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บทนํา 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก ได้ดําเนินการจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร                 
ส่วนตําบลไร่โคก ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งได้กําหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในหลาย
รูปแบบทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธ์ิในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
บริการ ซึ่งนอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาท
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาท ในการพ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนใน
การดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมท่ีจะต้องเข้ามา
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพให้ลุล่วง 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดทําข้อมูล มีการ
จัดทําแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก จึงได้จัดทําแผนสุขภาพ
ชุมชนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่โดยแผน
สุขภาพน้ีจะสอดคล้องกับแผนงานต่างๆ ที่มีอยู่ในตําบลไร่โคก เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสาม
ปี แผนพัฒนาการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แผนงาน/โครงการของ อสม. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นต้น เพ่ือให้การพัฒนาในทุกภาคส่วนของตําบลไร่โคก เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติจากคู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗) และจัดทําขึ้นตามความเหมาะสมตามศักยภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก ซึ่งแนวทางการจัดทําแผนยังคงยึดในหลักการของแผนสุขภาพ
ชุมชน ได้แก่  

๑. ใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ัง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ 
๒.  รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓. บูรณาการกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
๔. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนสุขภาพตําบลไร่โคก ฉบับน้ีจะเป็น

ประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในตําบลได้เป็น
อย่างดี  โดยจะดําเนินการจัดทําแผนสุขภาพตําบลไร่โคก ปีละ ๑ ครั้ง เป็นประจําทุกปี 

 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตําบล 

๑. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
๑.๑ ที่ต้ัง ตําบลไร่โคก  ต้ังอยู่ใน หมู่ที่ ๓ ของตําบลไร่โคก มีเน้ือที่  ๒๖.๑๕  ตารางกิโลเมตรหรือ  

๑๖,๓๔๓.๗๕  ไร่ 
(แสดงที่ต้ังและระยะห่างจากอําเภอบ้านลาด) 

หมู่  ๑  ห่างจากอําเภอ ๑๗ กิโลเมตร หมู่  ๒  ห่างจากอําเภอ ๑๗.๕ กิโลเมตร 
หมู่  ๓  ห่างจากอําเภอ ๑๗.๗ กิโลเมตร หมู่  ๔  ห่างจากอําเภอ ๑๗.๖ กิโลเมตร 
หมู่  ๕  ห่างจากอําเภอ ๑๘ กิโลเมตร หมู่  ๖  ห่างจากอําเภอ ๑๗.๓ กิโลเมตร 

   ๑.๒ อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลห้วยท่าช้าง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับตําบลบ้านทาน อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

 ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ ตําบลไร่โคกมีสภาพพ้ืนที่โดยท่ัวไปเป็นที่ราบและเนินเขาสูง 
 

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ  
๒.๑ อาชพี 

ประชากรในตําบลไร่โคกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ ๘๕ โดย
การ  ปลูกข้าว พืชผักต่างๆ เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและรับจ้าง 

๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 
โรงสีข้าว   จํานวน   ๒  แห่ง 
ป๊ัมนํ้ามัน  จํานวน   ๑  แห่ง  

 

๓. สภาพทางสังคม 
     ๓.๑   การศึกษา 

 ตําบลไร่โคก  มีแหล่งการศึกษาในพ้ืนที่  ดังน้ี 

- โรงเรียนประถมศึกษา      จํานวน  ๒  แห่ง 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา      จํานวน  ๑  แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน  ๑  แห่ง 

- ที่อ่านหนังสอืประจําหมู่บ้าน    จํานวน ๑๓ แห่ง 
    
 ๓.๒  ศาสนา 
                     -  วัด      จํานวน       ๑      แห่ง   คือ  วัดหัวนา 
   ๓.๓  ด้านสาธารณสุข 
                     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจําตําบล         ๑      แห่ง 
   ๓.๔   ความปลอดภัยในชวิีตทรัพย์สิน 
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                     -   ป้อมยามสายตรวจ             ๑      แห่ง 
                     -   ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน             ๑      ชุด ( ๖ หมู่บ้าน)   
   ๓.๕  เขตการปกครอง 
  จํานวนหมู่บ้านในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบล  ทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
 

หมู่ที่/ชื่อหมู่บา้น 
จํานวน

ประชากร 
ชาย หญิง 

จํานวน
ครัวเรือน 

ผู้ใหญบ่้าน 

หมู่ที่ ๑ บ้านไร่โคก ๕๑๐ ๒๕๓ ๒๕๗ ๑๓๒ นายวิชัย  ช่อระกํา

หมูที่ ๒ บ้านกวย ๓๘๕ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๑๑ นายสมพงษ์  ขันธ์ทรัพย์

หมู่ที่ ๓ บ้านนานํ้าพุ ๗๖๔ ๓๖๕ ๓๙๙ ๒๒๘ นายสุทิน  กล่อมสกุล 

หมู่ที ่4 บ้านแหลมทอง ๕๘๖ ๒๖๙ ๓๑๗ ๑๙๑ นายแสงอรุณ ช่อพฤกษ์

หมู่ที่ 5 บ้านไรส่นาม ๘๙๓ ๔๔๑ ๔๕๒ ๒๓๗ นายสมพร  ผ่องภักต์

หมู่ที่ 6 บ้านนากระแสน ๒๕๑ ๑๑๘ ๑๓๓ ๖๑ นายฉลอง  พลับทอง

รวม ๓,๓๘๙ ๑,๖๓๘ ๑,๗๕๑ ๙๖๐  

              (ข้อมูลประชากร  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม ๒๕๕๘ ทะเบียนราษฎร์อําเภอบ้านลาด) 
 
๓.๖ ข้อมูลการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙ 
 

หมู่ที่/บ้าน 
การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์
หมู่ที่ ๑ บ้านไร่โคก ๙๓ ๑๐ ๒ 

หมูที่ ๒ บ้านกวย ๕๖ ๗ ๒ 

หมู่ที่ ๓ บ้านนานํ้าพุ ๑๐๔ ๑๒ ๑ 

หมู่ที ่๔ บ้านแหลมทอง ๙๖ ๗ - 

หมู่ที่ ๕ บ้านไร่สนาม ๑๓๑ ๒๒ ๒ 

หมู่ที่ ๖ บ้านนากระแสน ๓๐ ๔ - 

รวมทั้งหมด ๕๑๐ ๖๒ ๗ 

 
๔. ข้อมูลศักยภาพด้านการบริหารขององค์การบริหารสว่นตําบลไร่โคก 

๔.๑ โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย 
(๑) คณะผู้บรหิาร 

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน   ๑   คน    
- รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล  จํานวน   ๒   คน    
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน   ๑   คน    

(๒) ฝ่ายนิติบญัญัติ 
- ประธานสภา อบต.     จํานวน   ๑   คน    
- รองประธานสภาอบต.  จํานวน   ๑   คน 
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- เลขานุการสภาอบต.    จํานวน   ๑   คน 
- สมาชิกสภาอบต.        จํานวน   ๑๐   คน 

(๓) จํานวนบุคลากร (ฝ่ายประจํา) จํานวน  ๒๘ คน แบ่งโครงสร้างเป็น ๓ ส่วนราชการ ได้แก่ 
- ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   ๑  คน 
- ตําแหน่งใน สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ๑๐   คน 
- ตําแหน่งในสว่นการคลัง   ๖  คน 
- ตําแหน่งในสว่นโยธา     ๗    คน 
- ตําแหน่งในสว่นการศึกษา     ๔    คน 
 

๕. นโยบายการพัฒนาของผูบ้ริหารท้องถ่ินที่เชื่อมโยงด้านสุขภาวะ 
                    ๕.๑    ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการตรวจสุขภาพให้รู้ทันโรค 

                    ๕.๒    ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
             ๕.๓    ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม อสม. 
 

