราศจากเช้ือ
แบคทีเรียของร้านอาหาร แผง
ลอยจําหน่ายอาหาร       โรง
อาหาร  โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) 
ตัวอย่างภาชนะ จํานวน 3 
ตัวอย่าง ตัวอย่างมือผู้สัมผัส
อาหาร จํานวน  2 ตัวอย่าง 
และตัวอย่างอาหาร จํานวน 5 
ตัวอย่าง ชุดตรวจหาโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในน้ําและน้ําแข็ง (อ.
11) และคัดกรองสารเคมีใน
เลือดด้วยชุดทดสอบโคลีนเอส
เทอเรส 
7. สรุปผลการดําเนินโครงการ 



 
 

1. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 
เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการคัดกรองและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 
ปีงบประมาณ 2563 

2.1 เพ่ือคัดกรองและค้นหากลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปี
ข้ึนไป 
2.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้มีทักษะ
การดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง  
2.3 เพ่ือลดอัตราปุวยรายใหม่
ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง 
2.4 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
สูงได้รับการสง่ต่อ วินิจฉัยและ
รักษาอย่างทันท่วงที 

1. กลุ่มเปูาหมายคัด
กรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
ประชาชนอายุ 35 ปี
ข้ึนไปที่ต้องได้รับการ
คัดกรองและอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ตําบลภูมิ 
อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร จํานวน 
750 คน 
2. กลุ่มเปาูหมายที่อยู่
ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่
ต้องได้รับการตรวจคัด
กรองซ้ําครั้งที่ 2 
จํานวน 250 คน 
(อ้างอิงจากผลการคัด
กรองปีงบประมาณ 
2562) 
3.กลุ่มเปูาหมาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง จํานวน 100 
คน (คิดประมาณการ 
40% จากกลุ่มเสี่ยง

1.ทําทะเบียนรายชื่อกลุ่มเปูาหมายคัดกรอง
อายุ 35 ปีข้ึนไปประชาสัมพันธ์โครงการและ
แจกหนังสือเชิญเข้าร่วมตรวจคัดกรองโรค 
2. ดําเนินการคัดกรองโรคเบาหวานโดยการ
เจาะปลายน้ิวหาค่าระดับนํ้าตาลในเลือดหลัง
งดนํ้างดอาหาร และวัดความดันโลหิต พร้อม
ชั่งนํ้าหนัก/วัดส่วนสูง/วัดรอบเอว พร้อมแปร
ผลให้ประชาชนทราบ 
3. สรุปผลการคัดกรองและทําทะเบียนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
4. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการให้กลุ่ม
เสี่ยงรับทราบ 
7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะ
ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้าน
อาหาร อารมณ์ ออกกําลังกาย และพฤติกรรม
เสี่ยง 
8. จัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให้หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสม กลุ่ม
เสี่ยง เช่น การปั่นจักรยานพิชิตโรค แกว่งแขน 
เดิน และฝึกปฏิบัติออกกําลังกายในรูปแบบ
ต่างๆ โดยให้กลุ่มเสี่ยงรวมตัวกันเพ่ือร่วมกัน
รับผิดชอบกิจกรรม โดยให้มีกิจกรรมที่สนใจ
อย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ 

25,000.- บาท 1 ประชากรกลุ่มเปูาหมายได้รับ
การคัดกรองโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
2 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมและมีสุขภาพดี   
3 อัตราการเกิดโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงราย
ใหม่ในชุมชนลดลง 
4 ผู้ปุวยรายใหม่โรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงได้รับ
การรักษาอย่างทันท่วงที 

นางสาวนันทนา  
กลางสอน 

 
ตําแหน่ง 

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ 



 
 

ทั้งหมดปีงบประมาณ 
2562) 
4. กลุ่มปุวยและกลุ่มดี
ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

เป็นเวลา 3 เดือนคิดเป็น 12 สัปดาห์ เพ่ือให้
กลุ่มเสี่ยงตระหนักถึงความสําคัญของการออก
กําลังกาย 
9. จัดกิจกรรมติดตามการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง ทุก 
1 เดือน จํานวน 2 ครั้ง(หลังสิ้นเดือนที่ 1 
และหลังสิ้นเดือนที่ 2) 
10. ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงครั้งที่ 2 เพ่ือ
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าตาล
ในเลือดและระดับความดันโลหิต หลังสิ้นสุด
การร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
12 สัปดาห์  
11. กิจกรรมตัวอย่างดีๆจากรุ่นพ่ีผู้ปุวยโรคไม่
ติดต่อ  
12. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มปุวยที่
รักษาท่ี รพ.สต.ภูมิและที่รักษาท่ีอื่นๆให้เข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในรูปแบบที่สนใจและเข้าร่วมกับกลุ่มเสี่ยง 
13. ประเมินสถานะสุขภาพ ของผู้ปุวยที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
12 สัปดาห์ 
14. ประเมินสถานะสุขภาพ ของผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 12 
สัปดาห์ 
15. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนดีๆที่ได้จากการ
ร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
12 สัปดาห์ 
16. สรุปผลการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 



 
 

1. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
5. คัดกรอง

โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง และ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 

1.  เพื่อคัดกรอง และค้นหาผู้ท่ีมี
ภาวะเส่ียงต่อโรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูง 
2.  เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงมี
ทักษะการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
๓อ ๓ส  
3.  เพื่อลดอัตราปุวยในประชาชน
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
4.  เพื่อให้สามารถดูแลกลุ่มเส่ียง 
และผู้ปุวยรายใหม่ได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที 

. เปูาหมายคัดกรอง
โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไป 
คิดเป็น ๑๐0 % จํานวน 
๔๒5 คน คัดกรองซ้ําใน
รายท่ีมีภาวะเส่ียงหลัง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพแล้ว ๖ เดือน 
จํานวน ๗๕ คน  
  2. กลุ่มเส่ียง
สูงโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง 
จํานวน ๒๐ คน 

