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บทที ่๑ 
บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้กำหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ  ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการบริการ   การ
บริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ ได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้และ
เพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้นในอนาคต  โดยทั้งนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ๔  ด้าน 

๑) การมีส่วนร่วมในด้านนโยบาย / บริหาร 
๒) การมีส่วนร่วมในด้านการเงินและงบประมาณ 
๓) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น 
๔) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ 

 ทั้งนี้  เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา  ๑๓  
(๓)  มาตรา  ๑๘ (๑๘) มาตรา  ๔๗ และ มาตรา ๔๘ (๔)  การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้น  จะทำให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้มากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจของประเทศ  โดยหลักการ
สำคัญของการมีหลักประกันสุขภาพนั้น  เป็นเรื่องของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่
สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง  
การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิประการหนึ่งที่มนุษย์พึงมี  การให้หลักประกันสุ ขภาพแก่ประชาชนเป็นความจำเป็นทาง
สังคมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็นสมาชิกในสังคม  การ
เข้าใช้บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอและไม่ใช่การซื้อขายแบบธุรกิจ  แต่เป็นการที่ประชาชนมา
รับบริการอันพึงมีพึงได้จากผู้ให้บริการและเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์กันของสมาชิกในสังคม 
 
 จากหลักการสำคัญของการมีหลักประกันสุขภาพและความจำเป็นของการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วมในหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  จึงได้ลงนามความร่วมมือกับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  และดำเนินการจัดตั้งกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนขึ้น  เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบสิทธิและกระบวนการเรียนรู้ในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
มีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของ 
 



- ๒ - 

ประชาชนในพื้นที่แล้ว  ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพประชาชน  สามารถ
ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง  และสร้างกลไกในสังคมท่ีจะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง 
 
 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีระบบการจัดข้อมูล  การจัดทำแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการประชาชน  และภาคีที่
เกี่ยวข้อง  โดยนำแผนสุขภาพชุมชน  และแผนที่ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือ
พัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็นเจ้าของการควบคุมกำกับและ
ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล 

๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่และมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่เป็นจริง 
๓. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและให้บริการได้

อย่างครอบคลุมกว้างขวาง 
๔. เพ่ือให้สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๕. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๖. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองค์กันโรคและ

การฟ้ืนฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถานที่บริการอ่ืนๆ หรือสถานบริการทางเลือกต่างๆ 
๗. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มี

ความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยเรื ้อรังที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์ 

๘. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
๙. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดทำแผนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริการ
ส่วนตำบลชีบน  เป็นคณะทำงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงาน  มีหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์  ความสำคัญ  และ
แนวทางในการจัดทำแผนงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  เพื่อจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 



- ๓ - 

 ขั้นตอนที่  ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  จัดประชุมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการหรือ
กิจกรรม  ที่จะนำมาใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนงาน  รวมทั้งกำหนดโครงการ/ กิจกรรมที่จะนำมาเพิ่มเติมหรือตัด
ทอนลงได้ 
 ๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  จัดประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาว่ามีโครงการ/ กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนว
ทางการพัฒนาสุขภาพ 

ขั้นตอนที่  ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดทำแผนงาน  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบลชีบน  ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนงาน  ซึ่งนอกจากจะตอ้ง
เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว  ยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็นซึ่งข้อมูลที่จัดทำ  ได้แก่  ข้อมูล
ประชากร  อาชีพ  การศึกษา  เศรษฐกิจการคมนาคม  การสาธารณูปโภค  สุขภาพ  ได้อย่างถูกต้อง  เพื่อสามารถ
นำมาวิเคราะห์  SWOT  (การวิเคราะห์จดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค์) ได้เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการ
ด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมานำเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ประชาชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา
โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  เพื่อนำมาคัดเลือกจัดแผนงาน  รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญและ
แนวทางการพัฒนาสุขภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานการจัดลำดับความสำคัญมีหลายวิธี  ตั้งแต่วิธีง่ายๆ 
คือ  ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญมีหลายวิธี  
ตั้งแต่วิธีง่ายๆ  คือ  ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อนำคะแนนมาจัดลำดับ
ความสำคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนตำบลชีบน 
 ขั้นตอนที่  ๔  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพหลังจากได้
แนวทางแผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาดำเนินการหลังจากทราบภารกิจแนวทางการพัฒนาที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีที่จะต้องทำ 
 ขั ้นตอนที ่  ๕  การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสุขภาพของตำบล  มาจัดทำ
รายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัด
ความสำเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายได้ต่อไป 
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 ขั้นตอนที่  ๖  การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการงบประมาณคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
จัดทำร่างแผนดำเนินงาน  โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  ๗  ขั้นตอน  เพ่ือเสนอร่างแผนปฏิบัติการงบประมาณ  และ
รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และนำไปปรับปรุงแผนงานให้สมบูรณ์ต่อไป  เมื่อดำเนินตามขั้นตอนต่างๆ  เสร็จ
สิ้นแล้วให้นำร่างแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 ขั้นตอนที่  ๗  การอนุมัติและการประกาศใช้แผนปฏิบัติการงบประมาณคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  พิจารณาอนุมัติ  ประกาศใช้  และรายงานแผน ปฏิบัติ
การงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  ๒ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๒    
ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ประกอบด้วย 

(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  จำนวน  ๒  คน     เป็นกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เป็นกรรมการ 

ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  จำนวน  ๒  คน   
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข  เป็นกรรมการ 

ในท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนไม่เกิน ๒ คน 
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่น   เป็นกรรมการ 

ที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน  ๒  คน   
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน   เป็นกรรมการ 

หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  จำนวนไม่เกิน  ๕  คน   
(๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ 

หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น(ถ้ามี)   
(๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออ่ืนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุด 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