๖. ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร 
๖.๑.  –    ปัญหาด้านสุขภาพ 

 

ลําดับ ปัญหาสุขภาพ จํานวน(คน) หมายเหตุ 

1 เสี่ยงความดันโลหิต ๕๗  

2 เสี่ยงเบาหวาน ๔๘  

๓ ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มรีอบเอวเกินเกณฑ์ ๙๓๖  

๔ พัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี ล่าช้า ๑๒  

๕ เสี่ยงสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด ๖๗  

๖ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายขาดการดูแล ๔  

     (ข้อมูล : JHCIS โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไร่โคก  วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

๖.๒  -    โรคท่ีพบของพืน้ที่ 
 

ลําดับ สาเหตุการป่วย จํานวน(ครั้ง) หมายเหตุ 

๑ ความดันโลหิตสูง ๒,๔๗๔  

๒ กล้ามเน้ืออักเสบ ๑,๖๗๔  

๓ ไอ ๑,๖๓๑  

๔ คออักเสบ ๑,๓๕๖  

๕ อ่อนเพลีย ๑,๓๒๖  

๖ มึนงง,เวียนศรีษะ ๑,๒๗๘  

๗ ไข้หวัด ๑,๐๐๖  

๘ ผื่นคัน ๙๘๒  
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ลําดับ สาเหตุการป่วย จํานวน(ครั้ง) หมายเหตุ 

๙ ไขมัน 
ความผิดปกตแบบอ่ืนของเมตตาบอลลิซึมของไลโปล
โปรตีนไม่ระบุรายละเอียด 

๙๓๓  

๑๐ กระเพาะอาหารอักเสบ ๘๑๘  

     (ข้อมูล : JHCIS โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไร่โคก  วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาวะของตําบลไร่โคก 

 

การจัดทําแผนสุขภาพชุมชนตําบลไร่โคก เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องกับการสร้างสุขอนามัยของประชาชนในตําบลให้มีสุขภาวะที่ดี นับเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่เกิดจากการร่วมคิด 
ร่วมทํา เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งน้ี แผนสุขภาพชุมชนตําบลไร่โคก ได้จาก
การระดมความคิดระหว่างกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไร่โคก     
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก และประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้เวทีการประชุมประชาคม“เพ่ือหาประเด็นปัญหา 
สถานการณ์ที่เช่ือมโยงไปสู่ปัญหาและผลกระทบที่ตามมา โดยกลุ่มแกนนํา อสม. ได้ระดมความคิดและเสนอ
เป็นโครงการ โดยถอดจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของปัญหา และฉายให้เห็นภาพที่ชัดเจน
ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ และการสร้างสังคมท่ีมีสุขภาวะท่ีดี ว่าควรจะคํานึงถึงอะไรบ้าง เพราะเรื่องสุขภาพ 
ไม่ใช่แค่เรื่องของปัญหาสุขภาพเท่าน้ัน แต่ยังมีเรื่องของการตรวจรักษา การป้องกัน การเยียวยา รวมถึงมิติทาง
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การอยู่ร่วมกัน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงถือเป็นมิติที่กว้างกว่าเรื่องของ
สาธารณสุขเพียงอย่างเดียว 

ดังน้ัน แผนสุขภาพของตําบลไร่โคก จึงสะท้อนออกมาในหลายมิติด้วยกัน ทั้งมิติทางด้าน
เศรษฐกิจ ได้แก่ การใช้ร่างกายอย่างหนักจากการทํามาหากิน ถ้าทุกคนพออยู่พอกิน โดยยึดแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติก็จะทําให้สุขภาวะดีขึ้น มิติทางด้านสังคม ที่ต้องเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีการ
ฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของคุณธรรมให้มากย่ิงขึ้น และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้อง
จัดระบบสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เกิดความสวยงาม ความสะอาด ลดปริมาณขยะ ซึ่งเหล่าน้ีล้วนเช่ือมโยงสู่ปัญหา
ด้านสุขภาพได้ทั้งสิ้น ซึ่งการขับเคลื่อนการดําเนินการไปสู่สังคมท่ีมีสุขภาวะที่ดีได้น้ัน ต้องนําแผนสุขภาพที่เกิด
จากการระดมความคิดของกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่เข้ามาผนวกกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก 
เพ่ือให้เกิดเป็นโครงการและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ต่อไป 
 

๒. การวิเคราะห์ปัญหา (SWOT) ในตําบล 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑) ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือกันแบบพ่ีแบบน้อง 
๒) ผู้บรหิารใหค้วามสําคัญในเรื่องสุขภาพ  
๓) ม ีอสม. ประจําหมู่บ้านที่สามารถดูแลครัวเรือนได้
อย่างทั่วถึง 
๔) มีกลุ่ม/องคก์ร ที่มศีักยภาพและเข้มแข็ง 
๕) มีการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก  
 

๑) ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรือ่งการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในหมู่บ้าน 
๒) ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่
ปลอดภัย 
๓) การไม่ออกกําลังกาย 
๔) บุคลากรทีม่ีอยู่ยังขาดความรู้ความสามารถในด้าน
สาธารณสุข 
๕) ปัญหายาเสพติด 
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โอกาส อุปสรรค 
๑) มีการจัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่ อสม. เป็นประจําทกุปี 
๒) รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
๓) ผู้นําท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น 
๔) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไร่โคก มหีน่วยรกัษา
เฉพาะทาง ด้านทันตบรกิาร ด้านแพทย์แผนไทย 
 
 

๑) สภาพพื้นทีบ่างแห่งต่ํา เปน็หลุมบ่อ มีน้ําท่วมขงัเปน็
แหล่งเพาะพันธุย์ุง 
๒) โครงสร้างประชากรที่เปล่ียนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ ทํา
ให้ต้องดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
๓) ประชาชนไม่รู้สิทธิหน้าที่และการจัดการปัญหาในการ
ใช้บรกิารสุขภาพ ทําให้บางส่วนประสบปัญหาและเข้าไม่
ถึงบริการสุขภาพ 
๔) ขาดการเช่ือมประสานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่วนของผู้ให้บรกิาร 
ผู้รับบริการ และผู้จัดบริการ 
๕) วัฒนธรรมบริโภคนิยม  และการรับวัฒนธรรม
ตะวันตกมาใช้ในชีวิตประจําวัน  ทําให้ประชาชนมี
พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไมถู่กต้องเหมาะสม 
ก่อให้เกดิปัญหาสุขภาพ 

 
๒. ประมวลผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านสขุภาพของหมู่บ้าน 

จากการระดมความคิดเห็นระหว่างกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลไร่โคก  องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยใช้เวทีการจัดทํา
ประชาคม  ซึ่งได้นําประเด็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข จนสามารถ
สรุปได้เป็นโครงการดังต่อไปน้ี 

 

ปัญหา สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 

๑. โรคความดัน
และเบาหวาน 

- ผู้ป่วยเรื้อรังเพิ่มขึ้น  
เช่น  เบาหวาน  ความดัน  
หัวใจ  และโรคหลอด
เลือด 

-. พฤติกรรมการบริโภค
ไม่ถูกตอ้ง  คือ บริโภค
อาหารรสจัด  ประเภท  
หวาน  มัน  เค็ม 
-รับประทานอาหาร
ทะเล  อาหารทีม่ีไขมัน
สูง  และอาหารหวานจัด 
- ไม่ออกกําลังกาย 

- ให้ความรูใ้นการบริโภค  
- ส่งเสริมให้ออกกําลังกาย 
- ลดอาหารทะเล  ไขมนั  
และของหวานให้น้อยลง 
- คัดกรองความดันและ
เบาหวาน 
- ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน 
- ติดตามเยีย่มผู้ป่วย 
 
 

ปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมกลุ่ม
เส่ียงเรื้อรงั 

๒.โรคไข้เลือดออก -มีเด็กป่วยเป็น
ไข้เลือดออกทุกปี 

มียุงลายมากในช่วงฤดู
ฝนหรือเกือบตลอดปี 

- พ่นยากําจดัยงุลาย 
- ใส่ทรายอะเบท 
- เวลานอนต้องกางมุ้งหรอื
ติดมุ้งลวด 
 

กําจัดยงุลาย
หลากหลายวิธ ี
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ปัญหา สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 

๓. ตั้งครรภ์ในวยั
เรียน 

-มีเพศสัมพันธ์กอ่นวัยอัน
ควร 

- ไม่มีความรู้ในเรื่องของ
การป้องกัน 
- ขาดความเอาใจใส่จาก
คนรอบข้าง 

- ควรให้ความรูใ้นเรือ่งการ
ป้องกันก่อนมีเพศสัมพันธ์ 
- จัดอบรมเรื่องเพศศึกษา  
อสม. ในหมู่บ้านช่วย
แนะนํา 
 

- ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่ 
 

๔. ยาเสพติด -มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชน 

- ผู้ปกครองไม่มเีวลาว่าง
ให้กับเด็ก 
- อยากรู้อยากทดลอง  
หรือตามเพื่อน 

- ให้ผู้นําจัดตัง้ศูนย์การ
อบรม 
- รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์
 

- ร่วมกันปอ้งกนั
ภัยยาเสพติด 

๕. ผู้สูงอายุขาด
การดูแล 
 
 
 

- ขาดการดูแลรกัษา
สุขภาพ 

- ขาดทีมดูแลสุขภาพ 
- ขาดความรูใ้นการดูแล 
 
 

- จัดตั้งทีมดูแลสุขภาพ
อย่างยัง่ยืน โดย  อสม. 
- เยี่ยมผู้ป่วย 
- อบรมให้ความรู้เรือ่งการ
ดูแลสุขภาพ 
 

อสม. ใส่ใจผู้สูงวัย 
 
 