กิจกรรมท่ี 1 ค้นหา และคัด
กรองกลุ่มเส่ียง 
กิจกรรมท่ี 2 ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
กิจกรรมท่ี ๒.1 กําหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
กลุ่มเส่ียงเพื่อเข้ารับการ
อบรม“การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตามหลัก ๓อ ๓ส 
”โดยมีแกนนําผู้เช่ียวชาญ 
เป็นวิทยากร 
กิจกรรมท่ี ๒.2 จัดหา ส่ือ 
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ 3ส  ท่ีได้สรุป
ร่วมกันแล้วนั้น 
กิจกรรมท่ี ๒.3 จัดประชุม
เจ้าหน้าท่ี พี่เล้ียง และกลุ่ม
เส่ียง ตามหลักสูตรการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
ปรับปรุงกิจกรรมหลังจาก
การดําเนินงานปี ๒๕๖๒ 
เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการดําเนินชีวิต

2๐,4๐0.-  
บาท 

1.ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรอง
ความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง   
2. เกิดรูปแบบการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม 
3. ประชาชน ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิด
โรคโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 
4. ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับ
การส่งต่อ เจ้าหน้าท่ี และ
ได้รับตรวจรักษาท่ีถูกต้อง 

นางนิศาชล 
อุดมศิลป์ 

 
ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพตําบล

ห้วยเขน 



 
 

ของกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ี  และ
ติดตามผลการดําเนินงาน
ของกลุ่มเส่ียง หลังการอบรม 
จํานวน 3 ครั้งคือ ๑ เดือน 
๓ เดือน และ ๖ เดือน และ
ร่วมกันค้นหา นวัตกรรมใหม่ 
ในการดูแลสุขภาพ เพื่อ
เปูาหมายในการลดปัจจัย
เส่ียงลดลงอย่างน้อย 1 ข้อ 
และสรุป การดําเนินงานและ
ถอดบทเรียนในการทํา
กิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อ
พัฒนากิจกรรมครั้งต่อๆไป
ให้ดีขึ้น 
กิจกรรมท่ี ๒.๔ บริการตรวจ
คัดกรองซ้ํากับกลุ่มเส่ียง
หลังจากปรับเปล่ียน
พฤติกรรมฯ 
กิจกรรมท่ี ๒.๕ จัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้แกนนํา
และกลุ่มเส่ียงท่ีร่วมโครงการ 
เพื่อสรุปหาความรู้ใหม่จาก
การทําโครงการ ค้นหา
บุคคลคนต้นแบบและช่ืนชม 
กิจกรรมท่ี ๒.๖ สรุปและ
รายงานผลการดําเนินงาน 



 
 

1. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
6 โครงการ “คุ้มครอง

สุขภาพประชาชน
จากมลพิษ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี
เส่ียง” 

๒.1  เพื่อค้นหาประชาชนกลุ่ม
เส่ียง จากการใช้สารเคมีภาค
เกษตรกรรม และผู้บริโภค 
.2.๒  ประชาชนท่ีตรวจพบสารเคมี
ตกค้างในเลือด ในระดับเส่ียงและ
ไม่ปลอดภัยได้รับการปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมเรื่องการใช้สารเคมีใน
การเกษตรอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
2.3 เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารเคมีไว้รับประทานเอง และ
จัดหาสถานท่ีจําหน่ายผักปลอดสาร
อย่างน้อย 1 แห่ง 
๒.๔ เพื่อค้นหาบุคคลต้นแบบ และ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย 

1 เกษตรกร  ผู้รับจ้าง
ฉีดยาและผู้บริโภคระดับ
เส่ียงและไม่ปลอดภัย 
จํานวน ๕๐ คน  
2 แกนนําครอบครัว 
หรือ ผู้สนใจ 
  จํานวน ๒0 คน 
3 อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) จํานวน 
๓๘ คน 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร เรื่องการปูองกัน
ตนเอง อันตรายจากการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การใช้
สมุนไพรล้างพิษ วิธีการเลือก
อาหารและล้างผักให้
ปลอดภัย แนะนําการใช้
สมุนไพรรางจืดหรือยาถอน
พิษ  ท่ีถูกวิธี และแจกพันธุ์
ผักเพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย  ได้
ปลูกผักรับประทานใน
ครอบครัว   
2. จัดหาสถานท่ี / บริเวณ
จําหน่ายผัก  ผลผลิตท่ีได้
จากเกษตรอินทรีย์ 
3. เตรียม เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง
โดยการตรวจเลือด โดยใช้
กระดาษทดสอบเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรส และ
เตรียมการและวางแผนการ
ดําเนินงานตรวจหาสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชตกค้าง 
4.ดําเนินการตรวจหา

10,600 
บาท 

๑  ทราบถึงสถานการณ์และ
ผลการตรวจสารเคมีตกค้าง
ในเลือดของประชาชนกลุ่ม
เส่ียงในตําบล 
ห้วยเขน 
2  ประชาชนกลุ่มเส่ียงใน
พื้นท่ีรู้จักวิธีการปูองกนั
ตนเองจากสารเคมีอย่าง
ถูกต้อง 
3  ประชาชนกลุ่มเส่ียง มี
ระดับสารเคมีตกค้างใน
ระดับท่ีปกติและปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 
๔ มีสถานท่ีจําหน่ายผัก
ปลอดสารเคมีในชุมชน 

นางนิศาชล 
อุดมศิลป์  

 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพตําบล

ห้วยเขน   



 
 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในกลุ่มเกษตรกร นําเลือดไป
ปั่นด้วยเครื่องปั่น 
hematocrit แปลค่าผล
เลือดอ่านค่า ลงทะเบียน 
และแจ้งผลการตรวจสารเคมี
ในเลือดเกษตรกร  
5. ค้นหาบ้านต้นแบบจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
6. ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
2 โครงการคัดกรอง

สุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุตําบลภูมิปี
63 

 