         (๑๐)หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง             เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
 ให้สาธารณสุขอำเภอ  หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  และท้องถิ่นอำเภอเป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน คณะทำงาน และคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) ดังนี้ 
 
 (๑)  คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
 ๑.  นายเมธา  คุ้มหมู่  นายก อบต.ชีบน   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า     ที่ปรึกษา 
 ๓.  สาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า     ที่ปรึกษา 
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 ๔.  หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ที่ปรึกษา 
 ๕.  นายประภัสสร  เสิกภูเขียว   ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่  ๑  กรรมการ 
 ๖.  นายวิเวช  จ่าชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  กรรมการ 
 ๗.  นายนายสนั่น  ใสแสง  สมาชิกสภาคนที่  ๑  กรรมการ 
 ๘.  นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิกสภาคนที่  ๒  กรรมการ 
 ๙.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกำแพง  กรรมการ 
 ๑๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนาดี  กรรมการ 
 ๑๑. นายจรุง   แววตะคุ  อาสาสมัครสาธารณสุขคนที่  ๑ กรรมการ 
 ๑๒. นางสมจิตร  แสงงามซึ้ง อาสาสมัครสาธารณสุขคนที่  ๒ กรรมการ 
 ๑๓. นายเอกชัย  นามหนองอ้อ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนคนที่  ๑ กรรมการ 
 ๑๔. นายนิยม  ยนต์ชัย  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนคนที่  ๒ กรรมการ 
 ๑๕. นายสมรัก  สิมมามิตร ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนคนที่  ๓ กรรมการ 
 ๑๖. นายธวัฒน์ชัย ระหันสิม ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนคนที่  ๔ กรรมการ 
 ๑๗. นายบัญชา  ดนตรี  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนคนที่  ๕ กรรมการ 
 ๑๘. จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม ปลัด อบต.ชีบน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙. นางสาวอชิรญาณ์  พันธ์สูงเนิน  รองปลัด อบต.ชีบน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๐. นางรัตนา  ศิริชาติ  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๑. นางสาวสุภาพร งาคม ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 (๒)  คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
 ๑.  นายสงัด  เศษจัตุรัส      คณะทำงาน 
 ๒.  นางมะนิดา  สินธุชัย      คณะทำงาน 
 ๓.  นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ     คณะทำงาน 
 ๔. นายอนุชา  ทองภูบาล      คณะทำงาน 
 ๕. นายธนดล  โอวาทวงษ์      คณะทำงาน 
 ๖. นางรังสรรค์  โสมคำ      คณะทำงาน 
 ๗. พ.จ.อ. นิรุจน์  เฉลียวชาติ     คณะทำงาน 
 ๘. นางวิไลลักษณ์  จิตอ่อง     คณะทำงาน 
 ๙ .นางสาวนัฏฐาพร  จานแสน     คณะทำงาน 
 ๑๐.  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกคน  คณะทำงาน 

 (๓)  คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 
 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน     ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นายประภัสสร  เสิกภูเขียว ผู้แทนกรรมการกองทุนคนที่หนึ่ง  อนุกรรมการ 
 ๓. นายสนั่น  ใสแสง  ผู้แทนกรรมการกองทุนคนที่สอง  อนุกรรมการ 
 ๔. หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นหรือผู้แทน อนุกรรมการ 
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 ๕. สาธารณสุขอำเภอหรือผู้แทน      อนุกรรมการ 
 ๖. นางสุพิจญ์ชญา  ไวประเสริฐ  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิฯ อนุกรรมการ 
 ๗. นางสุจิรา ป้องขันธ์  ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข อนุกรรมการ 
 ๘. นางเข็มพร  ไวยประเสริฐ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง อนุกรรมการ 
 ๙. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวอชิรญาณ์  พันธ์สูงเนิน     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.  พื้นที่รับผิดชอบ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  มีพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ตำบลชีบน  
อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ  จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
 

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
ประชากร 

ชาย หญิง จำนวน
ครัวเรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  ๑   บ้านหนองอ้อ ๔๙๖ ๒๕๗ ๒๓๙ ๑๔๘ นายเอกชัย  นามหนองอ้อ 
หมู่ที่  ๒  บ้านวังกำแพง ๖๗๓ ๓๒๕ ๓๔๘ ๒๐๘ นายนิยม  ยนต์ชัย 
หมู่ที่  ๓  บ้านหนองกระทุ่ม ๕๔๕ ๒๕๘ ๒๘๗ ๑๖๕ นายอำพร  เมตตามิตร 
หมู่ที่  ๔  บ้านหินลาด ๓๔๗ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๑๙ นายสุคิม  ศุพมาตย์ 
หมู่ที่  ๕  บ้านยางนาดี ๓๗๖ ๑๙๖ ๑๘๐ ๑๕๔ นายรังสรรค์  โสมคำ 
หมู่ที่  ๖  บ้านสงแคน ๔๗๑ ๒๕๐ ๒๒๑ ๑๕๑ นายสุพจน์  เฝดสูงเนิน 
หมู่ที่  ๗  บ้านกุดตะเคียน ๒๒๔ ๑๒๕ ๙๙ ๑๑๒ นางบุปผา  สงค์ชนะ 
หมู่ที่  ๘  บ้านโนนนาพวง ๙๘๗ ๔๙๗ ๔๙๐ ๓๐๐ นายบัญชา  ดนตรี 
หมู่ที่  ๙  บ้านใหม่หนองแดง ๓๔๒ ๑๗๘ ๑๖๔ ๑๒๘ นายธนดล  โอวาทวงค์ 
หมู่ที่  ๑๐ บ้านยางนาดี ๕๗๕ ๒๙๔ ๒๘๑ ๒๓๕ นายสนิท  พรมหมรูป 
หมู่ที่  ๑๑ บ้านหนองกระทุ่ม ๕๔๒ ๒๗๔ ๒๖๘ ๑๔๘ นายอนุชา  ทองภูบาล 
หมู่ที่  ๑๒ บ้านหนองอ้อ ๔๖๙ ๒๒๘ ๒๔๑ ๑๓๗ นายอภิชัย  นามหนองอ้อ 