๖. คนพิการใน
หมู่บ้านขาดขวัญ
กําลังใจ 

-สุขภาพด้านจิตใจและ
ส่ิงแวดล้อมภายในที่อยู่
อาศัย 
 

- ขาดการดูแลจากคน
ใกล้ชิด 

-ให้ความรกัเอาใจใส่ดูแล ออกเยี่ยมบ้านผู้
พิการ 
 

๗. ผู้ป่วยมะเรง็      
(มะเรง็ปากมดลูก,
มะเร็งเต้านม) 
(๕ราย)          

-ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
-ขาดกําลังใจ 

-ไม่มีความรู้ในการดูแล
และป้องกัน 

-ให้ความรู้ผู้ป่วยและผู้ดูแล 
-ติดตามเยีย่มดว้ยทีมหมอ
ครอบครัว 
 

เรียนรู้เรือ่งมะเร็ง 

๘. เด็ก ๐-๕ ปี 
พัฒนาการล่าชา้ 
(๑๒ ราย) 
 

-ผู้ปกครองขาดการใส่ใจ
ในเรือ่งพัฒนาการ 

-ผู้ปกครองขาดความรู ้
-ขาดความใส่ใจ 

-อบรมให้ความรู ้ พัฒนาการดี 
เรียนรู้เรือ่ง 

๙. การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 
(๗ราย) 

-ผู้ป่วยและญาติมีความ
ทุกข์กายและใจ 
-ความท้อแทใ้นการดูแล
ผู้ป่วย 
 

-เนื่องจากขาดความรู้ใน
การดูแล 
-ขาดความรูใ้นเรื่องโรค
ของผู้ป่วย 

-อบรมฟื้นฟู อสม. 
-ให้ความรูก้ับญาติ 
-เยี่ยมบ้านด้วยทีมหมอ
ครอบครัว 

ปรับชีวิต ปล่อยจิต 
ก่อนส้ินลม 

๑๐. สารเคมี
ตกค้างในกระแส
เลือด 

-ขาดการป้องกนัตนเอง 
เมื่อใช้สารเคมี 
-สารเคมีตกค้างในกระแส
เลือด 

-การใช้สารเคมใีนการ
ปลูกผัก 

-ตรวจหาสารเคมีใน
กระแสเลือด 
-อบรมให้ความรู ้
-ตั้งคลินิค สุขภาพเกษตร 

ทําเกษตรอย่างมี
ความสุข 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนสุขภาพตําบลไร่โคก 

 

แผนสุขภาพชุมชน หมายถึง แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน 
เป็นกระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกําหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา
และร่วมรับผลประโยชน์ โดยเร่ิมจากการคัดเลือกแกนนํา การทบทวนงานในอดีตเพ่ือกําหนดอนาคต การ
สํารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา และการประเมินศักยภาพของชุมชน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือให้เกิดการ
ทบทวนตนเอง โดยคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมท้ัง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ และร่วมติดตามประเมินผลโดยสามารถขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ 

แผนสุขภาพตําบลไร่โคก ได้จากการประมวลผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้านใน
ภาพรวม และนํามาจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ซึ่งการจัดทําได้คํานึงถึงโรคตามนโยบายเร่งด่วน ๕ โรค คือ 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดสมอง อัมพาตอัมพฤกษ์ และมะเร็ง และได้จัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพตําบล เป็น  ๕  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
         ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดบริการสุขภาพ     
                   โดยสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานบริการสาธารณสุข ซึ่งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต หรือใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน เช่น การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น 
         ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

โดยสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ ได้ดําเนินงานเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่  
        ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ    

      โดยสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เก่ียวกับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน  
        ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการกองทุน    

      โดยการบริหารจัดการกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนๆ ที่กรรมการกองทุนแต่งต้ัง ให้มีประสิทธิภาพ 
       
   ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่     

      โดยการบริหารจัดการกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนๆ ที่กรรมการกองทุนแต่งต้ัง ให้มีประสิทธิภาพ   

โดยกําหนดแผนงาน/โครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เกิดสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในแต่ละกิจกรรม  ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดบริการด้านสขุภาพ  ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๑)กิจกรรมสนับสนนุหนว่ยบริการ หรอืสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที ่
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กลวิธี
ดําเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวนคน 

พื้นที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑. โครงการพัฒนาการดี 
    เรียนรู้เก่ง 
 

๑.เพื่อให้ผู้ปกครองหันมา 
   สนใจใส่ใจบุตรหลาน 
๒.เพื่อให้เด็ก ๐-๕            
   มีพัฒนาการตามวัย        
   (IQ-EQ) 
๓.เพื่อลดความเครียดใน 
   ครอบครัวของผู้ป่วย 
 
  

๑.เสนอโครงการเพื่อ 
   ขออนุมัติ 
๒.จัดประชุมแนวทาง 
   ดําเนินโครงการ 
๓.ทําทะเบียนเด็ก      
   ๐-๕ ปี 
๔.ดําเนนิการอบรม  
   ผู้ปกครองให้ความรู้ 
   ด้านพัฒนาการ 
๕.จัดประกวด 
   พัฒนาการเด็ก    
   อายุ  ๙ เดือน 
๖.นิเทศติดตามและ 
   ประเมินผล 

- ผู้ปกครองเด็ก 
๐-๕ ปี จําวน ๕๐ คน 
- เด็กอายุ ๙ เดือน 

ตําบลไร่โคก ม.ค.๕๙ – ก.ย. ๕๙ 
 

๑. ค่าป้ายโครงการขนาด ๑X๒ เมตร 
เปน็เงิน ๖๐๐ บาท 
๒. ค่าวิทยากร ๖ ชม.ๆละ ๓๐๐ บาท
จํานวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท    
๓.ค่าจา้งเหมาทําอาหารกลางวัน
จํานวน ๕๐ คนๆละ ๕๐ บาท/วัน
จํานวน ๒ วันเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
๔.ค่าจา้งเหมาทําอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจํานวน ๕๐ คนๆละ๒๕ บาท
ต่อมื้อ วันละ ๒ มื้อจํานวน ๒ วันเป็น
เงิน๕,๐๐๐บาท                         
๕.ค่าเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ๕๐ บาท/
คนเป็นเงิน ๓,๖๕๐ บาท  
 
รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๕๐ บาท 
 
 
 
 

ทีมหมอครอบครัว
ตําบลไร่โคก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดบริการด้านสขุภาพ  ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๑)กิจกรรมสนับสนนุหนว่ยบริการ หรอืสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที ่

 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กลวิธี
ดําเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวนคน 

พื้นที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๒.โครงการคุณปูซู่่ซ่า    
   คุณย่าเฟรชชี่ 
 

๑.เพื่อให้ผู้สูงอายุมี 
   สุขภาพจิตสุขภาพกาย  
   แข็งแรง 
๒.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน     
   ใส่ใจกับผู้สูงวัย 
  

๑.เสนอโครงการเพื่อ   
   ขออนุมัติ    
๒.จัดประชุมแนวทาง 
   ดําเนินโครงการ  
๓.ทําทะเบียนผู้สูงอายุ 
    ๘๐ ปีขึ้นไป 
๔.ดําเนินการอบรม  
   อสม.เรื่องการตรวจ 
   สุขภาพผู้สูงวัย 
๕.จัดประกวดผู้สูงอายุ 
    ๘๐ ปีขึ้นไป 
    ที่มีสุขภาพดีตาม 
    เกณฑ์ คัดเลือก 
    ตัวแทน ช/ญ   
    ๖ หมู่ๆละ ๒ คน 
     รวม ๑๒ คน         

- อสม. ๗๕ คน 
- ผู้สูงอายุ ๘๐ปีขึ้นไป 
  จํานวน  ๑๐๙  คน 

ต.ไร่โคก ม.ค.๕๙ – ก.ย. ๕๙ 
 

๑.ค่าป้ายโครงการขนาด ๑X๒ เมตร 
   เป็นเงิน ๖๐๐ บาท 
๒.ค่าวิทยากร ๖ ชม.ๆละ ๓๐๐ บาท 
  จํานวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
๓.ค่าจา้งเหมาทําอาหารกลางวัน 
   จํานวน ๗๕ คนๆละ ๕๐ บาท/วัน 
   จํานวน ๑ วันเป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท 
๔.ค่าจา้งเหมาทําอาหารว่างและ    
   เครื่องดื่มจํานวน ๗๕ คนๆละ ๒๕   
   บาทต่อมื้อ จํานวน ๒ มื้อ ๑วัน     
   เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท 
๕.ค่าจา้งเหมาทําอาหารว่างและ   
   เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประกวด    
   จํานวน ๑๒๐ คนๆละ ๒๕ บาทต่อ  
    มื้อต่อวัน ๖,๐๐๐ บาท 
๖.ค่าจา้งเหมาทําอาหารกลางวัน 
  จํานวน ๑๒๐ คนๆละ ๕๐ บาท/วัน 
  จํานวน ๑ วันเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
 