2.1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง 
โรคในช่องปากและการดูแลช่อง
ปากได้อย่างถูกต้อง 
2.2. เพื่อให้มีความรู้  ทักษะ และ
ดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
2.3. เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุภายในตําบลภูมิ
เบ้ืองต้น 
2.4. เพื่อสร้างทักษะการตรวจ
สุขภาพช่องปากและการให้ทันต
สุ ข ภ าพ  กั บ แ ก น นํ า ผู้ สู ง อ า ยุ
และอสม.ตําบลภูมิ 
 

1.อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน & แกนนํา
ผู้สูงอายุ จํานวน 25 
คน 
2.ผู้สูงอายุท้ังหมด
ของตําบลภูมิ จํานวน 
9๐ คน 
 

1.อบรมให้ความรู้เรื่องโรคในช่อง
ปากและการดูแลช่องปากได้อย่าง
ถูกต้อง ฝึกทักษะการตรวจ
สุขภาพช่องปากและการให้ทันต
สุขภาพและดูแลสุขภาพช่องปาก
ของตนเองได้อย่างถูกต้องให้กับ 
แกนนําผู้สูงอายุ และอสม. 
2.จัดประชุมผู้สูงอายุให้ความรู้
เรื่องการดูแลช่องปากด้วยตนเอง 
พร้อมฝึกแปรงฟันอย่างถูกวธิี 
และสํารวจคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองต้นโดยทีมงาน อสม. แกน
นําผู้สูงอายุ และจนท.สาธารณสุข
ในแต่ละหมู่บ้าน หรืออาจจัดเป็น
กลุ่มบ้าน 
3.สรุปข้อมูลสถานสุขภาพแจ้งกับ
ผู้สูงอายุ   
4.จัดทําทะเบียนผู้สูงอายุท่ีมี
ปัญหาสุขภาพช่องปากเพื่อส่งต่อ 
5.ติดตามผลการรักษาสุขภาพ
ช่องปากผู้ท่ีได้รับการส่งต่อ 
6.ค้นหาผู้สูงอายุสุขภาพดี
ต้นแบบ 

5,000.- 
บาท 

 

1. ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง 
โรคในช่องปากและสามารถ
ปูองกันโรคในช่องปากได้ 
2. ผู้สูงอายุมี  ทักษะ และ
ดูแลสุขภาพช่องปากของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
3 .  อ ส ม . แ ล ะ แ ก น นํ า
ผู้ สู ง อ า ยุ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย
ผู้สูงอายุในการรักษาสุขภาพ
ช่องปากได้ 
 

นายคาวุธ  
 อินทศรี  

                                                  
ตัวแทนชมรม 
ผู้สูงอายุตําบล

ภูมิ 

 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
3. โครงการตําบลภูมิลด

ขยะปลอดยุงลาย
ห่างไกลไข้เลือดออก
ปี63 

2.1. เพื่อลดอัตราการปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกของประชากรในชุมชน 
2.2. เพื่อปูองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
2.3. เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ํา
ยุงลายในชุมชนและสถานท่ีต่างๆ 
เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
2.4.เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนในชุมชน และสร้างสุข
นิสัยในการท้ิงขยะและกําจัดขยะ 
2.5.เพื่อให้ชุมชนสะอาดตา น่าอยู่ 
ปลอดขยะ 

- อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน & จิต
อาสา จํานวน 55 คน 
- ผู้นําชุมชนและผู้สนใจ 
จํานวน 50 คน 
- หลังคาเรือนของ
ประชาชน หมู่ท่ี 
1,2,3,4,5 ตําบลภูมิ 
อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร  จํานวน 
613 หลังคาเรือน 

1.ให้ความรู้เรื่องการกําจัด
ขยะ การแยกขยะ โรค
ไข้เลือดออกและเชิญชวน
ประชาชนให้กําจัดแหล่ง 
เพาะพันธุ์ยุงลายในเวที
ประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 5 
หมู่บ้าน 
2.  ให้ความรู้ และสร้าง
ความตระหนักเรื่องการ
กําจัดขยะ แก่กลุ่มต่าง ๆ 
ได้แก่ กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสา & 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
3. จัดหาท่ีกักเก็บขยะ /ถัง
ขยะ /อุปกรณ์เสริมต่างๆ ใน
การกําจัดขยะ และสนับสนุน
ให้ชุมชนปลูกพืชไล่ยุง เช่น 
ตะไคร้หอมไล่ยุง การเล้ียง
ปลากินลูกน้ํา เช่น ปลาหาง
นกยูง  
4.  ออกรณรงค์สุ่มสํารวจ
ลูกน้ํายุงลาย / พร้อมให้สุข
ศึกษา เกี่ยวกับการควบคุม
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

8,000.- บาท 1.ประชาชนเกิดความ
ตระหนักช่วยกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ประชาชนมีความรู้ในการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
และประเมินอาการเบ้ืองต้น
ได้ 
3. อัตราการปุวยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
4. บริเวณบ้านเรือน และ
พื้นท่ีสาธารณะไม่มีขยะ 
5. มีบ้านตัวอย่างอย่างน้อย
หมู่ละ 1 หลังคาเรือน 

นายสง่า  
จันทร์ขํา 

                                                
ตัวแทนชมรม 
อสม.ตําบลภูมิ 



 
 

และขอความร่วมมือให้
ประชาชนทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์และกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่
ท่ี 1,2,3,4,5 ตําบลภูมิ 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร ซึ่งแบ่งทีมสํารวจแต่
ละครั้งจํานวน 10 คน โดย
จะต้องมี ค่า HI และค่า CI 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือ
เท่ากับ 0 
5.  รณรงค์กําจัดขยะ จิต
อาสาบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ ร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
6.  สรุปบทเรียนเรื่องการ
กําจัดขยะเพื่อชุมชนปลอด
ไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
4. โครงการปูองกันการ

ต้ังครรภ์ไม่พร้อม
ก่อนวัยอันควรใน
วัยรุ่น 

2.1 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผล
ท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
2.2 เพื่อให้ครอบครัวมีความอบอุ่น 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทําหน้าท่ีอบรม
ส่ังสอนลูกหลานให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตามวัย 
2.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เพศศึกษา และการปูองกันการ
ต้ังครรภ์ 
2.4 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 
มีความรักความเข้าใจกันมากขึ้น 

