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บทที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้ประชาชนและท้องถิ่น      

มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ  ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับ
การบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ ได้ร่วม
กระบวนการเรียนรู้และเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น       
ในอนาคต  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4 ด้าน คือ  
  1) การมีส่วนร่วมในด้านนโยบายและการบริหาร 
  2) การมีส่วนร่วมในด้านการเงินและงบประมาณ 
  3) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น 
  4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ 

ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13 (3) 
มาตรา 18 (8) มาตรา 47 และมาตรา 48 (4)  การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับพ้ืนที่นั้น จะท าให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอ านาจของประเทศ โดยหลักการ
ส าคัญของการมีหลักประกันสุขภาพนั้น เป็นเรื่องของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     
เป็นสิ่งที่สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิประการหนึ่งที่มนุษย์พึงมี การให้หลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนเป็นความ
จ าเป็นทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศ  ในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็น
สมาชิกในสังคม การเข้าใช้บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอและไม่ใช่การซื้อขายแบบธุรกิจ   
แต่เป็นการที่ประชาชนมารับบริการอันพึงมีพึงได้จากผู้ให้บริการและเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์ของสมาชิก
ในสังคม จากหลักการส าคัญของการมีหลักประกันสุขภาพและความจ าเป็นของการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิ ในการเข้ารับการบริการ การบริหารจัดการ     
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้
ด าเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนในต าบล
ได้รับทราบสิทธิและกระบวนการเรียนรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี   กองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ นอกจากจะมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชน
ได้แสดงบทบาทในการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้า
มาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
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สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีระบบ
การจัดข้อมูล การจัดท าแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานสนับสนุน
งบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยน าแผนสุขภาพชุมชน และแผนที่
ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็นเจ้าของการควบคุม  

ก ากับและร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่และมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่เป็นจริง 
3. เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและให้บริการ

ได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง 
4. เพ่ือให้สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
6. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค

และการฟื้นฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถานที่บริการอื่น ๆ หรือสถานบริการทางเลือกต่าง ๆ 
7. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่

มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์ 

8. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
9. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผนงาน 

1) กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ประชาสัมพันธ์หน่วย
บริการ หน่วยราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก กลุ่มองค์กร
ภาคประชาชน ให้ส่งแผนงาน โครงการและกิจกรรมประจ าปี  

2) คณะอนุกรรมการฝ่ายด าเนินงาน แผนงานและโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือจัดท าร่างแผนที่ยุทธศาสตร์ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ มีหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและ
แนวทางในการจัดท าแผนงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนงาน รวมทั้งก าหนดโครงการ
กิจกรรม ที่จะน ามาเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 

2) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
จัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาว่ามีแผนงาน โครงการและกิจกรรมอะไรบ้าง ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพ 

ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดแผนงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายด าเนินงาน แผนงาน

โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนงาน ได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ การคมนาคม         
การสาธารณูปโภค สุขภาพ ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนให้ความเห็นได้อย่างถูกต้อง เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค) ได้เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

 2) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาน าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประเมินผล
การพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพ่ือน ามาคัดเลือกจัดแผนงาน 
รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน การจัดล าดับ
ความส าคัญซ่ึงมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน
เพ่ือน าคะแนนมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลปรือใหญ่ 

ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
หลังจากได้แนวทางแผนงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการและ

ทราบภารกิจแนวทางการพัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ที่จะต้องท า 
จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนากองทุนฯ ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5  การจัดท ารายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนาสุขภาพของต าบล มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6  การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดท าร่างแผนด าเนินงาน โดยมีเค้าโครง

ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน เพ่ือเสนอร่างแผนด าเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุง
แผนงานให้สมบูรณ์ต่อไป เมื่อด าเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้วให้น าร่างแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ขัน้ตอนที่ 7  การอนุมัติและการประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
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คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
พิจารณาอนุมัติ ประกาศใช้ และรายงานแผนด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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บทท่ี 2 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์   
 วิสัยทัศน์กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
 

“ระบบบริการทั่วถึง ประชาชนแข็งแรง กองทุนย่ังยืน” 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปรือใหญ่ มียุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์  มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 7 แนวทาง ดังนี้ 
1.1 แนวทางการพัฒนาและการจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 

(กลุ่มแม่และเด็ก)  
1.2 แนวทางการพัฒนาและการจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

(แรกเกิดถึงต่ ากว่า 6 ปี) 
1.3 แนวทางการพัฒนาและการจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  (อายุ 