รวม ๖,๐๔๗ ๓,๐๕๕ ๒,๙๙๒ ๒,๐๐๕  
(ข้อมูล ณ  วันที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕) 

๓.  ข้อมูลหน่วยบริการ/สถานบริการ 
 ๓.๑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังกำแพง 
 ๓.๒  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางนาดี 
 ๓.๓  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยน้ำคำ 
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๔.  สถานศึกษา 
 โรงเรียน  จำนวน  ๖  แห่ง 
 ๑.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 
 ๒.  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 
 ๓.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
 ๔.  โรงเรียนบ้านหินลาด 
 ๕.  โรงเรียนบ้านยางนาดีราษฎร์ดำรง 
 ๖.  โรงเรียนบ้านสงแคน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๕  แห่ง 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสง่า 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทุ่ม 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนนาพวง 
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง 

 
๕.  กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ 
 ๑.  ผู้สูงอายุ  จำนวน  ๑,๐๙๘ ราย 
 ๒.  ผู้พิการ  จำนวน    ๓๒๑  ราย 
 ๓.  ผู้ป่วยเอดส ์  จำนวน    ๘     ราย 
 ๔.  เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน    ๑๒๗  ราย 
 
๖.  เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ประกอบด้วย 
 ๖.๑  เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    ๑๖๐,๓๔๐.๐๐ บาท   
 ๖.๒  เงินท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนสมทบ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕    ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ๖.๓  ยอดยกมาจากปี  ๒๕๖๔                      ๘๑,๖๔๑.๑๑ บาท 
 ๖.๔  เงินรับคืนจากโครงการประเภทท่ี ๔            ๒,๘๓๕.๐๐  บาท 
 ๖.๕  เงินรับคืนจากโครงการประเภทท่ี ๑ (รพ.สต.ยางนาดี)        ๒๐,๑๐๐.๐๐  บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  (สามแสนห้าหม่ืนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์)  ๓๕๔,๙๕๖.๑๑   บาท 
 
 
 



- ๙ – 
 

๗. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนได้พิจารณาอนุมัติแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
๗.๑ สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ประเภทที่ ๑) ๑๒๖,๗๑๐ ๓๕.๗ 
๗.๒ สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ประเภทที่ ๒) ๑๐๐,๓๔๐ ๒๘.๓ 
๗.๓ สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผูสู้งอายุ/คนพิการ (ประเภทที่ ๓) ๕๓,๐๐๐ ๑๔.๙ 
๗.๔ สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุน (ประเภทท่ี ๔ ๕๐,๐๐๐ ๑๔.๑ 
๗.๕ สนับสนุนกรณเีกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทที่ ๕) ๒๕,๒๖๖.๑๑ ๗.๑ 

รวมท้ังสิ้น ๓๕๔,๙๕๖.๑๑ ๑๐๐ 



-๑๐- 
รายการตามแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น  ๓๕๔,๙๕๖.๑๑   บาท 

อนุมัติในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ที ่๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ดังนี้  

ลำดับ ประเภทกิจกรรม/โครงการ งบประมาณที่อนุมัติ หมายเหตุ 

๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  สถานบริการหรือหน่วยงาน
สาธารณสุข 

๑๒๖,๗๑๐  

 ๑.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ รพ.สต.ยางนาด ี

 ๑.๒ โครงการป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในกลุ่มผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘,๖๕๐ รพ.สต.ยางนาด ี

 ๑.๓ โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน  Plus ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๑๑,๐๔๐ รพ.สต.ยางนาด ี

 ๑.๔ โครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดัน ๒๓,๐๘๐ รพ.สต.วังกำแพง 

 ๑.๕ โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน  Plus ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๓,๐๔๐ รพ.สต.วังกำแพง 

 ๑.๖ โครงการชุมชนคนรักสุขภาพ ๑๔,๔๐๐ รพ.สต.ห้วยน้ำคำ 

 ๑.๗ โครงการฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพและระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ๓๖,๕๐๐ อบต.ชีบน 

๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรค

ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน  หรือหน่วยงานอ่ืน 

๑๐๐,๓๔๐  

 ๒.๑ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน/หมู่บ้าน ๖๐,๘๔๐ องค์กรประชาชน 

 ๒.๒ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ๓๙,๕๐๐ องค์กรประชาชน 

 



-๑๑- 

ลำดับ ประเภทกิจกรรม/โครงการ งบประมาณที่อนุมัติ หมายเหตุ 

๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 

๕๓,๐๐๐  

 ๓.๓ โครงการ “สูงวัย เปิดโลกทัศน์ สดใส ใส่ใจสุขภาพ” ๕๓,๐๐๐ ชมรมผู้สูงอาย ุ

๔ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม
ข้อ ๗  วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่มตาม
ข้อ ๗  วรรคสอง  อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕  กรณีที่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น  
และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 

๕๐,๐๐๐  

 ๔.๑ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

๕๐,๐๐๐ เลขานุการฯ 

๕ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่  ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น  เหมาะสม  และทันต่อสถานการณ์ได้ 

๒๕,๒๖๖.๑๑  

 ๕.๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาสาธารณสุข ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ๒๕,๒๖๖.๑๑ หน่วยงานท่ีขอรับ 

รวมยอดทั้งสิ้น ๓๕๔,๙๕๖.๑๑  

 

 

 



บทที่  ๓ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

ลำดับ
ที ่

ประเภท/โครงการ/กิจกรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ประเภทที่  ๑  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ  สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 

             