เด็กวัยรุ่น   
อายุ 11 – 15 ปี 
จํานวน 97  คน ใน
โรงเรียนอนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 

1.จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย เรื่อง เรื่อง
เพศศึกษา เรื่องปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ท่ีขาดการปูองกัน การ
ปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2.จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ สถาบัน
ครอบครัวและศาสนา 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครอบครัว ปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม 
3. ติดตามการดําเนินการ
ตามโครงการฯเพื่อเฝูาระวัง 

6,850  บาท    1 เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงผลท่ีเกิดจากการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  
2 ครอบครัวมีความอบอุ่น 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทําหน้าท่ี
อบรมส่ังสอนลูกหลานให้
เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและมีพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสมตามวัย  
3 เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เพศศึกษา และการปูองกัน
การตั้งครรภ์  
4 เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 
มีความรักความเข้าใจกัน
มากขึ้น 
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โรงเรียน

อนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก
(วัดห้วยเขน) 

 
 
 
 
 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
5. โครงการแก้ไขปัญหา

เด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะ
เริ่มอ้วนและอ้วน 

2.1 เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพ 3 อ ท่ีเหมาะสม 
2.2 เพื่อให้เด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะ
เริ่มอ้วน และอ้วนได้รับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
 2.3 เพื่อให้เด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะ
เริ่มอ้วนและอ้วนลดลง 
2.4 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจโรค
อ้วนว่าเป็นปัญหาท่ีควรช่วยกัน
แก้ไข  และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การกินของบุตรหลานให้ปลอดจาก
โรคอ้วน 

เด็กวัยเรียน  
อายุ 5 – 15 ปี  
จํานวน 40  คน  
ในโรงเรียนอนุบาล
อําเภอบางมูลนาก(วัด
ห้วยเขน) ท่ีมีอัตราของ
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ในเด็กวัยเรียนสูงเกิน
ร้อยละ 10 
 

1.อบรม ให้ความรู้แก่
นักเรียนและผู้ปกครอง  
เรื่องโรคอ้วน  การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
รับประทานอาหาร  และการ
ออกกําลังกาย 
2. ช่ังน้ําหนักเด็กท่ีมีภาวะ
โภชนาการเกินเกณฑ์ก่อน
เริ่มออกกําลังกาย และช่ังทุก  
2  สัปดาห์  
3. นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย 
ออกกําลังกายโดยใช้การเต้น
บาสโลบ  แอโรบิค และ
กิจกรรมโชว์ปูา ชายปูา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000  บาท     - เด็กนักเรียน อายุ 5-15 ปี 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
ตามหลัก 3 อ. 
- นักเรียนท่ีมีภาวะเริ่มและ
อ้วนมีน้ําหนักลดลง 
- นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ลดความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อ 
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2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
6. โครงการหนูน้อยวัย

ใสใส่ใจสุขภาพ (ช่อง
ปาก) 

1. เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองทราบ
ถึงความสําคัญของสุขภาพอนามัย
ของร่างกายและช่องปาก  
2. เพื่อให้เด็กได้รู้จักวิธีการแปรง
ฟันและการฝึกปฏิบัติตนในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลัก 
สุขภาพอนามัย  
3. เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้และสามารถ
ดูแลรักษาสุขภาพเด็กใน 
เบ้ืองต้นได้ 

เด็กของโรงเรียนอนุบาล
อําเภอบางมูลนาก (วัด
ห้วยเขน)  
จํานวน 153 คน 
 

1.อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
และ เด็ก เรื่อง วิธีการแปรง
ฟันได้ถูกวิธี และเด็กทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และรู้จักรักษาสุข
นิสัยอนามัยในช่องปาก 
2.สาธิตและให้นักเรียนฝึก
การแปรงฟัน  

11,315 
บาท 

- ด้านปริมาณเด็กอย่างน้อย
ร้อยละ 70 มีสุขภาพฟันท่ี
แข็งแรงและไม่เป็นโรคฟันผุ 
หรือโรคเหงือกอักเสบ  
- ด้านคุยลภาพเด็กอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
รับประทานอาหาร ท่ีเป็น 
ประโยชน์ และรู้จักรักษา
สุขภาพอนามัยในช่องปาก  
- เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ท้ัง 4 ด้าน และมีพัฒนาการ
สมวัย ผู้ปกครองและผู้ดูแล
เด็กมีความรู้และสามารถ
ดูแลเด็กเบ้ืองต้นได้ 
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2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
7. โครงการผู้หญิงเหา

หาย   
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่อง
เหา และมีพฤติกรรมของสุภาพ
อนามัยท่ีถูกต้อง 
2. เพื่อกําจัดเหาให้กับผู้หญิง  และ
ตัดผมส้ันให้กับผู้ชาย  
3. เพื่อส่งเสริมการดูแลความ
สะอาดของร่างกาย และให้ความรู้
แก่บุคคลในครอบครัว  และใน
ชุมชนได้ 

นักเรียนช้ันอนุบาล  
ประถม  และมัธยม
โรงเรียนอนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก(วัดห้วยเขน)  
จํานวน 70  คน 

- การค้นหาข้อมูลท่ัวไปของ
กลุ่มเปูาหมาย (คือ นักเรียน
ชายท่ีขาดแคลนและ
นักเรียนหญงิท่ีเป็นเหา)  
การคัดกรอง   
- ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
นักเรียนท้ังหมด 205 คน 
- คัดแยกประเภท ออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียน
หญิงท่ีเป็นเหา  กลุ่มปกติ 
และกลุ่มนักเรียนชายท่ีขาด
แคลน 
ขั้นดําเนินงาน  
1  ประชุมวางแผน
ดําเนินงานและมอบหมายผู้
ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้
การกําจัดเหา 
3.อบรมให้ความรู้ และ
ดําเนินกิจกรรมกําจัดเหา 
 