    รวมเป็นเงิน ๒๑,๙๐๐ บาท 
 

ทีมหมอครอบครัว
ตําบลไร่โคก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดบริการด้านสขุภาพ  ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๑)กิจกรรมสนับสนนุหนว่ยบริการ หรอืสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที ่
 

 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กลวิธี
ดําเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวนคน 

พื้นที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๓.โครงการปรับชีวิต 
  ปล่อยจิตก่อนสิ้นลม 
 

๑.เพื่อให้ผู้ป่วยมีการปรับ    
   วางแผนกับชีวิตในระยะ 
   สุดท้าย 
๒.เพื่อให้ครอบครัวมีการ   
   ปรับตัวในการดูแล   
    ผู้ป่วย 
๓.เพื่อลดความเครียดใน 
   ครอบครัวของผู้ป่วย 
 

๑.เสนอโครงการเพื่อ  
   ขออนุมัติ 
๒.จัดประชุมแนวทาง  
   ดําเนินโครงการ  
๓.ทําทะเบียน   
   กลุ่มเป้าหมาย 
๔.ดําเนินการอบรม    
   อสม.ในเรื่องการ    
   ดูแลผู้ป่วยระยะ  
   สุดท้าย 
๕.ดําเนินการอบรม 
  ญาติผู้ป่วยเรื่องการ  
  ดูแลผู้ป่วยระยะ  
  สุดท้าย 
๖.นิเทศติดตามและ  
   ประเมินผล  

- อสม. ๗๕ คน 
- ญาติผู้ป่วย ๑๐ คน 

ต.ไร่โคก ม.ค.5๙ – ก.ย. 5๙ 
 

๑.ค่าปา้ยโครงการขนาด ๑X๒ เมตร 
   เป็นเงิน ๖๐๐ บาท 
๒.ค่าวิทยากร ๖ ชม.ๆละ ๓๐๐ บาท 
    จํานวน ๑ คนเป็นเงิน ๑,๘๐๐บาท 
๓.ค่าจา้งเหมาทําอาหารกลางวัน 
   จํานวน ๘๕ คนๆละ ๕๐ บาท/วัน 
   จํานวน ๑ วันเป็นเงิน ๔,๒๕๐ บาท 
๔.ค่าจา้งเหมาทําอาหารว่างและ   
   เครื่องดื่ม จํานวน ๘๕ คนๆ ละ๒๕    
    บาทต่อมื้อวันละ ๒ มื้อ จํานวน       
     ๑ วันเป็นเงิน ๔,๒๕๐ บาท 
๕.ค่าหนังสือธรรมะ จํานวน ๑๐๐ เล่ม 
    เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
 
 
      รวมเป็นเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 

ทีมหมอครอบครัว
ตําบลไร่โคก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสรา้งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๒)  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กลวิธี
ดําเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวนคน 

พื้นที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑.โครงการหมู่บ้าน 
   ก้าวนําปรับเปลี่ยน   
   พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ส่งเสริมให้หมู่บ้าน    
   ต้นแบบมีการออกกําลัง   
   กายสม่ําเสมอสัปดาห์   
   ละอย่างน้อย ๓-๕ วันๆ   
   ละอย่างน้อย ๓๐ นาที  
๒.ส่งเสริมให้หมู่บ้าน   
   ต้นแบบรับประทานผัก   
   และผลไม้สดวันละอย่าง  
   น้อยครึ่งกโิลกรัมหรือ  
   ผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่น  
   ครึ่งหนึ่ง 
๓.ส่งเสริมให้หมู่บ้าน 
   ต้นแบบลดอาหาร    
   หวาน มัน เค็ม 
๔.ยกระดับหมู่บ้านให้เป็น 
   หมู่บ้านต้นแบบในเรื่อง 
   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

๑.จัดประชุมแนวทาง 
  ดําเนินโครงการ  
  ๖๐ หลังคาเรือน ๆ  
  ละ ๑ คน 
๒.จัดอบรมแนว  
   ทางการพัฒนา 
   ให้เป็นหมู่บ้าน   
   ต้นแบบ 
๓.จัดเวทีแลกเปลี่ยน   
  หมู่บ้านปรับเปลี่ยน  
  พฤติกรรมลดโรคฯ  
๔.ประเมินความสําเร็จ 
   การพัฒนาหมู่บ้าน 
   ต้นแบบ 

-หมู่บ้านปรับเปลี่ยน 
 พฤติกรรมลดโรคฯ 
 ๑ หมู่บ้าน 

- พื้นที่ ตําบลไร่โคก ม.ค ๕๙ -ก.ย.๕๙ ๑.ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง   
   พร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุม         
   หัวละ ๗๕ บาท ๖๖ คน             
   รวมเป็นเงิน  ๔,๙๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง 
   พร้อมเครื่องดื่ม ในการอบรม       
   หัวละ ๗๕ บาท ๖๖ คน  
   รวมเป็นเงิน  ๔,๙๐๐ บาท 
๓.ค่าวิทยากร ๖ ชม.ๆละ ๓๐๐    
    บาท จํานวน ๑ คน  
     เป็นเงนิ ๑,๘๐๐ บาท 
๔.ค่าป้ายโครงการขนาด ๑X๒ เมตร 
    เป็นเงิน   ๖๐๐ บาท 
๕.ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง    
    พร้อมเครื่องดื่ม เวทีแลกเปลี่ยน     
    หัวละ ๗๕ บาท ๖๖ คน             
    รวมเป็นเงิน  ๔,๙๐๐ บาท 
๖.ค่าวิทยากร ๖ ชม.ๆละ ๓๐๐ บาท 
   จํานวน ๒ คน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน  ๒๐,๗๐๐ บาท 

-กลุ่ม หมู่บ้าน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสรา้งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๒)  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กลวิธี
ดําเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวนคน 

พื้นที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 
 

1.คัดกรองสุขภาพ
ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้น
ไป เพื่อหาคนที่ภาวะเสี่ยง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 
2.เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคนที่มีภาวะ
เสี่ยงโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง  

1.คัดกรองสุขภาพ
ประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป(ไม่รวมผู้ป่วย
เป็นโรคอยู่แล้ว) 
2.ผู้มีภาวะเสี่ยง 
อบรมเรื่อง 6 อ. 
3.ติดตามประเมินผล 
หลังจากดําเนิน
โครงการทุก 3 เดือน 
และสรุปผลหลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

1.ประชาชนอายุ 35 
ขึ้นไป 
2.กลุ่มเสี่ยงภายใน
ตําบลไร่โคก 
 

พื้นที่ตําบลไร่โคก ม.ค.57 – ก.ย. 57 
(จํานวน 2 วัน) 

1.ค่าป้ายโครงการขนาด 1X2 ม.
ราคา 700 บ. 
2.ค่าวิทยากรสําหรับอบรมให้
ความรู้ผู้มีภาวะเสี่ยง 6 ชม. ชม.
ละ 300 บ. เป็นเงิน 1,800 บ. 
3.จ้างเหมาทําอาหารกลางวัน 
จํานวน 1 มื้อมื้อละ 60 บ.จํานวน 
60 คน เป็นเงิน 3,600 บ. 
4.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 2 มื้อ 
มื้อละ 25 บ. จํานวน 60 คน 
เป็นเงิน 3,000 บ. 
5.ค่าแผ่นตรวจหาระดับน้ําตาลใน
เลือด จํานวน 15 กล่อง กล่องละ 
620 บ. เป็นเงิน 9,300 บ. 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,400 บ. 
 

กองทุน สปสช./ 
กลุ่ม อสม./ชมรม
ผู้สูงอายุ/อบต.ไร่โคก/
กลุ่มสตรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสรา้งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๒)  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม/กลวิธีดําเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

จํานวนคน 
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3. โครงการส่งเสริม
การออกกําลังกายแอ
โรบิค 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกําลังกาย 
ให้มีสุขภาพที่ดี ห่างไกล
โรค 
 

1.จัดให้ประชาชน เยาวชนเข้า
ร่วมเต้นแอโรบิคทุกสัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน (ทุกวันอาทิตย์
,วันอังคาร,วันศุกร์) 

1.ประชาชนและ
เยาวชนตําบลไร่โคก 
 

ลานหน้าที่ทําการ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลไร่โคก 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 
 

1.ค่าปา้ยโครงการขนาด 1X2 
ม.ราคา 700 บ. 
2.ค่าครูนําเต้นวันละ 2 ชม. ชม.
ละ 300 บ. จํานวนเดือนละ 
12วัน เวลา 4 เดือน เป็นเงิน 
28,800 บ. 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,300 บ. 
 

