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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

อ าเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา 



 
ค าน า 

 
  ตามที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  ๔๗  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สามารถบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  แบบมี
ส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศของ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ก าหนดแนวทางสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่แล้วเห็นว่า การสมัครเข้าร่วมด าเนินงานกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นประโยชน์  และก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตต าบลเป็น
อย่างมาก เนื่องจากกองทุนสามารถสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ  รวมถึงการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ   ให้กับประชาชนได้หลากหลายวิธี   ทั้งที่บ้าน  
ชุมชน  หรือหน่วยบริการ 

  เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง   
เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นข้ันตอน   การด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส   ตรวจสอบได้   คณะกรรมการกองทุน
จึงได้จัดท าแผนสุขภาพชุมชน  ประจ าปี  2562  ข้ึน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ต่อไป 
 
 
 
 
 
           กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
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  เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่  เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของบุคคลที่มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยหลาย ๆ  ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุกรรม  เจตคติ  ความรู้  และความ
เข้าใจ  ปัจจัยด้านครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ   สังคม   วัฒนธรรม  และวิถีชีวิต 
ซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้กลวิธีการด าเนินงานในหลายวิธี   และใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง   โดยอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและบุคคลที่เป็นเจ้าของสุขภาพ    
  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีระบบการจัดท าข้อมูล  มีการ
จัดท าแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยบริการ  ประชาชน  และภาคีที่เกี่ยวข้อง  การจัดท าแผนงานดังกล่าวอาจใช้เครื่องมือ  เช่น  แผน
สุขภาพชุมชน  แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  เป็นต้น  โดยในระยะแรกอาจเลือกใช้แผนสุขภาพชุมชน  และในระยะ
ต่อไปมีการพัฒนาข้ึนโดยน าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน  เพื่อพัฒนา
ให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป 

๑. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน 
  แผนสุขภาพชุมชน  หมายถึง  แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
เป็นกระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมค้นหา  ร่วมเรียนรู้  ร่วมก าหนดทิศทาง  ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา
และร่วมรับผลประโยชน์  โดยเริ่มจากการคัดเลือกแกนน า  การทบทวนงานในอดีตเพื่อก าหนดอนาคตการส ารวจ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  สภาพปัญหา  และการประเมินศักยภาพของชุมชน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการ
ทบทวนตนเอง โดยค านึงถึงศักยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนตามศักยภาพของชุมชน  กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ  และร่วมติดตามประเมินผลโดยสามารถขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ 

๒.หลักการของแผนสุขภาพชุมชน 
 ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน ควรยึดหลกัการดงันี ้
 ๒.๑ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ 
 ๒.๒ รวมพลงัทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อการอยูเ่ย็นเป็นสุขตามแนวพระราชด ารปิรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๒.๓ บูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
 ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
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ส่วนที่  1 
บทน า 



 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน 

ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากร 
1. จ านวนประชากรแยกชาย – หญิง รายหมูบ่้าน 

 

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านหนองสรวง 252 424 459 883 
2 บ้านดอนตานาด 224 376 385 761 
3 บ้านหนองตะครอง 255 514 482 996 
4 บ้านหนองกก 131 239 266 505 
5 บ้านหนองสรวงพฒันา 172 332 366 698 
6 บ้านหนองสรวงสามัคคี 199 319 313 632 
7 บ้านหนองสรวงรุง่เรือง 202 314 313 627 
8 บ้านโคกพัฒนา 41 80 75 155 
9 บ้านหนองสรวงสันติสุข 170 334 349 683 
 รวม 1,646 2,932 3,008 5,940 

 
 

จ านวนประชากรแยกกลุ่มอาย ุ  
 1.1  เด็กอายุต่ ากว่า 1 ป ี    จ านวน   145 คน 
 1.2  เด็กอายุตั้งแต่  1 – 4 ป ี จ านวน   294 คน 
 1.3  เด็กอายุตั้งแต่ 4 – 20 ป ี จ านวน   1,119 คน 
 1.4  กลุ่มวัยท างาน 20-59 ป ี จ านวน   1,570 คน 
 1.5  อายุ 35  ปีข้ึนไป  จ านวน   1,703 คน 
 1.6  อายุ 60 ปีข้ึนไป  จ านวน     874 คน 
ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสรวง 
 