 

5,400 บาท        - กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ใน
เรื่องเหา และมีพฤติกรรม
ของสุภาพอนามัยท่ีถูกต้อง 
- กลุ่มเปูาหมายท่ีตรวจพบ
เหาได้รับการกําจัดเหา 
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2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
8. โครงการ “พัฒนา

ศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุ  และ
เยาวชนจิตอาสา 
ดูแลผู้สูงอายุ และคน
พิการ ตําบลห้วย
เขน” 

๑  เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุและเครือข่ายจิตอาสา  
กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการใน
ชุมชน 
๒  เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่
ด้อยโอกาสได้รับการเยี่ยมและดูแล 
๓  เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรวมกลุ่ม
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชนได้ 
๔  เพื่อให้การดําเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  โดย
คัดเลือกมาจาก 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ญาติของผู้สูงอายุผู้พิการ   
และเยาวชนจิตอาสา 
หรือผู้ท่ีสนใจเข้าร่วม
การอบรม  จํานวน ๒๖ 
คน   
2.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลห้วยเขน อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร จํานวน  ๔๐  คน   
3.  ผู้สูงอายุติดบ้าน  
ติดเตียง  และผู้พิการที่
ด้อยโอกาส รวม 2๖ คน 

1. คัดเลือกรับสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และเยาวชนจิต
อาสาดูแลผู้สูงอายุและผู้
พิการ 
2.  อบรมให้ความรู้การดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน
ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ  และ
เยาวชนจิตอาสาดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
3. จัดกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุตําบลห้วยเขน
ประชุมและตรวจสุขภาพ
เบ้ืองต้นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุทุกเดือนๆละ ๑ วัน 
ทุกวันท่ี ๗ ของเดือน  
4.ติดตามเยี่ยมบ้านดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

1๒,๐๐๐.-
บาท 

 ๑.  มีเครือข่ายดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการใน
ชุมชน อย่างน้อย 1 
เครือข่าย 
๒.  ร้อยละ ๑๐๐ ผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ
ท่ีด้อยโอกาสได้รับการเยี่ยม
และดูแล 
๓.  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้
เข้าร่วมกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุร่วมกัน 

นายจรัญ      
ญาณกิจ 

ประธานชมรม
ผู้สูงอายุตําบล

ห้วยเขน 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
9. โครงการพัฒนา

ศักยภาพ อย.น้อย
และแกนนําเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่ออาหารปลอดโรค 
ผู้บริโภคปลอดภัย 

๑  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
บางมูลนาก  (วัดห้วยเขน)  มีความ
เข้าใจแนวทางการดําเนินงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค 
๒  เพื่อให้โรงเรียนมีการดําเนิน
กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคใน
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๓  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและ
ประชาชนในชุมชนได้บริโภค
อาหาร  ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เครื่องสําอางท่ีปลอดภัย 

นักเรียนมัธยมศึกษาป่ีท่ี 
๑ - 2  โรงเรียนอนุบาล
บางมูลนาก (วัดห้วย
เขน) จํานวน  ๑๐  คน 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน  (อสม.) 
สาขางานคุ้มครอง
ผู้บริโภค จํานวน ๑๐ 
คน 

1.  อบรมฟื้นฟู อสม.ตําบล
ห้วยเขน และอบรมนักเรียน
ในโรงเรียน (อย.น้อย) และ
ช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานและแผนการ
ดําเนินงาน  อย.น้อย  ในปี  
๒๕๖๓ 
2.สนับสนุนชุดทดสอบสาร
ปนเป้ือนแก่โรงเรียน 
3.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  
อาสาสมัครสาธารณสุขและ 
อย.น้อยออกตรวจสอบ
อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเครื่องสําอาง ตรวจเช้ือ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียข้ันต้น 
SI-2 ในชุมชน 
4.  อย.น้อยให้ความรู้หน้า
เสาธง  เกี่ยงกับงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคเทอมละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 

6,600.- บาท   - โรงเรียนให้ความสําคัญและ
ผลักดันให้มีกลุ่ม  อย.น้อย  
ในโรงเรียนและให้มีการ
ดําเนินกิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน 
- มีกลุ่ม  อย.น้อย  ร่วมออก
ตรวจเฝูาระวังความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหาร  การใช้ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เครื่องสําอางท่ีมีจําหน่ายใน
โรงเรียนและในชุมชน   
- มี อสม. เช่ียวชาญงาน
คุ้มครองผู้บริโภค และเป็น
แกนนําเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

นางอําไพ 
ธนภัทรชูโชติ 

 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจํา
หมู่บ้านตําบล

ห้วยเขน 

 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

10. โครงการ “ปลอด
ขยะ ปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย ปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออก
ปีงบประมาณ  
๒๕6๓” 

1. เพื่อลดอัตราการปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกของประชากรในชุมชน 
2. เพื่อปูองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
3. เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ํา
ยุงลายในชุมชนและสถานท่ีต่างๆ 
เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
4. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนในชุมชน และสร้างสุข
นิสัยในการท้ิงขยะและกําจัดขยะ 
5. เพื่อให้ชุมชนสะอาดตา น่าอยู่ 
ปลอดขยะ 

- อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน & จิตอาสา 
จํานวน ๓๘ คน 
- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลบางมูลนาก (วัด
ห้วยเขน) จํานวน 180 
คน 
- ผู้นําชุมชนและผู้สนใจ 
จํานวน ๕๐ คน 
- หลังคาเรือนของ
ประชาชน หมู่ท่ี 
1,2,3,4,5 ตําบลห้วย
เขน อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร  จํานวน 
๔๘๑ หลังคาเรือน 