๑ โครงการตรวจคดักรองค้นหากลุม่เสี่ยงเบาหวานและความดัน             รพ. สต.วังกำแพง 
๒ โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน  Plus ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕             รพ.สต.วังกำแพง 
๓ โครงการชุมชนคนรักสุขภาพ             รพ.สต.ห้วยน้ำคำ 
๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากผู้สูงอายุตำบลชีบน             รพ.สต.ยางนาด ี
๕ โครงการป้องกันภาวะเสีย่งโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในกลุ่ม

ผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
            รพ.สต.ยางนาด ี

๖ โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันPlus โรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลยางนาดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

            รพ.สต.ยางนาด ี

๗ โครงการฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน             สำนักปลดั  
อบต.ชีบน 

 ประเภทที่ ๒  เพื่อสนับสนุนและสง่เสริมการจัดกระบวนการหรือ
กิจกรรมสร้างเสรมิสุขภาพ  และการป้องกันโรคขององค์กรหรือ
กลุ่มประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

             

๘ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ในชุมชน/หมู่บ้าน 

            ชมรม อสม. 

๙ โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยในชุมชน             ชมรม อสม. 

 

 



-๑๓- 

 

ลำดับ
ที ่

ประเภท/โครงการ/กิจกรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ประเภทที่ ๓ เพื่อสนับสนุนการดแูลสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  และผู้สูงอายุ ฯ 

             

๑๐ โครงการ “สูงวัย เปดิโลกทัศน์ สดใส ใส่ใจสุขภาพ”             กองทุนชมรม
ผู้สูงอายุฯ 

 ประเภทที่  ๔  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

             

๑๑ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลชีบน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

            เลขานุการ 
กองทุนฯ 

 ประเภทที่ ๕  เพื่อสนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบตัิในพ้ืนท่ี  ในการป้องกันและแก้ไขปญัหา
สาธารณสุขไดต้ามความจำเป็น  เหมาะสม  และทันต่อสถานการณ์
ได ้

             

๑๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาสาธารณสุข ในกรณเีกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพื้นที ่

            หน่วยงานท่ีขอรับ
เมื่อเกิดเหต ุ

               



-๑๔- 
รายละเอียด  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ประเภทท่ี ๑ กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์และ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) 
(ทำเพื่ออะไร,วัดได้

อย่างไร) 
(ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 

๑. โครงการส่งเสรมิสุขภาพใน
ช่องปากผู้สูงอายตุำบลชีบน 
กิจกรรม 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก
ให้คำแนะนำ และวางแผนเพื่อ
รับการรักษาทางทันตกรรมใน
รายที่มีปัญหาและส่งต่อในรายที่
เกินขีดความสามารถในการ
รักษาทันตกรรม 
-กิจกรรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี 
รวมถึงการป้องกันและการรักษา
โรคในช่องปากท่ีเกิดขึ้นใน
ผู้สูงอายุ พร้อมตอบคำถาม 
- กิจกรรมฝึกทักษะการแปรงฟัน
อย่างถูกวิธีโดยการปฏิบัติ พร้อม
มอบชุดดูแลสุขภาพช่องปาก 
และแผ่นพับความรู้ในการแปรง
ฟันอย่างถูกวิธี 
 

1. เพื่อให้ผูสู้งอายุ ไดร้ับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปากและรับบริการทาง
ทันตกรรมทีเ่หมาะสม 
2. เพื่อให้ผูสู้งอายุมี
ความรู้เกี่ยวกับโรคใน
ช่องปาก การป้องกัน
และการรักษาท่ีถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผูสู้งอายุมี
ทักษะในการดูแล
สุขภาพช่องปากของ
ตนเองได้อย่างถูกวิธ ี
 

- ผู้สูงอาย ุ ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.ยาง
นาดี จำนวน ๑๕๐ คน 

มีนาคม - 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

- ค่าชุดอุปกรณ์ส่งเสรมิ
การดูแลสุขภาพช่องปาก ( 
แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,ถุงผ้า
ใส่แปรงสีฟันและยาสีฟัน
,ผ้าเช็ดหน้า )            
   จำนวน 150 ชุด ชุดละ 
55 บาทเป็นเงิน 8,250 
บาท 
- ค่าอุปกรณ์จัดทำสื่อและ
แผ่นพับความรูเ้กี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุ 1,500  
บาท 
- ค่าป้ายโครงการ (ไวนิล
ขนาด 1.00x2.50 เมตร) 
จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 
250 บาท 
 

๑๐,๐๐๐ รพ.สต.ยางนาด ี 1. ผูสู้งอายุมีทักษะใน
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากอย่างถูกวิธ ี
2. ผูสู้งอายุมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากและสามารถ
ป้องกันการเกิดโรคใน
ช่องปากได้ 
3. ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหา
สุขภาพช่องปากไดร้ับ
บริการทางทันตกรรม 



-๑๕- 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อยา่งไร) (ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 
๒. โครงการป้องกันภาวะ
เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
และสมองในกลุ่มผูป้่วย
เรื้อรัง  ประจำปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ 
กิจกรรม 
1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมองให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
และไขมันในเลือดสูง 
2.คัดกรองประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจและสมอง (CVD 
risk) ในกลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และไขมันในเลือด
สูง 
3.นำผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และไขมันในเลือด
สูงที่ได้รับการคดักรองแล้ว 
พบว่ามีความเสี่ยงสูง มา
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
๔.ติดตามประเมินผล 

1. เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยง
โรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมอง  รู้ความเสี่ยงของ
ตนเอง และเกดิการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรค 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ความ
ดันโลหติสูง 
โรคเบาหวานและโรค
ไขมันในเลือดสูง ใน
เขตรับผิดชอบ รพ.
สต.ยางนาดี จำนวน  
120  คน 