จ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ๕ กลุ่ม 
  1.๓.๑ แม่และเด็ก ( หญงิตั้งครรภ์ หญงิหลังคลอด เด็กแรกเกิด  เด็กวัยเรียน  เยาวชน )   

-  หญิงตั้งครรภ์  จ านวน  18  คน 
-  หญิงหลงัคลอด  จ านวน  6  คน 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน 



  1.๓.๒ ผู้สงูอายุ  หรือผู้ด้อยโอกาส  จ านวน   874   คน    
   -  มีปัญหาสุขภาพ  จ านวน  420   คน 

-  ผู้ปุวยเบาหวาน   จ านวน  124  คน 
-  ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง  จ านวน  431  คน 

  1.๓.๓ ผู้พิการ   จ านวน  144  คน 
-  ด้านการมองเห็น  32  คน -  ด้านการได้ยิน  25  คน 

   - การเคลื่อนไหว  59  คน   -  ด้านทางจิต  15  คน 
   -  ด้านสติปัญญา   13 คน     -  ออติสติก  -  คน 
  1.๓.๔ ผู้ปุวยโรคเรื้อรงั    
   - โรคเบาหวาน   201  คน   -  โรคความดันโลหิตสูง  556  คน   

-  โรคหัวใจ   31  คน  -  โรคมะเร็ง    7   คน  
-  ผู้ติดเช้ือ HIV  1   คน 

1.๓.5 ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงตอ่การเกิดโรค   -  คน 

2.  ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร 
 2.๑ การเจ็บปุวย   ผู้ปุวยนอก รายโรค   

ข้อมูลโรคที่ปุวยสูงสุด 
 

ล าดับท่ี ชื่อโรค 
จ านวนท่ีมาตรวจ รวมท้ังสิ้น 

(ครั้ง) ชาย(ครั้ง) หญิง(ครั้ง) 
1 ความดันโลหิตสูง   641 1,245 1,886 
2 ไข้หวัด 751 1,061 1,812 
3 ไขมันในเลือด 404 1,062 1,466 
4 ผื่นคัน 282 391 673 
5 อาหารไม่ย่อย 173 487 660 
6 เบาหวาน 210 391 601 
7 ฟันผ ุ 160 392 552 
8 เวียนศีรษะ 114 309 423 
9 ตาอักเสบ 137 218 355 

10 ปวดท้อง 104 108 222 
รวมท้ังสิ้น 2,976 5,664 8,650 
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2.2  ข้อมูลการระบาดของโรค ทั้งในอดีตและปัจจุบัน   
 

ที่ ชื่อโรค 

ช่วงระยะเวลา 
1 ม.ค.- 

31  ธ.ค. 59 
1 ม.ค.- 

31  ธ.ค.60 
1 ม.ค.- 

31  ต.ค. 61 
ยอดรวม

ป่วย 
อัตราป่วย:

ประชากรแสนคน 
ยอดรวม

ป่วย 
อัตราป่วย:

ประชากรแสนคน 
ยอดรวม

ป่วย 
อัตราป่วย:

ประชากรแสนคน 

1 ไข้เลือดออก 15 136.13 49 811.66 31 500 
2 โรค  Scrub  typhus   3 49.07 10 165.64 7 112.90 
3 ไข้หวัดใหญ ่ - - 3 49.69 3 48.38 
4 มือเท้าปาก 9 98.15 9 149.08 6 96.77 
5 ปอดบวม - - 2 33.2 3 48.38 
6 ฉ่ีหน ู 5 81.79 1 16.56 - - 

 

2.3  ข้อมูลสุขภาวะทางอารมณ ์และสังคมในหมูบ่้านหรือต าบล 
  - สุขภาพจิต ผู้ปุวยจิตเวชรบัยา    9  คน    
  - การติดยาเสพติด อาชญากรรม  ติดตามหลังการบ าบัด   -  คน 
3.  ข้อมลูท่ัวไปของหมู่บ้าน ชุมชน 
 3.1  อาชีพ 
  -  ท าการเกษตร  ท าไร่ ท านา  เลี้ยงสัตว์ 
  -  ท าสวน ท าสวนยางพารา  ท าสวนผลไม ้     
  -  ประกอบอาชีพค้าขาย และรบัจ้างทั่วไป.  
 3.2  . สถานทีส่ าคัญในหมู่บ้าน (โรงเรียน วัด สถานีอนามัย หอกระจายข่าว ฯลฯ) 

