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ที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ 

(บาท) 
ประเภท
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

๑ โครงการตรวจคดักรองสารเคมตีกค้างในเกษตรกร ๑๘,๘๐๐ ๑ รพ.สต.หนองตะไก้ 

๒ โครงการวัยเรียน วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ๘,๖๕๐ ๑ รวม 100,000 บาท 

๓ โครงการชุมชนร่วมใจต้านภยัโรคติดต่อ ๑๑,๑๕๐ ๑   

๔ โครงการดูแลเท้าเชิงป้องกันในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ๗,๔๐๐ ๑   

๕ โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก ๒๕,๐๐๐ ๑   

๖ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่เสี่ยงโรคไม่ตดิต่อ ๘,๖๕๐ ๑   

๗ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภาวะเสี่ยงผู้ป่วยโรคไมต่ิดต่อ ๙,๙๐๐ ๑   

๘ โครงการมหัศจรรย ์๑๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ๑๐,๔๕๐ ๑   

๙ โครงการตรวจคดักรองสุขภาพ ๒๐,๒๕๐ ๑ รพ.สต.หนองแวง 

๑๐ โครงการยิม้สวยสดใส เด็กไทยฟันดี ๑๒,๔๐๐ ๑ รวม 103,875 บาท 

๑๑ โครงการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ๑๕,๖๒๕ ๑   

๑๒ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มภีาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๑๙,๗๐๐ ๑   

๑๓ โครงการมหัศจรรย ์๑๐๐๐ วัน ๑๒,๐๕๐ ๑   

๑๔ โครงการตรวจคดักรองสารเคมตีกค้างในเกษตรกร ๒๓,๘๕๐ ๑   

๑๕ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
ต าบลหนองตะไก ้

๑๐,๓๐๐ 1 อบต.หนองตะไก้ 

๑๖ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับขี่ปลอดภัยในเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

๒๕,๐๐๐ ๑ อบต.หนองตะไก้ 

๑๗ 
โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรัว้ ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี 
สุขภาพดี ปลอดโรค ปลอดภัย 

31,700 2 หมู ่๑ 

๑๘ โครงการผู้สูงอายุแจม่ใส ร่างกายแข็งแรง ๕๐,๕๕๐ 3 
ชมรมผู้สูงอาย ุ                 

หมู่ที่ ๖ 

๑๙ โครงการส่งเสริมสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ ์ ๑๙,๗๗๕ 3 กองการศึกษา 

๒๐ โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านรา่งกายในเด็กปฐมวัย ๑๗,๗๗๕ 3 รวม 57,325 บาท 

๒๑ โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยในเด็กปฐมวัย ๑๙,๗๗๕ 3   

๒๒ 
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาการบรหิาร
จัดการกองทุนฯ 

67,500 4 กองทุนฯ 

๒๓ โครงการสนับสนุนกรณเีกิดโรคและภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ๑๐,๐๐๐ 5 กองทุนฯ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๒๕๐     



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 

ต าบลหนองตะไก้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เพื่อการจัดท าแผนด าเนินงานของกองทุน สปสช. ประจ าปีงบประมาณ 2565) 
******************************************************************** 

หลักการและเหตุผล 

โดยที่มาตรา ๔๗ แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บัญญัติว่า "เพ่ือสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้กับบุคคลในพ้ืนที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ                 
ของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการ (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายกองทุน" เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์                   
ของกฎหมายดังกล่าว ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้พัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
หรือพ้ืนที่ขึ้น ซึ่งถือว่า "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (เทศบาล/อบต/อบจ)" เป็นนวัตกรรมที่ส าคัญ                    
ในระบบสุขภาพของประเทศไทย ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม                    
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกส าคัญในการประสา นงานกับองค์กรและภาคี เครือข่ายในพ้ืนที่                              
เพ่ือร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมกันวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมด าเนินกิจกรรม              
ค้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยสามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นี้ นอกจากจะมุ่งหมายในการสร้างการมีส่วนร่วม          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชน                
ได้แสดงบทบาทในการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสร้างกลไกในสังคมอ่ืนๆ                        
เข้ามามีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพได้ด้วย การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพ                      
ของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ถูกก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งการที่ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง จะท าให้การรวมกลุ่มเกิดพลังทางสังคมในการแก้ปัญหาและก าหนดทิศทาง                 
การพัฒนาในด้านต่างๆ ให้สามารถจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมและชีวิตความเป็นอยู่             
ของคนในสังคมให้ เป็นไปตามวิถีชีวิตที่ พึงประสงค์ ดังนั้นความพยายามจากภาคส่วนนโยบายและสนับสนุน                            
ในการปรับทิศทางให้เกิดการจัดการระบบสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องสุขภาพมากขึ้น 
กระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง จึงถูกกระแสเรียกร้องของสังคมให้กลับมาพิจารณารากเหง้าของตนเอง                  
ตั้งแต่ความเป็นจริงของสังคม ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย มีความส าคัญในการก าหนดทิศทางสุขภาพภาคประชาชน                  
ที่ผ่านมาบริบทดังกล่าว ยังขาดความจริงจัง มีจุดเชื่อมต่อที่ไม่ลงตัว แก้ปัญหาด้านสุขภาพเพียงคนบางกลุ่ม จึงท าให้ปัญหา
ด้านสุขภาพถูกแก้ไขไม่ถูกจุด ด้วยเหตุนี้ จึงต้องอาศัยกลไก ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการร่วมสร้างให้ประชาชน
เกิดสุขภาวะ มีรูปแบบที่เป็นต้นแบบของการจัดการสุ ขภาพของประชาชนชุมชนเกิดการเรียนรู้สู่การดูแลสุขภาพ                       
ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 

ในการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้ จึงต้องมีการจัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่อยากให้เกิดขึ้น 
เป็นการพัฒนาที่ จะเกิดความยั่ งยืนและเป็นต้นแบบส าหรับการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ขยายผลในระยะต่อไป                        
องศ์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ร่วมกับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่ น จัดท าโครงการอบรม             
เชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ต าบลหนองตะไก้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ขึ้น 

 



-๒- 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๒. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการเปลี่ยนแหลงเพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถสร้างและ
ด าเนินงานโครงการสุขภาพด้วยตนเองได้ และมีระบบการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศที่จ าเป็น  และเป็นต้นแบบ
ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล 

๓. เพ่ือให้คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ,
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่                  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น             
ในชุมชนและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดข้ึนได้ในอนาคตได้ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. มีแผนงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ                      
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๒. ชุมชนและท้องถิ่นสามารถสร้างและด าเนินงานโครงการสุขภาพด้วยตนเองได้ และมีระบบการสื่อสาร
สาธารณะและสารสนเทศท่ีจ าเป็น รวมทั้งเป็นตันแบบส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล 

๓. คณะกรรมการบริหารกองทุน, คณะอนุกรรมการ, ก านันผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ                  
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น             
ในชุมชนและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดข้ึนได้ในอนาคตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็น  สรุปประเด็นของการค้นปัญหาด้านสุขภาพและเสนอแนวทางการแก้ไข ได้ดังนี ้



 

 
กลุ่ม 

 

 
ประเด็นปัญหา 

 
เสนอแนวทางแก้ไข 

ผู้น าชุมชน - มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน 
- มีการปรับปรุงถนน วัยรุ่นขับรถเร็ว                       

ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

- โครงการป้องกันยาเสพติดส าหรับ                  
ผู้น าชุมชน 

- โครงการลดอุบัติเหตุในชุมชน 
สถานศึกษา - ปัญหากลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 

- การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
- ภาวะโภชนาการเกินในวัยเรียน (อ้วน) 
- ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น 
- ปัญหาเรื่องนักเรียนจมน้ าช่วงปิดภาคเรียน 
- ปัญหาวัยรุ่นขับข่ียานพาหนะด้วยความเร็ว 
-  

- โครงการตรวจคัดกรอง ATK กลุ่มเสี่ยง
โควิด-19 

- โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
- โครงการกระโดดโลดเต้น 
- โครงการป้องกันยาเสพติด 
- โครงการป้องกันเด็กจมน้ า 
- โครงการขับขี่ปลอดภัย 
- โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

อสม. - คนในชุมชนไม่ค่อยมีการออกก าลังกาย 
- ในชุมชนมีปัญหายุงลาย 
- คนในชุมชนมีความเสี่ยง/ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ   

โควิด-19 

- โครงการออกก าลังกาย 
- โครงการป้องกันไข้เลือดออก 
- โครงการป้องกันโรคโควิด-19 

 
สตรีแม่บ้าน - คนในชุมชนไม่ค่อยมีการออกก าลังกาย 

- การดูแลสุขภาพของตนเองลดลง  
- โครงการ Self health care การดูแล

สุขภาพด้วยตนเอง 
- โครงการ Walk together เดินไป 

ด้วยกัน 
ผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุไม่มีอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 

- ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า  
- โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย

ส าหรับผู้สูงอายุ 
- โครงการแสงเทียนแห่งธรรมน าสุข 

(อบรม) 
นวัตกรรม - ในชุมชนมียุงลายมาก 

- คนในชุมชนไม่ค่อยมีการออกก าลังกาย 
- คนในชุมชนมีปัญหาในช่องปาก 

- โครงการจัดท าเครื่องพ่นหมอกควัน 
- โครงการอบรมท าน้ ายาท าความสะอาด

ช่องปากจากสมุนไพร 
- โคร งการผลิ ต วั สดุ อุ ปกรณ์ ในการ                  

ออกก าลังกาย 
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