มีนาคม-
กันยายน 
๒๕๖๕ 

- ค่าชุดคู่มือส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ( ถุงผ้าสำหรับใส่ยา
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง , คู่มือ
การดูแลสุขภาพ )         
จำนวน 120 ชุด ชุดละ 
70 บาทเป็นเงิน  8,400 
บาท 
- ค่าป้ายโครงการ (ไวนิล
ขนาด 1.00 x 2.50 
เมตร) จำนวน 1 ป้าย    
เป็นเงิน 250 บาท 

๘,๖๕๐ บาท รพ.สต.ยางนาด ี 1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และไขมันใน
เลือดสูง มีความรูเ้รื่อง
โรคหลอดเลือดหัวใจ
และสมองเพิ่มมากข้ึน 
สามารถปฏิบัตติัวและ
ลดภาวะแทรกซ้อนได้
อย่างถูกต้อง 
2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และไขมันใน
เลือดสูง สามารถเข้าถึง
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินไดร้วดเร็ว
ทันเวลาเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคหลอด
เลือดหัวใจและสมอง 
3.ลดอัตราป่วย อัตรา
ตาย ความพิการด้วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ
และสมองในชุมชนได ้
 



-๑๖- 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อยา่งไร) (ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 
๓.โครงการมหัศจรรย์  ๑,๐๐๐  
วัน Plus โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลยางนาดี  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
กิจกรรม 
1. ประชุมชี้แจงกิจกรรม
โครงการมหัศจรรย์ 1,000  
วัน plus กบัคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กและครอบครัวระดับ
ตำบล  ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวขอ้งในการการดูแลสตรี
ตั้งครรภ์และเด็ก  
 2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
การให้บริการคำปรึกษาคู่
สมรสเตรียมตั้งครรภ์และการ
ฝากครรภ์ก่อน12 สัปดาห ์ 
 3. สนับสนุนนมกล่องรสจืด
และเกลือไอโอดีนแก่หญิง
ตั้งครรภ์รายใหม่ 
 4. ดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับ
บริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
คุณภาพและได้รับประทานยา
เม็ดไอโอดีนทุกวัน 
 5. ติดตามเยี่ยมหลังคลอด
และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างน้อย 6 เดือน 
ร่วมกับทีม CFT  
 6. ติดตามโภชนาการและ
ตรวจพัฒนาการ เด็กแรกเกิด
จนถึง 6 ป ีตามช่วงอาย ุ  

1.  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
มารดาและเด็กในชุมชน ลูก
เกิดรอดแม่ปลอดภัย
พัฒนาการสมวัย  
2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ระดับชุมชน ประเด็น
ความสำคญัของสุขภาพ
มารดาและเด็กในช่วงก่อน   
ตั้งครรภ์จนถึง 6 ป ี
 3. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ในมิติกาย จิต สังคมของ
มารดาและเด็กในชุมชน 

หญิงตั้งครรภ์ที่มารับ
บริการฝากครรภ์
ในช่วงปีงบประมาณ  
๒๕๖๕  จำนวน  ๑๔  
คน 

มีนาคม – 
กันยายน  
๒๕๖๕ 

- ซื้อนมกล่องรสจดืให้
หญิงตั้งครรภ์ จำนวน  ๑๔ 
รายๆละ๙๐ กล่อง เป็น
ทั้งหมดจำนวน  ๑,๒๖๐  
กล่อง (๓๖กล่อง/ลัง)   ลัง
ละ  ๓๖๐ บาท  เป็นเงิน  
๑๒,๖๐๐  บาท 
- ซื้อเกลือไอโอดีนให้หญิง
ตั้งครรภ์ จำนวน ๑๔ 
รายๆละ ๑ แพ็ค (๑๒ ห่อ) 
ๆละ ๒๐ บาท 
เป็นเงิน ๒๘๐ บาท 

๑๑,๐๔๐ รพ.สต.ยางนาด ี 1. หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับ
บริการฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์ ร้อยละ 100 
2. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก
แรกคลอดมากกว่า 
2,500 กรัม 
3. เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี มี
ภาวะโภชนาการที่
เหมาะสมและพัฒนาการ
สมวัย 
4. เกิดมาตรการทางสังคม 
มีรูปแบบการช่วยเหลือ
กลุ่มมารดาและเด็กและ
ชุมชนที่เป็นรูปธรรม 



-๑๗- 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อยา่งไร) (ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 
๔. โครงการคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
กิจกรรม 
- ให้ความรู้  และ  ฝกึ
ปฏิบัติให้กลุม่ อสม.การใช้
เครื่องวัดความดันและ
เครื่องเจาะเบาหวาน 
การแปลผลคา่ปกติ ในการ
วัดความดันและการตรวจ
น้ำตาลในเลือด การ
คำนวณหาค่าดรรชนีมวล
กาย การวัดรอบเอวการ
ประเมินภาวะอ้วน ผอม 
และภาวะอ้วนลงพุง 
-การจัดหาอุปกรณส์ำหรบั
ปฏิบัติงาน  
-คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในแต่
ละหมู่บา้น 

-เพื่อให้ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพและการคดักรอง
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง 
-เพื่อให้ อสม.สามารถ
ดำเนินการคดักรอง
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
คัดกรองโรคโดย อสม.และ
ภาคีเครือข่ายในชุมชน 

- ประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ  บ้าน
วังกำแพง  บ้านหนอง
กระทุ่ม  และบา้นใหม่
หนองแดง  จำนวน  ๔  
หมู่บ้าน 
 

มีนาคม – 
กันยายน  
๒๕๖๕ 

-ค่าชุดตรวจหาน้ำตาลใน
เลือด จำนวน ๑๒ กล่อง ๆ
ละ ๔๗๐ บาท เป็นเงิน 
๗,๕๒๐ บาท 
-ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะหา
น้ำตาลในเลือด ๔ เครื่อง 
ๆ ละ ๑,๔๙๐ บาท เป็น
เงิน ๕,๙๖๐ บาท 
-จัดซื้อเครื่องวัดความดัน 
๔ เครื่อง ๆ ละ ๒,๔๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท 