-  โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง    
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  -  แห่ง   
-  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  
-  วัด/ส านักสงฆ์   3/- แห่ง   
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล    2      แห่ง      
-  สถานีต ารวจชุมชน/ศูนย์  อปพร.   1     แห่ง   

3.3  . กลุม่องค์กร  แกนน าในหมู่บ้าน 
  - กลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม  

- กลุ่มออมทรัพย ์9 กลุ่ม 
  - กลุ่ม อสม. 9 กลุ่ม  

- กลุ่มแม่บ้าน 9 กลุ่ม  
- กลุ่มสตร ี       9        กลุ่ม 

 3.4  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองสรวง  1  กองทุน 
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4.  งบประมาณท่ีมีในท้องถิ่น  (ใช้ข้อมูลจากปีงบประมาณ  2562) 
 4.1  เงินกองทุน     393,698.91  บาท  แยกเป็น 
  -  ยอดยกมาจากปีก่อน  (2561)  จ านวน    44,111.61  บาท 
  -  ประมาณการรบัจาก  สปสช.  จ านวน  249,705  บาท 

  -  สมทบจากท้องถ่ิน   จ านวน    99,882  บาท 

  -  อื่น ๆ     จ านวน  -     บาท 

 4.2  เงินบ ารงุ  รพ.สต.    จ านวน  -     บาท 
 4.3  เงินสนบัสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน    จ านวน  -     บาท 
 4.4  งบประมาณท้องถ่ิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  4,394,800  บาท  แยกเป็น 

  -  ด้านสาธารณสุข  
1. โครงการควบคุม ปูองกัน รณรงค์ และแก้ไขปัญหาโรคตดิต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่
ต าบลหนองสรวง  150,000  บาท 

   2. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  50,000  บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบ EMS ดูแลผู้ปุวยกรณีฉุกเฉิน    20,000  บาท 

  -  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต/เด็ก/เยาวชน/สตรี/ผูสู้งอายุ/ผู้ดอ้ยโอกาส 
1. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด     5,000  บาท 
2. โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนศูนย์พฒันาครอบครัว  10,000  บาท 
3. โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  30,000  บาท 
4. โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงฯ  

40,000 บาท 
5. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  12,000  บาท 
6. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  367,500  บาท 
7. ค่าอาหารกลางวันส าหรบัโรงเรียน  1,792,000  บาท 
8. ค่าอาหารเสริม (นม)ส าหรบัโรงเรียนและศูนย์พฒันาเดก็เล็ก  1,002,173  บาท 
9. ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ าให้ ศพด.        -   บาท 
10. โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดขยะให้ ศพด.      -   บาท 

-  ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ   จ านวน  678,000 บาท  แยกเป็น 
1.ค่าแข่งขันกีฬาหนองสรวงเกมส์       150,000  บาท 
2. ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา     80,000  บาท 
3. อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมูบ่้าน  หมู่ที ่1-9  ต าบลหนองสรวง โครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข    หมู่บ้านละ  20,000  บาท  รวม  180,000 บาท 
4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองสรวง     120,000  บาท 
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3.1  วิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
        "สร้างเสริมสุขภาพ    ทุกชีวีเป็นสุข    ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ" 

3.2  พันธกิจการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
        สร้างหลักประกันสุขภพ   โดยส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วม  ตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความ
ต้องการของชุมชน 

3.3  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
“ประชาชนมสีุขภาวะอนามัยที่มหีลกัประกันสุขภาพที่มั่นคง   ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุภายใต้ 
ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถ่ินหรือพื้นทีอ่งค์การบริหารสว่นต าบลหนองสรวง” 
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ส่วนที่  3 
วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมาย 

เพือ่การพฒันาสุขภาพชุมชน 



 
 
 