กองทุน สปสช./ 
กลุ่ม อสม./ชมรม
ผู้สูงอายุ/อบต.ไร่โคก/
กลุ่มสตรี/กลุ่มเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

  

16 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสรา้งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๒)  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม/กลวิธีดําเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

จํานวนคน 
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4. โครงการส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังให้สามารถ
ดูแลตนเองในเบื้องต้นได้ 
2.เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยเรื้อรังในการ
รับประทานยาให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตาม
คําแนะนําของผูต้รวจ 
3.เพื่อให้คําแนะนําใน
การเตรียมตัวไปพบ
ผู้ตรวจรักษา 
 

1.ประชุมชี้แจง อสม.เพื่อ
ติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง เรื่องการกิน
ยา การเกิดโรคแทรกซ้อน
ต่างๆ 
2.จัดทําทะเบียนเพื่อการ
ติดตามการกินยาและการเกิด
โรคแทรกซ้อน 
3.รณรงค์ให้ อสม.ติดตามการ
เยี่ยมบ้านและติดตามการกิน
ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดย
จัดทํากระเป๋าใส่ยาให้ผู้ป่วย
เพื่อสะดวกต่อการกินยาและ
ตรวจสอบได้ง่ายเมื่อมาพบ
แพทย์ ลดปัญหาการลืมกินยา
ตามแพทย์สั่ง 
4.ประเมินผลการดําเนินงาน
โดยการตรวจนับเม็ดยาใน
กระเป๋าทุกเดือนว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามแพทย์สั่งหรือไม่ 

1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ภายในตําบลไร่โคก 
จํานวน 250 คน 
 

รพ.สต.ไร่โคก
และบ้านผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 
 

1.ค่าป้ายโครงการขนาด 1X2 ม.
ราคา 700 บ. 
2.ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้ อสม. 
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง(สําหรับใช้ในวันติดตาม
ผล) 6 ชม. ชม.ละ300 บ. เป็นเงิน 
1,800 บ. 3.จ้างเหมาทําอาหาร
กลางวัน จํานวน 1 มื้อมื้อละ 60 บ.
จํานวน 60 คน เป็นเงิน 3,600 บ. 
4.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อ
ละ 25 บ. จํานวน 60 คน เป็นเงิน 
3,000 บ. 
5.จัดทําถุงผ้าเพื่อใส่ยาของผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง จํานวน 250 ถุง ถุงละ 
40 บ. เป็นเงิน 10,000 บ. 
6.ค่าวัสดุ แฟ้ม ดินสอ ปากกา สมุด
บันทึกสําหรับจดรายละเอียดในการ
ออกตรวจคัดกรองเบื้องต้น จํานวน 
60 ชุด ชุดละ 25 บ. เป็นเงิน 
1,500 บ. 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,600 บ. 
 

กองทุน สปสช./ 
กลุ่ม อสม./ชมรม
ผู้สูงอายุ/อบต.ไร่โคก/
กลุ่มสตรี/กลุ่มเยาวชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสรา้งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๒)  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กลวิธี
ดําเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวนคน 

พื้นที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๕.โครงการชุมชนใส่ใจ
ปราบไข้เลือดออกด้วย
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อคนในชุมชนใส่ใจ
เรื่องการกําจัดลูกน้ํา
ยุงลายในบ้านตนเอง 
๒.เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน 
๓.คนในชุมชนตระหนักใน
เรื่องการดูแลและทําความ
สะอาดบ้าน 
ของตนเองเป็นประจํา 

๑.ประชุมชี้แจงการ
จัดทําโครงการ 
๒.ประชาสัมพันธ์
โครงการและเรื่อง 
โรคไข้เลือดออกทาง
หอกระจายข่าว 
๓.จัดอบรมการใส่ใจ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย 
ในบ้านตนเองเพื่อลด
โรคไข้เลือดออก 
 - อสม. ๗๕  คน 
 - แกนนําบ้านละ ๑ 
คน ๑๕๐ หลัง 
โดยอบรมจํานวน ๓ 
รุ่นๆละ ๗๕ คน 
๔.นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

- แกนนําต.ไร่โคก 
๒๒๕ หลังคาเรือน 

-พื้นที่ตําบลไร่โคก  
๖ หมู่บ้าน 

ม.ค ๕๙ -ก.ย.๕๙ ๑.ค่าป้ายโครงการขนาด ๑X๒  
  เมตรเป็นเงนิ ๖๐๐ บาท 
๒.ค่าวิทยากร ๕ ชม.ๆละ ๓๐๐     
   บาท ๑ คน ๓ วัน                 
เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๓.ค่าจา้งเหมาทําอาหารกลางวัน 
จํานวน ๗๕ คนๆละ ๕๐ บาท/วัน 
จํานวน ๓ วัน  
เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท 
๔.ค่าจา้งเหมาทําอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจํานวน ๗๕ คนๆ ละ๒๕ 
บาทต่อมื้อวันละ ๒ มื้อต่อวัน 
จํานวน ๓ วัน 
เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท 
 
 
 
 
รวมเป็นเงิน  ๒๗,๖๐๐  บาท 

-ชมรม อสม.ตําบลไร่
โคก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสรา้งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๒)  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กลวิธี
ดําเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวนคน 

พื้นที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๖. โครงการสร้างแกน
นํารวมพลังต้าน  ยาเสพ
ติด โรคเอดส์ เพศศึกษา 
และสุขภาพจิต 
 

๑.เพื่อสร้างแกนนํา
เยาวชนต่อต้านยาเสพติด
ระดับหมู่บ้าน 
๒.เพื่อให้เยาวชนตระหนัก
ถึงปัญหาโรคเอดส์ 
เพศศึกษา สุขภาพจิต  
๓.เพื่อนําความรู้มา
ถ่ายทอดให้กับกลุ่ม
เยาวชน ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

๑.สร้างความรู้ ความ
ตระหนักแก่เยาวชน 
๒.จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓.จัดกิจกรรมกลุ่ม 
๔.จัดเวทีแสดงผลงาน 
ของกลุ่ม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนตําบล   
ไร่โคก จํานวน ๑๒๐ 
คน (อายุ ๑๓-๒๐ 
ปี) 

อาคาร
เอนกประสงค์ อบต.
ไร่โคก และแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เขากลิ้ง 

ม.ค.๕๙ – ก.ย. ๕๙ 
 

๑.ค่าป้ายโครงการขนาด ๑X๒ ม.
ราคา ๗๐๐ บ. 
๒.ค่าวิทยากรสําหรับกิจกรรมกลุ่ม 
๑๑ ชม.ครึ่ง ชม.ละ ๖๐๐ บ. 
จํานวน ๖ คน เป็นเงิน ๔๑,๔๐๐ บ. 
๓.ค่าวิทยากรสําหรับอบรมบรรยาย
และสรุปผล ๘ ชม. ชม.ละ ๖๐๐ บ. 
จํานวน ๑ คน เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บ. 
๔.จ้างเหมาทําอาหารกลางวัน 
จํานวน ๓ มื้อมื้อละ ๖๐ บ.จํานวน 
๑๒๐ คน เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บ. 
๕.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ๖ มื้อ มื้อ
ละ ๒๕ บ. จํานวน ๑๒๐ คน เป็น
เงิน ๑๘,๐๐๐ บ. 
๖.ค่าพาหนะเดินทางไปแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน ๓ คัน 
เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บ. 
๗.ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 
๕,๔๐๐ บ. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บ. 
 

กองทุน สปสช./ 
กลุ่ม อสม./ชมรม
ผู้สูงอายุ/อบต.ไร่โคก/
กลุ่มสตรี/กลุ่มเยาวชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนนุกิจกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพ ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๓)  กิจกรรมการสนับสนนุการดูแลเด็กเล็ก ผู้สงูอายุ  
คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม/กลวิธีดําเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

จํานวนคน 
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. โครงการส่งเสริม
ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ 
ทุพพลภาพและผู้ป่วย
เรื้อรังที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ 
 

1.เพื่อให้ผู้พิการได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 
2.ผู้พิการได้รับการดูแล
ฟื้นฟูสภาพจากแพทย์แผน
ไทย 
3.ผู้ดูแลผู้พิการมีความรู้
ความสามารถในการดูแลผู้
พิการ 

1.พัฒนาและสร้างเครือข่าย
การดูแลสุขภาพโดยการ
อบรมฟื้นฟู 
2.อบรมการนวดแผนไทย
เบื้องต้นให้ อสม.ในแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อให้ดูแลผู้พิการ
และทุพพลภาพในตําบลได้
ต่อไป 
3.จัดให้ อสม.ที่ผ่านการ 
อบรมการนวดแผนไทยเข้า
ดูแลผู้พิการ ทุพพลภาพและ
ผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ ถึงบ้าน 
 

ผู้พิการ ผู้ทุพพล
ภาพและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ตําบลไร่โคก 

อาคารเอนกประสงค์ 
รพ.สต.ไร่โคก และที่
บ้านผู้พิการ ทุพพล
ภาพและผู้ป่วยเรื้อรังที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

ม.ค.57 – ก.ย. 57 
 

1.ค่าป้ายโครงการขนาด 1X2 ม.
ราคา 700 บ. 
2.ค่าวิทยากรสําหรับอบรมการ
นวดแผนไทยเบื้องต้น 6 ชม.ครึ่ง 
ชม.ละ 300 บ. จํานวน 2 คน 
เป็นเงิน 3,600 บ. 
3.จ้างเหมาทําอาหารกลางวัน 
จํานวน 1 มื้อมื้อละ 60 บ.จํานวน 
60 คน เป็นเงิน 3,600 บ. 
4.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 2 มื้อ 
มื้อละ 25 บ. จํานวน 60 คน 
เป็นเงิน 3,000 บ. 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการนวดแผนไทย เป็นเงิน 
3,000 บ. 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,900 บ. 
 