๒๓,๐๘๐ รพ.สต.วังกำแพง -ประชาชนอายุ ๓๕ ปี
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพและการคดักรอง
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงร้อยละ ๙๕ 
-อสม.  แกนนำบูรณา
การคัดกรองโรคมี
ความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพมในการดูแล
ประชาชนในเรื่อง
เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง 
-เกิดการระบบบูรณา
การงานควบคุมโรคไม่
ติดต่อ(เบาหวาน/ความ
ดันโลหติสูง)โดยภาคี
เครือข่าย 
 
 



-๑๘- 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อยา่งไร) (ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 
๕. โครงการมหัศจรรย์  
๑,๐๐๐  วัน Plus   
กิจกรรม 
- รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
การให้บริการคำปรึกษาคู่
สมรสเตรียมตั้งครรภ์และ
การฝากครรภ์ก่อน ๑๒ 
สัปดาห ์
- สนับสนุนนมกล่องรสจืด
และเกลือไอโอดีนแก่หญิง
ตั้งครรภ์รายใหม่ทุกรายใน
เขตรับผิดชอบ 
- จัดซื้อชุดเยี่ยมและ
ส่งเสริมพัฒนาการมารดา
และทารกแรกเกิด-๒ ป ี
-ติดตามพัฒนาการเด็ก
อายุ ๓ เดือน- ๒ ป ี

-เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพของคู่สมรส
ใหม่และหญิงหลังสมรส
เตรียมการตั้งครรภ์ และ
หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลัง
คลอด และการดูแลหลัง
คลอดทั้งมารดา และลูก
จนถึง ๑๒ ปี ระหว่างภาคี
เครือข่ายระดับอำเภอและ
ชุมชน 
-เพื่อพัฒนผลลัพธ์ด้าน
อนามัยแม่และเด็กใน
ประเด็นและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องพัฒนาการสมวัยใน
พื้นที่ดำเนินการ 

- หญิงตั้งครรภ์ทีม่ารับ
บริการฝากครรภ์
ในช่วงปีงบประมาณ  
๒๕๖๔  จำนวน  ๑๒  
คน 
- ผู้ปกครองเด็กแรก
เกิด – ๒  ป ี
จำนวน ๑๒ คน 

ตุลาคม 
๒๕๖๔ - 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

- จัดซื้อนมกล่องรสจืดให้
หญิงตั้งครรภ์ ๙๐ กล่อง / 
คน  จำนวน  ๑๒  ราย 
จำนวน  ๑,๐๘๐  กล่องๆ 
ละ ๑๐ บาท  เป็นเงิน  
๑๐,๘๐๐  บาท 
- ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน 
๑๒ มดัๆ ละ ๒๐ บาท
เป็นเงิน ๒๔๐ บาท 
-จัดซื้อชุดเยี่ยมและ
ส่งเสริมพัฒนาการมารดา
และทารกหลังคลอด ๑๒ 
ชุด ๆ ละ ๑,๐๐๐  บาท 
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

๒๓,๐๔๐ รพ.สต.วังกำแพง -ชุมชนเป็นส่วนหน่ึงใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
มารดาและทารก 
-ลูกเกิดรอดแม่
ปลอดภัย เด็กสูงดีสม
ส่วน และสมวัย 
 



-๑๙- 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อยา่งไร) (ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 
๖. โครงการชุมชนคนรัก
สุขภาพ 
กิจกรรม 
-คัดกรองเบาหวานใน
ประชาชนอายุ ๓๕ ข้ึนไป 
-อบรมกลุ่มเสี่ยงเพื่อ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม  
-ประเมินผลการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
ตามวิธีการที่กำหนด 

-เพื่อให้กลุ่มเสีย่งสูง
เบาหวานและความดันโลหิต
สูงมีคววามรอบรู้เรื่องโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและพฤติกรรม 
๓ อ. 
-เพื่อให้กลุ่มเสีย่งเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
สามารถประเมินความเสีย่ง
และปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ตามความเสี่ยงรายบุคคล 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานและความ
ดันโลหติสูง จำนวน 
๕๐ คน 

มีนาคม - 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

-ค่าวิทยากร(วันอบรม) 
เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน(วันอบรม) เป็น
เงิน ๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าวิทยากร(วันติดตาม
ประเมินผล) เป็นเงิน 
๑,๒๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน(วันติดตาม
ประเมินผล) เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม ๒,๐๐๐  บาท 

๑๔,๔๐๐   รพ.สต.ห้วย
น้ำคำ 

-ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง
ด้วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงมีความรู้
และทักษะในการจดัการ
กับความเสีย่งของตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
-ลดอัตราการเกดิโรค
เรื้อรังรายใหม ่
-รพ.สต.มีคลีนิคไร้พุง
คุณภาพเพื่อให้บริการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรร
รายบุคคล 



- ๒๐ - 

 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อยา่งไร) (ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 
๗. โครงการฝึกอบรมการ
ฟื้นคืนชีพและระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 
กิจกรรม 
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิแบบแบ่งกลุ่ม  
๔  กลุ่ม ในรายวิชา 
๑) การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
๒) การช่วยฟื้นคืนชีพ
(CPR)     
๓) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
และผูบ้าดเจ็บจาก
อุบัติเหตุและหรือสาธารณ
ภัย 
๔) ความรูเ้รื่องระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

1.1  เพื่อให้ผู้ทีผ่่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้ในด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ(CPR)    การ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและ
ผู้บาดเจ็บจากอุบัตเิหตุและ
หรือสาธารณภัย  
1.2  เพื่อให้ผู้ทีผ่่านการ
ฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินดา้นการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) การ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและ
ผู้บาดเจ็บจากอุบัตเิหตุและ
หรือสาธารณภัยได้อย่างถูก
วิธี   
1.3  เพื่อลดความรุนแรง
ของอาการบาดเจ็บ ความ
พิการ และการเสยีชีวิตก่อน
นำส่งถึงสถานพยาบาล 
1.4  เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมได้นำความรูม้า
ปฏิบัติงานในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของอบต.ชี
บน 