 
 แนวทางในการพฒันาสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง     
ยึดหลัก  ดังนี ้
 1. แนวคิดพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพ 
  2.  แนวทางการพัฒนาสุขภาพระดบัจังหวัด 

 3.  แนวทางการพัฒนาสุขภาพระดบัท้องถ่ิน 
  4.  แนวทางการพัฒนาสุขภาพ  โดยการบูรณาการทกุภาคสว่น 
  5.  แนวทางการพัฒนาสุขภาพ  โดยประชาชนมีส่วนร่วมตามความต้องการของชุมชนระบบสุขภาพชุมชน
ต าบลหนองสรวง   มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชน  เพื่อให้  
“คนในชุมชนมีร่างกายที่แข็งแรง  ปลอดภัยจากโรค  สร้างสุขให้ทุกชีวี  ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ิน” 

1.  วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
          1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ  ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการ
ปูองกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ  ของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการอื่น  ๆ  หรือสถานบริการทางเลือกต่าง  ๆ 
         2.  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชากรเปูาหมาย   ส าคัญ   5   กลุ่ม   คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ  
กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการ
การแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ    โดยอย่างน้อยต้องได้รับบริการสุขภาพตามชุด
สิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
       3.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพ  ของคนในชุมชนท้องถ่ินหรือพื้นที่โดยการบริหารจัดการของชุมชน
ท้องถ่ิน 

  ดังนั้น   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ด าเนินงานโดยการจัด
ให้มีระบบหลกัประกันสขุภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  ซึ่งการเรียกช่ืออาจยากต่อความเข้าใจ  แต่หากจะเรียก
อย่างไม่เป็นทางการและง่ายต่อความเข้าใจอาจจะเรียก   กองทุนประกันสุขภาพท้องถ่ินก็ได้  ซึ่งกองทุนดังกล่าว
จัดต้ังข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบรกิารสาธารณสขุ  เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมสุขภาพและปูองกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมให้กลุ่มที่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  เช่น  
ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่งถึงอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดต้องการดูแลประชาชนของตนให้
มากยิ่งข้ึนก็สามารถด าเนินการได้    

2.  แนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนต าบลหนองสรวง 
 1.  แนวทางการสร้างเสริมและปูองกันปญัหาสุขภาพ   
 2.  แนวทางการบ าบัด รกัษา  และฟื้นฟ ู
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ส่วนท่ี  4 
แนวทางการพฒันาสุขภาพ 



 
 

 
ส่วนที่  5 

 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 



 
จัดท าโดย 

 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งกองทุนฯ 

1 นายจิรัฎฐ ์ แนมขุนทด นายก อบต. หนองสรวง ประธานกรรมการ 

2 นายสนิท  บูรณะปิยสกลุ ก านันต าบลหนองสรวง รองประธานฯ 

3 นายสองเมือง  ทองเรไร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ รองประธานฯ 

4 นางสุภาพ  บ้ าสันเทียะ ผอ.รพ.สต.หนองสรวง กรรมการ 

5 นางรักชาติ  หมื่นรัตน์ ผอ.รพ.สต.หนองตะครอง กรรมการ 

6 นายบรรหยัด  ทิพย์สันเทียะ ส.อบต. หมู่ 3 กรรมการ 

7 นางสรอ้ย  เวินขุนทด ส.อบต. หมู่ 6 กรรมการ 

8 นางบัวริม  อ่อนด ี แพทย์ประจ าต าบล กรรมการ 

9 นายอนัน  เตียงขุนทด ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ 

10 นายน้อย  พวงสันเทียะ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ 

11 นายโยธิน  เดินสันเทียะ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ 

12 นางอัคเน  แนมขุนทด ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ 

13 นางสันชด ี โนมขุนทด ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ 

14 นางสุพันธ์  แนมขุนทด ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ 

15 นางไข่มุก  ขุนเพชรวรรณ ปลัด อบต.  กรรมการ/เลขานุการ 

16 นางปุณยวีร์  นิ่มหิรญัวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯปัจจุบัน ประกอบด้วย 
1. นายธนันต์พัฒน ์ พรมพิลา 
2. นางภคอร    มาสันเทียะ 

************************** 



 

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 รณรงค์ปูองกันยาเสพติด
ในโรงเรียน 