กองทุน สปสช./ 
กลุ่ม อสม./ชมรม
ผู้สูงอายุ/อบต.ไร่โคก 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนนุกิจกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพ ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๓)  กิจกรรมการสนับสนนุการดูแลเด็กเล็ก ผู้สงูอายุ  
คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม/กลวิธีดําเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

จํานวนคน 
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. โครงการฟื้นฟู
ความรู้แกนนําวัยรุ่น
วัยใส 
 

1.เพื่อใสร้างความ
ตระหนักในเรื่องบทบาท
ความเป็นชาย หญิง การ
จัดการด้านอารมณ์ 
สัมพันธ์ภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น 
การเสริมสร้างสุขภาพ
วัยรุ่น 
2.เสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจของตนเอง มี
ทักษะปฏิเสธต่อพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุ่น 
 

1.ให้ความรู้เรื่องเพษศึกษา
และทักษะชีวิตจากทีม
วิทยากร 
2.ทบทวนฟื้นฟูความรู้เรื่อง
เพษศึกษาจากอบรมของปีที่
ผ่านมา 
3.จัดนิทรรศการเรื่องภัยวัย
ใส 
 

1.รร.บ้านแหลม
ทอง 
2.รร.บ้านไร่โคก 
3.เยาวชนภายใน
ตําบลไร่โคก 
 

1.รร.บ้านแหลมทอง 
2.รร.บ้านไร่โคก 
3.ศาลาเอนกประสงค์
อบต.ไร่โคก 
 

ม.ค.57 – ก.ย. 57 
 

1.ค่าป้ายโครงการขนาด 1X2 ม.
ราคา 700 บ. 
2.ค่าวิทยากรสําหรับอบรม 6 ชม.
ครึ่ง ชม.ละ 600 บ. จํานวน 2 
คน เป็นเงิน 7,200 บ. 
3.จ้างเหมาทําอาหารกลางวัน 
จํานวน 1 มื้อมื้อละ 60 บ.จํานวน 
60 คน เป็นเงิน 3,600 บ. 
4.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 2 มื้อ 
มื้อละ 25 บ. จํานวน 60 คน 
เป็นเงิน 3,000 บ. 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม เป็นเงิน 3,000 บ. 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 บ. 
 

กองทุน สปสช./ 
กลุ่ม อสม./ 
อบต.ไร่โคก/ 
กลุ่มเยาวชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนนุกิจกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพ ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๓)  กิจกรรมการสนับสนนุการดูแลเด็กเล็ก ผู้สงูอายุ  
คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม/กลวิธีดําเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

จํานวนคน 
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๓.โครงการพัฒนา  
  ทักษะชีวิตวัยใส 

๑เพื่อสร้างความตระหนัก 
ในเรื่องบทบาทความเป็น 
ชาย หญิง การจัดการด้าน 
อารมณ์ สัมพันธ์ภาพทาง 
เพศ พฤติกรรมเสี่ยงของ
วัยรุ่นการเสริมสร้าง
สุขภาพวัยรุ่น 
๒, เสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจ ของตนเอง มี
ทักษะปฏิเสธต่อพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุ่น 

๑.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒.ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
และทักษะชีวิตจากทีมงาน
วิทยากร 
๓.จัดนิทรรศการเรื่องภัยวัย
ใส 

-รร ๒โรงเรียนใน 
อบต.ไร่โคก 
-รรบ้านไร่โคก 
ป.๕-ป.๖(๑๑คน ) 
รร.บ้านแหลมทอง 
ป.๕- ม.๓(๕๓คน )

รร.๒ แห่งในเขตตําบล 
ไร่โคก 
 

ม.ค.๕๙ – ก.ย. ๕๙ 
 

๑.ค่าจา้งเหมาทําอาหารกลางวัน 
จํานวน ๖๔ คน ๆ ละ ๕๐ บาท/
วันจํานวน ๑ วันเป็นเงิน ๓,๒๐๐ 
บาท 
๒.ค่าจา้งเหมาทําอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจํานวน  ๖๔ คน ๆ ละ
๒๕ บาทต่อมื้อ วันละ ๒ มื้อ
จํานวน ๑ วันเป็นเงิน๓,๒๐๐ บาท 
๓.ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๒,๐๐๐บาท 
๔. ค่าวิทยากร ๖ ชม.ๆละ ๓๐๐ 
บาท จํานวน ๒ คน เป็นเงิน    
 ๓,๖๐๐ บาท 
๕.ค่าจา้งเหมาทําป้ายโครงการ  
๑ ป้าย เป็นเงิน ๖๐๐ บาท 
 
 
 
รวมเป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท 
 
 
 

-กลุ่มสตรีตําบลไร่โคก 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนนุกิจกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพ ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๓)  กิจกรรมการสนับสนนุการดูแลเด็กเล็ก ผู้สงูอายุ 
คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม/กลวิธีดําเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

จํานวนคน 
พื้นที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๔.โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการดูแลเท้า
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ด้วยการแพทย์แผน
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานสามารถ
ป้องกันตนเองจากภาวะ 
แทรกซ้อนโดยการใช้ 
สมุนไพร 
๒.เพื่อให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานสามารถนวด
ตนเองเพื่อป้องกันหรือลด
ความรุนแรงจาก
ภาวะแทรกซ้อนได้ 
๓.เพื่อให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
สามารถออกกําลังเพื่อ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ 

๑.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
๒.จัดประชมุแนวทางดําเนิน
โครงการ  
๓.ทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
๔.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
งานแพทย์แผนไทย 
๕.ดําเนินการอบรมการดูแล
เท้าผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
การด้วยแพทย์แผนไทย 
๖.นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้ป่วยเบาหวาน 
จํานวน ๗๓ คน 

ต.ไร่โคก ม.ค ๕๙ -ก.ย.๕๙ ๑.ค่าป้ายโครงการขนาด ๑X๒ 
เมตร เป็นเงิน ๖๐๐ บาท 
๒.ค่าวิทยากร ๖ ชม.ๆละ ๓๐๐ 
บาทจํานวน ๒ คน เป็นเงิน
๓,๖๐๐ บาท 
๓.ค่าจา้งเหมาทําอาหารกลางวัน 
จํานวน ๗๓ คนๆละ ๕๐ บาท/วัน 
จํานวน ๑ วันเป็นเงิน ๓,๖๕๐บาท 
๔.ค่าจา้งเหมาทําอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจํานวน ๗๓ คนๆ ละ๒๕ 
บาทต่อมื้อวันละ ๒ มื้อ จํานวน ๑ 
วันเป็นเงิน ๓,๖๕๐ บาท 
๕.ค่าอุปกรณ์นวดเท้า๑,๕๐๐ บาท 
๖.ค่าเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ๕๐ 
บาท/คน เป็นเงิน ๓,๖๕๐ บาท 
 
 รวมเป็นเงิน ๑๖,๖๕๐ บาท 

-ชมรม อสม.ตําบล    
ไร่โคก 

 
 
 
 
 
 



  
   

  

23 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการกองทุน  ประเภทกิจกรรม ( ประเภท ๔)  กิจกรรมการบรหิารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพฒันาระบบ
บริหารจัดการ 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กลวิธี
ดําเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวนคน 

พื้นที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. โครงการประชุม
คณะกรรมการและ
คณะทํางานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลไร่โคก  
 

๑.เพื่อให้คณะกรรมการ
และคณะทํางานกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
ไร่โคก เพื่อพิจารณา
โครงการต่างๆของกองทุน
ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ  

๑.ประชุม
คณะกรรมการและ
คณะทํางานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลไร่โคก เพื่อ
พิจารณาโครงการ
ต่างๆของกองทุนให้
สอดคล้องกับแนวทาง
ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ 
 

คณะกรรมการและ
คณะทํางานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลไร่โคก จํานวน 
๒๒ คน 

อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.ไร่โคก  

ต.ค.๕๘ – ก.ย. ๕๙ 
 

๑.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางาน คนละ ๒๐๐ บ.
จํานวน ๒๖ คน ปีละ ๔ ครั้ง     
เป็นเงิน ๒๐,๘๐๐ บ. 
๒.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
คนละ ๒๕ บ.จํานวน ๒๖ คน 
จํานวน ปีละ ๔ ครั้ง               
เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บ. 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๔๐๐ บ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน สปสช. 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการ กรณเีกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพืน้ที่  ประเภทกิจกรรม ( ประเภท ๕)  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพืน้ที ่
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กลวิธี
ดําเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวนคน 

พื้นที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑.โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
(กรณีฉุกเฉิน) 
 
 
 

๑.เพื่อควบคุมโรค
ไข้เลือดออกไม่ให้เกิดการ
ระบาด  
๒.เพื่อให้การควบคุมโรค 
ทันเวลาตามมาตราฐาน 
ของการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

๑.ประชุมชี้แจงทีม 
SRRT ตําบล 
๒.จัดทําโครงการและ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และควบคุมโรค 
๓.ประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานโครงการ
เตรียมความพร้อม 
๔.ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน 
ตําบลไร่โคกในกรณีมี
ผู้ป่วย(กรณีฉุกเฉิน) 
พ่นเคมี ๒ ครั้งๆละ    
๒ คน พ่นครั้งแรก 
เวลาที่ได้รับแจ้ง        
พ่นครั้งที่ ๒ห่างจาก
ครั้งแรก ๑ สัปดาห์  
๕.นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

-ประชาชนตําบล       
ไร่โคก ๖ หมู่บ้าน  
๘๒๖ หลังคาเรือน 
ประชากร ๓,๘๙๖ คน 

- พื้นที่ตําบลไร่โคก  
  ๖ หมู่บ้าน 

ม.ค. ๕๙ - ก.ย.๕๙ ๑.ค่าน้ํายาเคมีพ่นหมอกควัน         
๓ ขวดๆละ ๑,๒๐๐ บ.  
( ควบคุม ๒๐ ราย ) 
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บ. 
๒.ค่าน้ํามันเบนซิล ๑๒๐ ลิตรๆละ 
๔๔ บาท เป็นเงิน ๕,๒๘๐  บาท 
๓.ค่าน้ํามันดีเซล ๔๐๐ ลิตรๆละ 
๓๒ บาทเป็นเงิน ๑๒,๘๐๐  บาท 
๔. ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน 
จํานวน ๒ คนๆละ ๑๕๐ บาท/
วัน/ครั้งควบคุมจาํนวน ๒๐ ราย 
๑๒,๐๐๐ บาท 
 
รวมเป็นเงิน  ๓๓,๖๘๐  บาท 

ทีม SRRT 
ตําบลไร่โคก 

หมายเหตุ  :  ( ควบคุมโรค/ครั้ง   น้ํามันเบนซิล  จํานวน  ๓  ลิตร น้ํามนัดีเซล  จํานวน  ๑๐  ลิตร  ) ผู้ป่วย ๑ ราย ดําเนินการพ่นหมอกควัน  ๒ ครั้ง 
                 ( ค่าจ้างพ่นหมอกควัน/ครั้ง   จํานวน  ๒  คนๆละ ๑๕๐ บาท/วัน  เป็นเงิน  ๓๐๐ บาท  ) ผู้ป่วย ๑ ราย ดําเนินการพ่นหมอกควัน  ๒ ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพบิัติในพื้นที่ ประเภทกิจกรรม ( ประเภท ๕)  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพบิัติในพื้นที ่
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กลวิธี
ดําเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวนคน 

พื้นที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๒.โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคระบาดใน
ท้องถิ่น เช่น ไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ใหม่ และ
อุจจาระร่วง ฯลฯ 

๑.เพื่อจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคใน
ท้องถิ่น (srrt ตําบลไร่โคก) 
๒.เฝ้าระวัง ควบคุม 
ป้องกันโรคให้ทันเวลา 
ตามมาตราฐาน 
 

๑.สนับสนุนและ
ดําเนินกิจกรรมการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ประจําท้องถิ่นใน
ชุมชน วัด โรงเรียน 
๒.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
เฝ้าระวังโรค 
๓.กิจกรรม ssrt  
-เฝ้าระวังโรคติดต่อที่มี
โอกาสแพร่ระบาด
รวดเร็วรุนแรง 
-ตวรจจับเหตุการณ์
ผิดปกติ 
-สอบสวนโรค 
-ควบคุมการระบาด
ทันที 
-แลกเปลี่ยนข้อมูล
และทํางานร่วมกันเป็น
เครือข่าย 
 

๑.ประชาชนตําบล 
ไร่โคก ๖ หมู่บ้าน  

พื้นที่ตําบลไร่โคก ม.ค. ๕๙ – ก.ย. ๕๙ ๑.ค่าป้ายโครงการขนาด ๑X๒ ม.
ราคา ๗๐๐ บ. 
๒.ค่าจา้งเหมาทําอาหารกลางวัน 
จํานวน ๑ มื้อ มื้อละ ๖๐ บ.จํานวน 
๖๐ คน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บ. 
๓.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ๒ มื้อ มื้อ
ละ ๒๕ บ. จํานวน ๖๐ คน เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บ. 
๓.ค่าดําเนินการในการจัดตั้งศูนย์ 
-ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน 
จํานวน ๗ วัน วันละ ๑ บ.ต่อคน
จํานวน ๖ คน เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บ.
(กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๐๐ บ. 
 

กองทุน สปสช./ 
กลุ่ม อสม./ 
อบต.ไร่โคก/ 
รพ.สต.ไร่โคก/ 
ทีม srrt ตําบลไร่โคก 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพบิัติในพื้นที่ ประเภทกิจกรรม ( ประเภท ๕)  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพบิัติในพื้นที ่
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กลวิธี
ดําเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวนคน 

พื้นที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๒.โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคระบาดใน
ท้องถิ่น เช่น ไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ใหม่ และ
อุจจาระร่วง ฯลฯ 

๑.เพื่อจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคใน
ท้องถิ่น (srrt ตําบลไร่โคก) 
๒.เฝ้าระวัง ควบคุม 
ป้องกันโรคให้ทันเวลา 
ตามมาตราฐาน 
 

๑.สนับสนุนและ
ดําเนินกิจกรรมการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ประจําท้องถิ่นใน
ชุมชน วัด โรงเรียน 
๒.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
เฝ้าระวังโรค 
๓.กิจกรรม ssrt  
-เฝ้าระวังโรคติดต่อที่มี
โอกาสแพร่ระบาด
รวดเร็วรุนแรง 
-ตวรจจับเหตุการณ์
ผิดปกติ 
-สอบสวนโรค 
-ควบคุมการระบาด
ทันที 
-แลกเปลี่ยนข้อมูล
และทํางานร่วมกันเป็น
เครือข่าย 
 

๑.ประชาชนตําบล 
ไร่โคก ๖ หมู่บ้าน  

พื้นที่ตําบลไร่โคก ม.ค. ๕๙ – ก.ย. ๕๙ ๑.ค่าป้ายโครงการขนาด ๑X๒ ม.
ราคา ๗๐๐ บ. 
๒.ค่าจา้งเหมาทําอาหารกลางวัน 
จํานวน ๑ มื้อ มื้อละ ๖๐ บ.จํานวน 
๖๐ คน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บ. 
๓.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ๒ มื้อ มื้อ
ละ ๒๕ บ. จํานวน ๖๐ คน เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บ. 
๓.ค่าดําเนินการในการจัดตั้งศูนย์ 
-ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน 
จํานวน ๗ วัน วันละ ๑ บ.ต่อคน
จํานวน ๖ คน เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บ.
(กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๐๐ บ. 
 

กองทุน สปสช./ 
กลุ่ม อสม./ 
อบต.ไร่โคก/ 
รพ.สต.ไร่โคก/ 
ทีม srrt ตําบลไร่โคก 
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ตารางสรุปโครงการ

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๕๙ 

๑. ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การจัดบริการด้านสขุภาพ  ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๑)
กิจกรรมสนับสนนุหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.๑ โครงการปรบัชีวิตปล่อยจิตก่อนสิ้นลม 
๑.๒ โครงการพัฒนาการดี เรียนรู้เก่งชี่ 
๑.๓ โครงการคณุปู่ซู่ซ่า คุณย่าเฟรชชี่ 

๑ 
๑ 
๑ 

๑๗,๗๐๐ 
๑๖,๐๕๐ 
๒๗,๓๕๐ 

๒.ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรค ประเภทกิจกรรม 
(ประเภท ๒)  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน/
หน่วยงานอ่ืนๆ 

  