1.ให้ความรู้เรื่องการกําจัด
ขยะ การแยกขยะ โรค
ไข้เลือดออกและเชิญชวน
ประชาชนให้กําจัดแหล่ง 
เพาะพันธุ์ยุงลายในเวที
ประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 
5 หมู่บ้าน 
2.ให้ความรู้ และสร้างความ
ตระหนักเรื่องการกําจัดขยะ 
แก่กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มวัย
เรียน กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสา & 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
3. จัดหาท่ีกักเก็บขยะ /ถัง
ขยะ /อุปกรณ์เสริมต่างๆ ใน
การกําจัดขยะ และ
สนับสนุนให้ชุมชนปลูกพืช
ไล่ยุง เช่น ตะไคร้หอมไล่ยุง 
การเล้ียงปลากินลูกน้ํา เช่น 
ปลาหางนกยูง  
4. ออกรณรงค์สุ่มสํารวจ
ลูกน้ํายุงลาย / พร้อมให้สุข
ศึกษา เกี่ยวกับการควบคุม
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

๑๐,๐๐๐.- 
บาท 

๑.ประชาชนเกิดความ
ตระหนักช่วยกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.ประชาชนมีความรู้ในการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
และประเมินอาการเบ้ืองต้น
ได้ 
๓.อัตราการปุวยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
๔.บริเวณบ้านเรือน และ
พื้นท่ีสาธารณะไม่มีขยะ 
๕.มีบ้านตัวอย่างอย่างน้อย
หมู่ละ 1 หลังคาเรือน 

นางพิสมัย  
 กล่ัน

ประเสริฐ 
 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจํา
หมู่บ้านตําบล

ห้วยเขน 



 
 

และขอความร่วมมือให้
ประชาชนทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์และกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่
ท่ี 1,2,3,4,5 ตําบลห้วย
เขน อําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร ซึ่งแบ่งทีม
สํารวจแต่ละครั้งจํานวน 10 
คน โดยจะต้องมี ค่า HI และ
ค่า CI ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หรือเท่ากับ 0 
5. รณรงค์กําจัดขยะ จิต
อาสาบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ ร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
6. สรุปบทเรียนเรื่องการ
กําจัดขยะเพื่อชุมชนปลอด
ไข้เลือดออก 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

11. โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเส่ียงเบาหวาน 
ความดัน ด้วยการรํา
วงย้อนยุค เสริมสร้าง 
3 ส. (สนุก สุขภาพ 
สามัคคี) ประจําปี
งบประมาณ 2563 

1.1 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ออกกําลังกาย 
1.2 เพื่อเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการ
ออกกําลังกายด้วยการออกกําลัง
ประกอบเสียงเพลงเพื่อสุขภาพ                  
สร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีต่อ
กันในชุมชน เกิดความผ่อนคลาย  
1.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ
ในชีวิตประจําวัน สุขภาพจิต
แจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง 
1.4 เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายกลุ่มเส่ียง เบาหวาน 
ความดัน เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพด้วย                
3 อ.3ส. 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน ความดัน 
ตําบลภูมิ และตําบล
ห้วยเขน   จํานวน   
20-40   คน/ต่อการ
ออกกําลังกายแต่ละครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมมหากรรม
สุขภาพระดับอําเภอ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 
500 คน 
 

1.ออกกําลังกายประกอบ
เสียงเพลง เช่น รําวงย้อนยุค 
เต้นบาสโลบ เต้นแอโรบิก    
2. จัดกิจกรรมรําวงย้อนยุค 
และต้อนรับเครือข่ายในเขต
ท้องถิ่นใกล้เคียง 

29,000.-
บาท 

1 ประชาชนมีความรู้ในการ
ออกกําลังกายอย่างถูกวิธี   
2 เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการ
ออกกําลังกาย สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน
ชุมชน เกิดความผ่อนคลาย  
3 ประชาชนกลุ่มเส่ียงความ
ดัน เบาหวาน มีสุขภาพดีท้ัง
ด้านร่างกายและจิตใจใน
ชีวิตประจําวัน สุขภาพจิต
แจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง 
 

นางทองล้วน  
ทิพย์มงคลชัย 

 
ประธานชมรม
รําวงย้อนยุค

ตําบลภูมิ 



 
 

3. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็ก 
   ศูนย์ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการสร้างเสริม

สุขภาพเด็กปฐมวัย 
ประจําปี 2563 

1.1 เพื่อลดการเกิดโรคฟันผุของ
เด็กอายุ 2-5 ปี ไม่ให้เกินร้อยละ 
60 ในเขต ตําบลภูมิ-ห้วยเขน 
1.2 เพื่อสร้างเสริมอนามัยช่องปาก
และบริการปูองกันโรคฟันผุให้เด็ก
อายุ 2-5 ปี ต้ังแต่ฟันเริ่มข้ึน ได้แก่
การตรวจ 
สุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์
เฉพาะท่ี และการส่งเสริมให้มีการ
ปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยา
สีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน 
1.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ครูพี่เล้ียง และ
ชุมชนในการปูองกันโรคฟันน้ํานมผุ
ในเด็ก 
  อายุ 2-5 ปี 
1.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก2-5 ปี มี
พัฒนาการท่ีสมวัย 

- เด็กก่อนวัยเรียน (2 - 
3 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนอนุบาล
อําเภอบางมูลนาก(วัด
ห้วยเขน)   1 ศูนย์     
จํานวน 22 คน 
 - เด็กก่อนวัยเรียน (2-
3 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชุมชนภูมิวิทยา 1 
ศูนย์ จํานวน 13 คน 
- เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 2 , 
3 (4- 5 ปี) ในโรงเรียน
อนุบาลบางมูลนาก(วัด
ห้วยเขน)  2 ห้องเรียน 
จํานวน  28  คน 
- รวมกลุ่มเปูาหมาย   
63 คน 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กและการแปรง
ฟันท่ีถูกวิธ ี
2. ให้บริการตรวจ
พัฒนาการ ช่ังน้ําหนัก วัด
ส่วนสูง 
3. ให้บริการคัดกรอง
สุขภาพช่องปาก แก่เด็ก 
4.ให้บริการทาฟลูออไรด์
เฉพาะท่ีแก่เด็กทุกคนตาม
เกณฑ์ 
5. ให้บริการเคลือบหลุมร่อง
ฟันและยาสีฟันฟลูออไรด์แก่
เด็กเล็กทุกคน  
6.ให้เด็กเล็กทุกคนทอด
ลองใช้แปรงสีฟันและยาสี
ฟันผสมฟลูออไรด์ และ
รณรงค์การแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวัน ท้ังท่ีบ้าน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและใน
โรงเรียน 