เพื่อให้นกัเรียนรู้ถึงโทษของยาเสพ
ติด 

นักเรียน รร.บ้านหนองสรวง รร.บ้านหนอง
สรวง 

5,000 นักเรียนไมเ่สพยาเสพ
ติด 

รร.บ้านหนอง
สรวง 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
คุณภาพ    

เพื่อให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้เกณฑ์
มาตรฐาน 

ศพด.หนองสรวง/หนองกก ศพด.หนอง
สรวง/หนอง
กก 

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้
เกณฑ์มาตรฐาน 

ศพด.หนอง
สรวง/หนองกก 

3 เตรียมความรู้สู่พฒันาการ
ลูกรกัวัย 3-5 ปี 

เพื่อใหผู้้ปกครองเข้าใจหลกัการ
อบรมเลี้ยงดลููก/เดก็มีพฒันาการ
ตามวัยที่เหมาะสม   

เด็กเล็ก/ผู้ปกครอง ศพด.หนอง
สรวง/หนองกก  100   คน 

ศพด.หนอง
สรวง/หนอง
กก 

12,000 ผู้ปกครองเข้าใจ
หลักการอบรมเลี้ยงดู
ลูก/เด็กได้มีพัฒนาการ
ตามวัยที่เหมาะสม   

ศพด.หนอง
สรวง/หนองกก 

4 ชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ผู้ด้อยโอกาสและผูสู้งอายุ  

เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้สงูอายุ/ผู้ดอ้ยโอกาส 50 คน หมู่ที่ 1-9 20,000 ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สงูอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ชมรมผูสู้งอายุ  
 

5 อบรมการท าเครือ่งดื่ม
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  

เพื่อสง่เสรมิความรู้การใช้สมุนไพร
บรรเทา/รักษาโรค 

ผู้สงูอายุ 50 คน 
 

หมู่ที่ 1-9 10,000 ผู้สงูอายุมีความรู้
เพิ่มข้ึน/มสีุขภาพที่ดี
ข้ึน 

ชมรมผูสู้งอายุ  
 
 

6 อาสาสมัครดูแล ผู้สงูอายุ   
 “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

เพื่อช่วยเหลือ/ฟื้นฟผููสู้งอายุที่ช่วย
ตัวเองไม่ได้  และผูสู้งอายุที่ขาด
ผู้ดูแลใหม้ีคณุภาพที่ดีข้ึน 

อาสาสมัครผู้สงูอายุ 30   คน 
 

ต าบลหนอง
สรวง 

40,000 ผู้สงูอายุมีคุณภาพชีวิต 
ดีข้ึนสามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างปกต ิ

ชมรมผูสู้งอายุ  
ต.หนองสรวง 
 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

7 รวมพลผู้สูงอายุต าบล
หนองสรวง 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สงูอายแุละผู้ดแูล  มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการ
ดูแลสขุภาพตนเอง 

สมาชิกชมรมผู้สงูอายแุละ
ผู้ดูแล  350  คน 
 

อบต.หนอง
สรวง 

50,000 ผู้สูงอายุและผูดู้แลมีความรู้ ความ
เข้าใจ  ในการดแูลสุขภาพตนเอง 

ชมรมผู้สูงอายุ  
ต.หนองสรวง 
 

8 บ้านน่าอยู ่ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ครัวเรือน ต.หนองสรวง 
1,500  ครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 - 9 20,000 ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ชมรม อสม. 
ต.หนองสรวง 

9 ใส่ใจวัยใส วยัเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการดูแล
ตนเองด้านอนามัยการเจริญพันธ์และ
เพศศึกษา การคุมก าเนิด การปูองกัน
โรค  

โรงเรียนบา้นหนองสรวง  
100  คน 
 

รร.บ้านหนอง
สรวง 

20,000 นักเรียนมีความรู้ดา้นอนามัยเจริญ
พันธุ์ ที่ถูกต้องและเข้าใจวิธีการ
ดูแลตนเอง เก่ียวกับการตัง้ครรภ์ที่
ไม่พึงประสงค ์

รร.บ้านหนอง
สรวง 

10 ส่งเสริมการออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพตดิ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
50 คน 