     ๒.๑ โครงการชุมชนใส่ใจปราบโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง 
     ๒.๒ โครงการไร่โคกก้าวนําหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
     ๒.๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเท้าผู้ป่วยโรคเยาหวานด้วยการแพทย์แผนไทย 
     ๒.๔ โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผลผลิตปลอดภัย 
     ๒.๕ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันภัยเด็กจมน้ํา 
     ๒.๖ โครงการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้พิการ ทุพพลภาพและผู้ป่วยเรื้อรังท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
     ๒.๗ โครงการอยู่อย่างไรให้ไกลโรคมะเร็งเต้านม 
     ๒.๘ โครงการไม้พลองบําบัดโรค 
     ๒.๙ โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายแอโรบิค 
     ๒.๑๐ โครงการรวมพลคนไร่โคกไร้พุง 
     ๒.๑๑ โครงการสร้างแกนนําเยาวชนต้านยาเสพติด 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๒๗,๖๐๐ 
๒๐,๗๐๐ 
๒๓,๖๕๐ 
๒๑,๗๐๐ 
๒๐,๖๕๐ 
๑๘,๖๐๐ 
๒๑,๓๐๐ 
๒๑,๖๐๐ 
๑๙,๘๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

๓.ยุทธศาสตรท์ี่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนนุกิจกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพ 
ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๓)  กิจกรรมการสนับสนนุการดูแลเด็กเลก็ ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ปว่ยโรคเรื้อรัง 

  

    ๓.๑ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยใส 
    ๓.๒ โครงการเล่านิทานให้ลูกฟัง 

๑ 
๑ 

๑๒,๖๐๐ 
๑๗,๗๐๐ 

๔.ยุทธศาสตรท์ี่  ๔  การบรหิารจัดการกองทุน  ประเภทกิจกรรม ( ประเภท ๔)  กิจ
กรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

  

       ๔.๑ โครงการประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลไร่โคก ๑ ๒๒,๗๐๐ 
๕.ยุทธศาสตรท์ี่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพืน้ที่ ประเภทกิจกรรม ( ประเภท ๕)  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพืน้ที ่

  

       ๕.๑โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (กรณีฉุกเฉิน) 
       ๕.๒.โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องถ่ิน เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่๒๐๐๙ 
และอุจจาระร่วง ฯลฯ 

๑ 
๑ 

๓๓,๖๘๐ 
๑๐,๐๐๐ 

รวม ๑๙ ๔๗๘,๓๘๐ 
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผลการนําแผนสุขภาพตําบลไร่โคกไปสู่การปฏิบัติ 

 

ระบบการติดตามและประเมนิผลของแผนสขุภาพตําบลไร่โคก ใช้ระบบการติดตามโดยยึดแนวทางปฏิบัติของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลไร่โคก 

 

 ๔.๑ องค์กรรบัผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก ได้มีคําสั่งที่  ๐๑๓๔๗/๒๕๕๗   

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลไร่โคก  ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  ซึ่งได้แบ่งหน้าที่ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการเป็นชุดต่าง ๆ ในด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผล จะประกอบด้วย 

๑.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านลาด   เป็นที่ปรึกษา 
๒.สาธารณสุขอําเภอบ้านลาด    เป็นที่ปรึกษา 
๓.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก   เป็นประธานกรรมการ 
๔.นางสร้อยนภา  ธีระปัญญาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๑      เป็นรองประธานกรรมการ 
๕.นางอัจฉรา  เพ่ิมทรัพย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๒ เป็นรองประธานกรรมการ 
๖.นายชูชัย  ทองดี สอบต.ที่ได้รับมอบหมาย คนที่ ๑ เป็นกรรมการ 
๗.นางบังอรณ์  หนูทิพย์ สอบต.ที่ได้รับมอบหมาย คนที่ ๒ เป็นกรรมการ 
๘.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไร่โคก เป็นกรรมการ 
๙.นางสุภา  จันทร์แก้ว  อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นกรรมการ 

         ๑๐.นางประพิศ  ช่อพิพฤกษ์ อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นกรรมการ 
         ๑๑.นายวิชัย  ช่อระกํา  ผู้แทนชุมชน  เป็นกรรมการ 
         ๑๒.นายสุทิน  กล่อมสกุล  ผู้แทนชุมชน  เป็นกรรมการ 
         ๑๓.นายแสงอรุณ  ช่อพฤกษ์ ผู้แทนชุมชน  เป็นกรรมการ 
         ๑๔.นายสมพร  ผ่องภักต์  ผู้แทนชุมชน  เป็นกรรมการ 
         ๑๕.นายฉลอง  พลับทอง  ผู้แทนชุมชน  เป็นกรรมการ 
         ๑๖.นายเจษฏา  พลับทอง  ผู้แทนศูนย์ประสานงาน เป็นกรรมการ 
         ๑๗.ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
         ๑๘.นายรัตนะ  พรายแก้ว นักพัฒนาชุมชนอบต.ไร่โคก        เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

   คณะกรรมการประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการท่ีอนุมติั  ใหม้ีหน้าที ่
              ๑)  ดําเนินการประเมินผลและติดตามการดําเนินงานโครงการท่ีอนุมัติ 
                ๒)  เสนอรายงานการประเมินผลและติดตามการดําเนินโคก การที่อนุมัติใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารกองทนุ
หลักประกันสุขภาพตําบลไร่โคกเมื่อสิน้ปีงบประมาณภายในวันที่ ๑  เดือน  ธันวาคม ของทุกปีเพ่ือคณะกรรมการบริหารกองทนุ
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกจะได้นําเสนอรายงานให้สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติต่อ 
             ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล
ไร่โคก 
             ๔)  อํานาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลไร่โคกมอบหมาย 
 
 
 



  
   

  

29 

 ๔.๒ การกําหนดวิธีการติดตาม ห้วงระยะเวลาและการรายงานประเมินผล 
 วิธีการติดตามและประเมินผลท่ีทางคณะกรรมการฯ กําหนดขึ้นโดยวางระบบการติดตามแผนสุขภาพตําบลไร่โคก 
จากการเปรียบเทียบระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในแผน ว่าเป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณหรือไม่ การ
ประเมินผลความพึงพอใจในแต่ละโครงการที่ดําเนินการ ซึ่งการประเมินผลที่ได้จะนําไปสู่การหาแนวทางแก้ไข และการ
ดําเนินการเพิ่มเติมเพ่ือทบทวนงานท่ีได้กระทําในช่วงปีงบประมาณ เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในช่วงปีต่อๆไป            
และสรุปผลเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลไร่โคก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
          ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
          เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนสุขภาพตําบลสามปี (  พ.ศ. ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐ )  เป็นไปตามระเบียบที่
กําหนดไว้  และได้ผลที่แทจ้รงิจากการดําเนินงาน  ควรออกติดตามและประเมินผลตามห้วงระยะเวลาดังน้ี 

พ. ศ.  ๒๕๕๘ พ. ศ.  ๒๕๕๙ 
ระยะเวลาดําเนนิการ ติดตามประเมินผล 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 
           

 
  

  

พ. ศ.  ๒๕๕๙ พ. ศ.  ๒๕๖๐ 
ระยะเวลาดําเนนิการ ติดตามประเมินผล 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 
           

 
  

 

พ. ศ.  ๒๕๖๐ พ. ศ.  ๒๕๖๑ 
ระยะเวลาดําเนนิการ ติดตามประเมินผล 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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สารบัญ 
 เรื่อง                                                                                หน้า 
      บทนํา                                                                                      ๑ 
 

       ส่วนท่ี  ๑   สภาพท่ัวไปและขอ้มูลพื้นฐานของตําบล                               ๒ 
 

       ส่วนท่ี  ๒ วิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาวะของตําบลไร่โคก                     ๖ 
 

       ส่วนท่ี  ๓  แผนสขุภาพตําบลไร่โคก                                               ๑๑ 
 

-   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดบริการด้านสุขภาพ  ประเภทกิจกรรม        ๑๒  
   (ประเภท ๑) กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ 

หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี  
                   

                -    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค           ๑๕ 
ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๒) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน/หน่วยงานอ่ืนๆ 
 

          -   ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสนบัสนุนกิจกรรมการ          ๒๖ 
    สรา้งเสริมสุขภาพ ประเภทกิจกรรม (ประเภท ๓) กิจกรรม 
    การสนบัสนุนการดแูลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ปว่ย 
    โรคเรื้อรงั 
 

          -   ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  การบริหารจัดการกองทุน  ประเภทกิจกรรม      ๒๘  
    ( ประเภท ๔)  กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนา 
    ศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

-   ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ กรณีเกิด        ๒๙ 
    โรคระบาดหรือภัยพบิตัิในพื้นท่ี ประเภทกิจกรรม ( ประเภท ๕) 
    กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพบิัติในพืน้ท่ี 
 

-   ตารางสรปุโครงการ                  ๓๑ 
   

       ส่วนท่ี  ๔  การติดตามและประเมินผลการนําแผนสุขภาพตําบลไร่โคก           ๓๒ 
                    ไปปฏิบตัิ                 
                             

©©©©©©©©©©©© 
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แผนพัฒนาด้านสุขภาพประชาชนตําบลไร่โคก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก 
อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 