ประชาชนในเขตตำบล
ชีบน จำนวน ๓๐ คน 

มีนาคม - 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

1)  ค่าอาหาร  30  คน   
80 บาท  x 2 วัน              
เป็นเงิน 4,800 บาท 
2)  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  30 คน  25 
บาท 2 มื้อx 2 วัน   เป็น
เงิน 3,000 บาท 
3)  ค่าสมานาคุณวิทยากร
ออกเป็นดังน้ี 
 - การบรรยาย 3 ชม. 
× 600 บาท x 2 วัน               
เป็นเงิน  3,600  บาท  
 - แบ่งกลุ่ม 3 ชม.× 600  
บาท × 3 กลุ่ม x 2 คน x 
2 วัน เป็นเงิน     
21,600  บาท 
4)  ค่าป้ายโครงการ เป็น
เงิน  500 บาท 
 5)  ค่าจ้างเหมาเครื่อง
ขยายเสยีง วันละ  1,500 
x 2 วัน เป็นเงิน          
3,000 บาท 

๓๖,๕๐๐ สำนักปลดั 
อบต.ชีบน 

1)  เกิดความรู้ในด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉินกับผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 
2)  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และการ
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้
อย่างถูกวิธี   
3)  สามารถลดความ
รุนแรงของอาการบาดเจ็บ 
ความพิการ และการ
เสียชีวิตของคนในตำบลชี
บน 
4)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้นำความรู้มาปฏิบัติงาน
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของอบต.ชีบน 



-๒๑- 

ประเภทท่ี ๒  สนับสนุนกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อยา่งไร) (ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 
๘ .โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 
 
กิจกรรมบริการ 
 - -  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์สำหรับการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน 
-  คัดกรองผู้มาจากพ้ืนท่ี
เสี่ยง  หรือพ้ืนท่ีควบคุม  
สอบสวนประวัติการ
เดินทาง  และคัดกรอง
เบื้องต้น แล้วรายงานต่อ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่ดูแลพื้นที่ 

๑.  เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ได้
อย่างทั่วถึงทุกชุมชน/หมู่บ้าน 
๒.  คัดกรองและสอบประวัติ

ของผู้เดินทางเข้าพ้ืนท่ีชุมชน/
หมู่บ้านเบื้องต้น  เช่น  การ
วัดไข้  ซักประวัติเพื่อรายงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ
ต่อไป 
๓.  ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ

การดแูลตัวเองป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
๔.  เพื่อติดตามเฝ้าระวังผู้กัก

ตัวตามมาตรการเป็นระยะ 
๕.  เพื่อให้อาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้านมีวัสดุ-
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนท่ัวไปในเขต
พื้นที่ตำบลชีบน  ทัง้  
๑๒  หมู่บา้น 

มีนาคม– 
กันยายน  
๒๕๖๕ 

-จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิ อิน
ฟาเรด(วัดฝ่ามือ) จำนวน  
๑๒  เครื่อง ๆละ ๑,๕๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
-จัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 
ขนาด ๕๐๐ มล./ขวด  
จำนวน  ๑๔๔ ขวด ๆ ละ  
๗๕ บาท เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ 
บาท 
-จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 
๒๔๐ ชุด ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท 
-จัดซื้อหน้ากากอนามัย 
จำนวน ๗๒ กล่อง ๆ ละ 
 ๔๕ บาท เป็นเงิน ๓,๒๔๐ 
บาท   

๖๐,๘๔๐ ชมรม อสม. 
รพ.สต.  
ยางนาด ี
    

๑.  การเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 
๒.  คัดกรองและสอบประวัติ
ของผู้เดินทางเข้าพื้นที่ชุมชน/
หมู่บ้านเบื้องต้น  เช่น  การวัด
ไข้  เพื่อรายงานหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งทราบต่อไป 
๓.  ประชาชนที่เดินทางเข้ามา
ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านมี
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  และ
ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ได้ 
๔.  ผู้ได้รับคำสั่งให้กักตัว
ปฏิบัติตัวตามมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด อยา่ง
เคร่งครัด 
๕.  อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บา้น มวีัสด-ุอุปกรณ์  
และเครื่องมือในการปฏิบัติ
หน้าที่อยา่งถูกต้องและ
ปลอดภัย 



-๒๒- 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อยา่งไร) (ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 
๙ .โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
กิจกรรมบริการ 
 กิจกรรมประชาคม/
รณรงค์/ประชาสัมพันธ/์ให้
ความรู้การคัดแยกขยะ
ภายในชุมชน 
- กิจกรรมสร้างจุดรวบรวม
ขยะประจำหมู่บ้าน โดยแต่
ละจุดประกอบไปด้วยถัง
ขยะจำนวน 4 ถัง 

- เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใน
การจัดการขยะมลูฝอยโดย
การคัดแยกขยะจาก
แหล่งกำเนิด สร้างวินัยและ
สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน 
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตั้งแตต่้นทาง 
- เพื่อให้ประชาชนมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ส่งผลให้มี
คุณภาพอนามยัและ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
-เพื่อจัดให้มีจดุรวบรวมขยะ
ภายในชุมชน และจัด
ระเบียบในการทิ้งขยะ
ภายในชุมชน 
-เพื่อให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบ
ในการจัดการขยะมลูฝอยท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 

พื้นที่บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ ๑๑ 

เมษายน-
พฤษภาคม
๒๕๖๕ 

-ค่าจ้างเหมาทำแท่นวาง
ถังขยะพร้อมถังขยะ 4 ถัง    
10 อัน ๆละ 3,900บาท  
 เป็นเงิน 39,000 บาท 
- ค่าป้ายโครงการ  
 เป็นเงิน 500บาท 