5,555.-บาท 1 เด็กก่อนวัยเรียนมีฟันผุไม่
เกินร้อยละ 60 ในเขตพื้นท่ี 
2 เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการ
ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
ด้วย 
3 ผู้ปกครอง ครูพี่เล้ียง 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันโรคฟันผุในเด็ก 

นางทิพาวารี   
โพระฎก 

                 
ตําแหน่ง  ครู 

 
 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

12. โคร งก าร  รณรง ค์ 
ต่อต้านยาเสพติด  
 

1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้
นักเรียนก่อนวัยเส่ียง ได้รับรู้
รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติด 
2 เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนใน
การปูองกันและแก้ไขต่อต้านยา
เสพติด 
๓ เพื่อพัฒนานักเรียน ให้สามารถ
ปูองกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 
๔ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถานศึกษาในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- อบรมนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6  
จํานวน 75 คน  
ระยะเวลา  1  วัน 
- อบรมนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  
จํานวน  51  คน  
ระยะเวลา  1  วัน 

อบรมนักเรียน เรื่อง พิษภัย
ของสารเสพติด เพื่อสร้าง
เครือข่ายนักเรียนในการ
ปูองกันและแก้ไขต่อต้านยา
เสพติด 

6,280  บาท - นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภัยของสารเสพ
ติด 
- สถานศึกษามีเครือข่าย
นักเรียน เครือข่าย
ผู้ปกครองในการปูองกัน
และแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 
- นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน
สามารถปูองกันตนเองไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด 
- สถานศึกษา ชุมชน และ
ประเทศชาติ มีความ
เข้มแข็งในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกฤษณะ 
 คุ้มม่วง 

 
ครู  โรงเรียน
อนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก
(วัดห้วยเขน) 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

13. โครงการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ ลด
พุง ลดโรค ดูดีสมวัย 

1. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้และทักษะ
ในการออกกําลังกาย 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางศึกษามีสุขภาพ
แข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดีเหมาะสม
กับวัย 
3. เพื่อให้นักเรียน ครูบุคลากรทาง
การศึกษามีความรู้ด้านสุขภาพและ
อันตรายท่ีเกิดจากการไม่รักษา
สุขภาพหลีกเส่ียงจากพิษภัยต่างๆ 
ท่ีทําให้ผลเสียต่อร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
  จํานวน 100 คน 

1.การดําเนินการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์/ผู้นําออกกําลังกาย 
2.อบรมให้ความรู้เรื่องการ
สุขภาพและการออกกําลัง
กายและดําเนินกิจกรรมออก
กําลังกาย 
3.ติดตามผลการดําเนินการ 

4,000 บาท 1. นักเรียนร้อยละ 90 ครู
บุคลากรทางการศึกษา มี
ทักษะและความรู้ในการ
ออกกําลังกาย 
2. นักเรียนร้อยละ90 ครู
บุคลากรทางการศึกษา ได้
ออกกําลังกาย 
3. นักเรียน ครูบุคลากรทาง
การศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

นายกฤษณะ 
 คุ้มม่วง 

 
ครู  โรงเรียน
อนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก
(วัดห้วยเขน) 

 



 
 

 
3. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็ก 
   ศูนย์ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
2. โครงการเฝูาระวัง

ปูองกันและคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019(COVID 
2019) 

1. เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลอําเภอบางมูลนาก 
ปลอดภัยในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณ
จัดทําหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และ
การจัดทําน้ํายาทําความสะอาดมือ
เพื่อปูองกันจากโรคติดต่อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19) 

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนภูมิวิทยา                
จํานวน       11   คน        
ครู             2    คน 
- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลอําเภอบางมูล
นาก   จํานวน        26   
คน        ครู                
2   คน 

- กิจกรรมท่ี 4 จัดกิจกรรม
รณรงค์ 3อ 3ส ในต าบลภูมิ 
โดยเน้นท่ีวันส าคัญทาง
ศาสนา ให้มีการออกก าลัง
กาย การจัดนิทรรศนาการ
ความรู้ ตรวจสุขภาพ
เบ้ืองต้น และการสร้าง
กระแสให้เกิดการตื่นตัวใน
การดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุและครอบครัว 
- กิจกรรมท่ี 5 สรุปและ
รายงานผลโครงการ 
 
 
 

11,300 
บาท     

1.นักเรียนมีความเข้าใจ 
และพฤติกรรมท่ีสามารถ
ปูองกันเรื่องโรค Covid-19 
ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ครูและเด็ก  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงผลโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) และ
วิธีการปูองกันตามแนวทาง
ของกรมควบคุมโรคมากขึ้น 
2. เด็กมีความปลอดภัยใน
การติดเช้ือ Covid-19 
3. มีทรัพยากรในการ
ปูองกันเช้ือ Covid-19 

     
 
 
 
 
 

นางทิพาวารี   
โพระฎก 

                 
ตําแหน่ง  ครู 

 



 
 

4. หมวดสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกนัสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1. 1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพ
คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลภูมิ 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนฯ ตรงตามวัตถุประสงค์และ
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนายกระดับกองทุนฯให้
สามารถเป็นกองทุนต้นแบบและ
เป็นศูนย์เรียนรู ้
3.เพื่อติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะกรรมการ/
อนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลภูมิ จํานวน 26 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ภูมิ/ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ/ทีปรึกษา/
อนุกรรมการ กองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลภูมิ 

35,468 
บาท 

1. คณะกรรมการ/อนุกรรม
กรกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลภูมิ มีความรู้ความ
เข้าใจในการดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนฯให้
ตรงตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ มีการพัฒนาการ
ดําเนินงานฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
องค์การ