รร.บ้านหนอง
สรวง 

20,000 สุขภาพแขง็แรง ปลอดยาเสพตดิ ชมรมการออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ  

11 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ป ี 
2562  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการและ
ผู้ดูแลให้เขา้ใจในสิทธิประโยชน์และ
การดูแลผู้พิการ   

คนพิการ และผูดู้แล  50 
คน 

รพ.สต.หนอง
สรวง/อบต.
หนองสรวง 

20,000 ผู้พิการและผู้ดแูลมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น  

อบต.หนองสรวง   

12 ควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อลดอัตราการปุวย และการตายของ
ผู้ปุวยไขเ้ลือดออกให้น้อยลง 

พื้นที่ต าบลหนองสรวง พื้นที่ ต.หนอง
สรวง 

50,000 ลดอัตราการปุวย และการตายของ
ผู้ปุวยไขเ้ลือดออกให้น้อยลง 

รพ.สต.หนอง
สรวง 
 

13 ฝึกอบรมการท าธูปสมุนไพร
ไล่ยุง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าสมุนไพรมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ประชาชน ผู้น าชุมชน   
50 คน 

อบต.หนอง
สรวง 
 

10,000 ประชาชนรู้จักน าสมุนไพรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

อบต.หนองสรวง 
 

14 ชะลอข้อเข่าเสื่อมใน
ผู้สูงอายุต าบลหนองสรวง 

เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับโรคข้อเสื่อมและ
การรักษา ดูแลตนเองเบื้องต้นที ่
ถูกต้อง 

ผู้สูงอายุมีภาวะเข่าเสื่อม 
50 คน 

รพ.สต.หนอง
สรวง 
 

10,000 ผู้สูงอายุสามารถดแูลตนเอง และมี
ทักษะในการการบริหารกล้ามเน้ือ
ข้อเข่าทีถู่กต้อง 

รพ.สต.หนอง
สรวง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

15 หมู่บ้านปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคมะเรง็ 
เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง หัวใจและหลอดเลือด  

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับประทานและส่งเสริมออกก าลัง
กายของประชาชน 
 

ประชาชน  ต.หนองสรวง  
จ านวน    50  คน 

รพ.สต.หนอง
สรวง   

20,000 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง รพ.สต.หนอง
สรวง 
 

16 มหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกเกิด 

เพื่อขับเคลื่อนสู่หมู่บ้านต้นแบบของ
ต าบลและพัฒนาองค์ความรู้และ
ระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้
มาตรฐาน 

หญิงมีครรภ์/ 
หญิงแรกเกิด 

รพ.สต.หนอง
สรวง 
 

20,000 
 

หมู่บ้านต้นแบบมกีระบวนการ 
ปกปูองสง่เสรมิ และสนับสนุน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

รพ.สต.หนอง
สรวง 
 

17 ค้นหาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงตอ่โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ปี 
2562 

เพื่อปอูงกันการเป็นโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงให้นอ้ยลง 

ประชาชน ต.หนองสรวง รพ.สต.หนอง
สรวง 
 

20,000 ประชาชนเป็นโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงให้นอ้ยลง 

รพ.สต.หนอง
สรวง 
 

18 เดิน-ว่ิง ฟันรัน วันงดสูบ
บุหรี่โลก  

เพื่อรณรงค์ต่อต้านการสบูบหุรี่ และ
ส่งเสริมการออกก าลงักาย 

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน 200 คน 

อบต.หนอง
สรวง 

20,000 การสบูบหุรีล่ดลงและมสีุขภาพ
แข็งแรง 

อบต.หนองสรวง 

19 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บรหิารจัดการกองทุนฯ 

เพื่อใหก้ารบรหิารกองทุนฯ มีความ
คล่องตัวและประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

คณะกรรมการกองทุนฯ กองทุนฯ 50,000 การบริหารจัดการกองทุนฯ มี
ความคล่องตัวข้ึน 

กองทุนฯ 

20 ช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ/
โรคติดต่อฉุกเฉิน   

เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนแกผู่้ปุวย
ที่ประสบภัย 

ผู้ปุวยทีป่ระสบภัย หมู่ที่ 1-13 50,000 สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ปุวยทีป่ระสบภัย 

กองทุนฯ 

 
 
 