๓๙,๕๐๐ ชมรม อสม. รพ.
สต ยางนาด ี

-เกิดการบเคลื่อนนโยบาย
ในการจัดการขยะมลูฝอย
โดยการคัดแยกขยะจาก
แหล่งกำเนิด สร้างวินัย
และสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชน ให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมลูฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง 
- เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี ท่ี
ส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 
-เกิดจุดรวบรวมขยะ
ภายในชุมชน และภายใน
ชุมชนมีการจัดระเบียบใน
การทิ้งขยะ 
-เกิดหมู่บ้านต้นแบบใน
การจัดการขยะมลูฝอยท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 



-๒๓- 

ประเภทท่ี 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก  ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อยา่งไร) (ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 
๑๐.โครงการผูสู้งวัย  เปิด
โลกทัศน์  สดใส  ใส่ใจ
สุขภาพ 
กิจกรรม 
-จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้นอกสถานท่ี ๓ 
กิจกรรม 
๑) กิจกรรม ท่องเที่ยว
ธรรมะสุขใจสูงวัยคลาย
เครียด   
๒) กิจกรรมยืดเหยียดเพื่อ
สุขภาพสูงวัย  
๓) กิจกรรมกินเป็นลมื
ป่วยสูงวัยไร้โรค   

-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้
เปิดโลกทัศน ์
-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
-เพื่อให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพท่ีดี
ทั้งทางกายและทางจิตใจ 

 

-คณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอาย ุ
-เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอาย ุ
 

 

 มีนาคม - 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

๑) กิจกรรม ท่องเที่ยว
ธรรมะสุขใจสูงวัยคลาย
เครียด  เป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ 
บาท 
๒) กิจกรรมยืดเหยียดเพื่อ
สุขภาพสูงวัย เป็นเงิน 
๑๔,๐๐๐ บาท 
๓) กิจกรรมกินเป็นลมืป่วย
สูงวัยไรโ้รค เป็นเงิน 
๑๐,๕๐๐ บาท 
 

๕๓,๐๐๐  
บาท 

ชมรมผูสู้งอายุ
ตำบลชีบน 

-ผู้สูงอายุมีโอกาสได้เปดิ
โลกทัศน ์
-ผู้สูงอายุมีโอกาสได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
-ผู้สูงอายุมสีุขภาพท่ีดีทั้ง
ทางกายและทางจิตใจ  



-๒๔- 

ประเภทท่ี ๔  กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อยา่งไร) (ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 
๑๑.โครงการการบริหาร
จัดการกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบลชีบน 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   
กิจกรรม 
- พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ  
คณะทำงาน 
– ประชุมคณะกรรมการ  และ
ที่ปรึกษ/คณะอนุกรรมการ
กองทุน/คณะทำงาน  
- จัดอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการกองทุน  
คณะอนุกรรมการ  
คณะทำงาน   
- จัดเวทีหรือเข้าร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- อื่นๆที่จำเป็น 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน 
คณะอนุกรรมการคณะทำงาน 
และแกนนำสุขภาพ 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
อนุมัติและจัดทำแผนงาน/
โครงการหรือกิจกรรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 
- เพื่อสร้างประสบการณ์และ
แลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่นวัตกรรม
ชุมชน   
- เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานของ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ   
- เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่
จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุน  
- ดำเนินการต่างๆเพื่อให้
กองทุนฯบรรลุวัตถุประสงค ์

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ชีบน 
- คณะกรรมการกอง 
ทุนและที่ปรึกษา 
- อนุกรรมการ 
- คณะทำงาน  
- ผู้จัดทำโครงการ 
และผูเ้ข้าร่วมประชุม 

กันยายน 
๒๕๖๔- 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

- ค่าตอบแทนในการประชมุ
คณะกรรมการ/อนุกรรม 
การ คณะทำงานและผู้ที ่
เกี่ยวข้อง      
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ / 
อนุกรรมการ คณะทำงาน 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง   
เช่น  ค่าลงทะเบียนฝึก 
อบรม  ค่าใช้ 
จ่ายในการเดินทางไปราช 
การ  ค่าจัดฝึกอบรมฯ   
เป็นต้น  
-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น  
จ้างเหมาบริการ   
ค่าเลี้ยงรับรอง ฯลฯ ที่ 
จำเป็น  
 

๕๐,๐๐๐ กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.ชี
บน   

การดำเนินกิจกรรมของ
กองทุนเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและมผีลการ
ประเมินฯไม่ต่ำกว่าร้อยละ  
๙๕ 



-๒๕- 

ประเภทท่ี  ๕  กิจกรรมกรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมายและ
พ้ืนที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(ทำอะไรบ้าง) (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อยา่งไร) (ทำกับใคร,ทำท่ีไหน) (ทำเมื่อไหร่) (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) (บาท) (ใครรับผดิชอบ) (ผลเป็นอยา่งไร) 
๑๒. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
ระบาดหรือภัยพิบตัิใน
พื้นที ่
กิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมส่งเสรมิ
หรือสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ในพื้นที่ 
*ขออนุมัติต่อกรรมการ
เมื่อมีเหตุเกิดในพื้นที่
ก่อนดำเนินการ 
 

- เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิ 
กิจกรรมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ตามความจำเป็นเหมาะสม
และทันต่อเหตุการณ ์
 
 
 

- ประชาชนผู้ประสบ
โรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพ้ืนท่ีตำบล 
ชีบน 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม -กันยายน  
๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 - ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมตาม
ความจำเป็นและ
เหมาะสม 

๒๕,๒๖๖.๑๑ หน่วยงานท่ีเสนอขอ
กรณีเกดิโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพื้นที ่

 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคระบาดและ
ภัยพิบัติในพ้ืนท่ี  
ได้ทันต่อ
เหตุการณ์และ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

 



 
ภาคผนวก 



 