บริหารส่วน
ตําบลภูมิ 



 
 

5. หมวดกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1. สนับสนุนและ

ส่งเสริมกิจกรรมใน
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหากรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติ
ในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พื้นท่ีตามความจําเป็นและ
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 

-ประชาชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลภูมิ  จํานวน 10 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปูองกันและแก้ไขปัญหา
กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพื้นท่ี 

จํานวนเงิน
ท้ังหมดท่ีคง
อยู่ในบัญชี
หลังจากการ
อนุมัติ
โครงการฯ 
ท้ังหมด 

-ได้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านสุขภาพได้
อย่างทันที เร่งด่วน และ
ประชาชนปลอดภัย 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
องค์การ

บริหารส่วน
ตําบลภูมิ 



 
 

3. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็ก 
   ศูนย์ผู้สูงอายุ และคนพิการ (เพิ่มเติมแผน 63) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
3 โครงการเฝูาระวัง

ปูองกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-
19) 

1.เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อําเภอบางมูลนากและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนภูมิวิทยาปลอดภัยใน
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) และสามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้อย่างภูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณ 
หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ปูาย
ประชาสัมพันธ์ และน้ํายาทําความ
สะอาดมือเพื่อปูองกันจาก
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนภูมิวิทยา                
จํานวน       11   คน        
ครู             2    คน 
- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลอําเภอบางมูล
นาก   
จํานวน        26   คน        
ครู                2   คน 

1. รณรงค์ให้ความรู้กับเด็ก
และผู้ปกครองในวัน
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการใช้เจล
แอลกอฮอล์ การล้างมือเพื่อ 
ปูองกันเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 
 

9,000 - เด็กมีความเข้าใจ และมี
พฤติกรรมท่ีสามารถ
ปูองกันเรื่องโรคCovid-
19 ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภพ  

- ครูและเด็กมีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
การปูองกันโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) 
 

นางทิพาวารี   
โพระฎก 

                 
ตําแหน่ง  ครู 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี (เพิ่มเติมแผน 63) 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการเฝูาระวัง

ปูองกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019  
(COVID-19) 

1.1เพื่อให้มีทรัพยากรงบประมาณ
เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเฝูาระวัง สอบสวน 
และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
1.2เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปูองกันโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVD-19) และ
สามารถให้การดูแลแนะนํา
ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
และ 
มีประสิทธิภาพ 
1.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถปูองกันโรคด้วย
ตนเอง 
1.4เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่
ประชาชนในการเฝูาระวังและ
ปูองกันโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ผู้นําชุมชน , อสม. แกน
นําผู้สูงอายุ และแกนนํา
ชุมชนกลุ่มต่างๆในตําบล
ภูมิ จํานวน 40 คน 
และประชาชนท่ีจะได้รับ
ประโยชน์ จากการได้รับ
ความรู้และการตรวจคัด
กรอง จํานวน 200 คน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แกนนําชุมชน และ 
ประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ผลโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVD-19) 
และวิธีการปูองกันตาม
แนวทางของกรมควบคุม
โรคมากขึ้น 
 

1.จัดอบรมให้ความรู้
เครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชนเรื่องการปูองกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
หน้ากากอนามัยและจัดทํา
น้ํายาทําความสะอาดมือ
แบบไม่ใช้น้ํา 
จํานวน40 คน ระยะเวลา
การอบรม 1 วันโดยวิธี  
บรรยาย แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ สาธิตและฝึก
ปฏิบัติ 
ชักถามปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 
และการคัด 
กรองประชาชนท่ีมารวมตัว

12,600 1. เครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการปูองกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVD-19)และสามารถให้
การดูแลแนะนําประชาชน
ในชุมชนได้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ  
2. แกนนําชุมชนมีความรู้
และทักษะในการจัดทํา 
หน้ากากอนามัย และการ
จัดทําน้ํายาทําความสะอาด
มือแบบไม่ใช้น้ําไว้ใช้เองใน
ครัวเรือนและสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ตลอดจนสามารถสอน
วิธีการจัดทําหน้ากาก
อนามัย และการจัดทําน้ํายา
ทําความสะอาดมือแบบไม
ใช้น้ําให้แก่ประชาชนท่ีสนใจ 
ได้ 
3.ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและสามารถ
ปูองกันโรคระบาดโดยเริ่ม

นายสง่า  
จันทร์ขํา 

                                                
ตัวแทนชมรม 
อสม.ตําบลภูมิ 



 
 

กันในกิจกรรมต่างเช่น 
งานบูญ งานศพ กิจกรรม
ประชุม 
3. ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ 
- ประเมินผลจาก
แบบทดสอบความรู้ก่อน - 
หลังการอบรม 
- ประเมินผลจากการซักถาม
และการตอบข้อชักถามขณะ
อบรม 
- ประเมินติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของเครือข่าย
สุขภาพภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตนองและร่วมปูองกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโค 
โรนา 2019 (COVD-19) 



 
 

2. หมวดสนับสนุน ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ ในพื้นท่ี (เพิ่มเติมแผน 63) 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปูาหมาย กิจกรรม/วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
2 โครงการเฝูาระวัง

ปูองกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019  
(COVID-19)  
ในสถานศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนอนุบาล
อําเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการปูองกัน 
โรคติลเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันท่ีบ้าน และแนะนํา
ผู้ปกครองได้อย่าง 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนอนุบาล
อําเภอบางมูลนาก (วัด
ห้วยเขน) 
จํานวน 224 คน 

1.อบรมให้ความรู้นักเรียน
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  เรื่องการเฝูาระวัง
ปูองกันและควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 

18,060 1. นักเรียนมีความข้าใจ 
และมีพฤติกรรมท่ีสามารถ
ปูองกันเรื่องโรค Covid-19 
ได้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ 

นางสิวานันท์   
สุวรรณพานิช 

 
ครู คศ.๓ 
โรงเรียน

อนุบาลอําเภอ
บางมูลนาก
(วัดห้วยเขน) 

 