6 ปี ถึงต่ ากว่า 25 ปี) 
1.4 แนวทางการพัฒนาและการจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มวัยท างาน (อายุ 25 ปีขึ้นไป)  
1.5 แนวทางการพัฒนาและการจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับ กลุ่มผู้สูงอายุ 
1.6 แนวทางการพัฒนาและการจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและทุพพลภาพ 
1.7 แนวทางการพัฒนาและการจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 1 แนวทาง ดังนี้  
 2.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 
1 แนวทาง ดังนี้  

 3.1 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต าบล มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 
1 แนวทาง ดังนี้  

4.1 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต าบล 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่  มี
แนวทางการพัฒนา จ านวน 1 แนวทาง ดังนี้  

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
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บทท่ี 3 
ข้อมูลทั่วไป 

 

3.1  สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

3.1.1 ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้  ห่างจากอ าเภอขุขันธ์เป็นระยะทาง

ประมาณ  12 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ  60 กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
ตั้งอยู่ ณ บ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ 14  ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับ
ท้องถิ่นใกล้เคียง 6 ต าบล คือ ต าบลห้วยใต้ ต าบลนิคมพัฒนา ต าบลตาอุด ต าบลกันทรอม ต าบลโคกตาลและ
ต าบลตะเคียนราม มีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลห้วยใต้ และต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอขุขันธ์ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสิงห์ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสิงห์ 

3.1.2 การปกครอง 
หมู่ที่  1  บ้านปรือใหญ่ ผู้ปกครอง  นายสุจิน  จินดาศรี   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านหลัก  ผู้ปกครอง  นายวิเชียร  แต้มงาม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านตาเบาะ  ผู้ปกครอง  นายอินทร์  พันธ์จันทร์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านมะขาม  ผู้ปกครอง  นายญาณโชติ  ปรือปรัง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5  บ้านปรือคันตะวันออก  ผู้ปกครอง  นายสมัย  บุญขาว  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6  บ้านโนนสมบูรณ์ ผู้ปกครอง  นายบุญยืน  พันธ์แก่น  ก านันต าบลปรือใหญ่ 
หมู่ที่  7  บ้านปรือคันตะวันตก   ผู้ปกครอง  นายนิง  ปรือปรัง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านโพธิ์สว่าง ผู้ปกครอง  นายสุรีย์  จันทิมาลย์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านคลองล าเจียก ผู้ปกครอง  นายโชคดี  บุญขาว  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านเกษนาค้อ ผู้ปกครอง  นายวงษ์พลอย  กล าเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านเนินแสง  ผู้ปกครอง  นายสุทน  ปรือปรัง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านแสนสุข  ผู้ปกครอง  นายพรชัย  ปรือปรัง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 13 บ้านนาจะเรีย ผู้ปกครอง  นายดวงตา  นันทะบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 14 บ้านปรือคันใต้ ผู้ปกครอง  นายบุญธรรม  ปรือปรัก  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 15 บ้านบางกระวาน ผู้ปกครอง  นายสิม  ปรือปรัก  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองอาเสร ผู้ปกครอง  นายสิทธิชัย  ทองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งชัย  ผู้ปกครอง  นายวิลัย  รสหอม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 18 บ้านเนินเสรี  ผู้ปกครอง  นายบุญเพ็ง  สมเสนา  ผู้ใหญ่บ้าน 
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หมู่ที่ 19 บ้านหนองสิม  ผู้ปกครอง  นางสุจิตร์  สัมพุทธานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 20 บ้านนาค้อ  ผู้ปกครอง  นายสุบิน  คงสม  ผู้ใหญ่บ้าน 

3.1.3  สภาพภูมิประเทศ 
 ต าบลปรือใหญ่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้แนวเทือกเขาพนมดงรัก ทิศใต้ของต าบลเป็นพ้ืนที่สูงมีภูเขาตาม

แนวเทือกเขาพนมดงรัก ท าให้สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับที่ดอนลาดเอียงไปทางเหนือ ส าหรับทางตอนกลางและ
ทางทิศเหนือของต าบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกข้าว มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติส าหรับใช้ในการอุปโภค
บริโภคภายในต าบลกระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น ห้วยศาลาหนองปรือใหญ่ (หมู่ 1) หนองโพธิ์ (หมู่ 8)     
อ่างเก็บน้ าบ้านเนินแสง (หมู่ 11) อ่างเก็บน้ าบ้านแสนสุข (หมู่ 12) หนองปรือ (หมู่ 15) เป็นต้น แหล่งน้ า
ธรรมชาติส่วนใหญ่จะแห้งและตื้นเขินในหน้าแล้ง พ้ืนที่บางส่วนของต าบลได้ใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ า
ชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยศาลา ซึ่งสามารถท านาได้ปีละ 2 ครั้ง แต่ในช่วงฤดูฝนมักประสบปัญหาน้ าหลาก 
เข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร สภาพดินของต าบลปรือใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย สามารถระบายน้ าได้ดี 

3.1.4  สภาพภูมิอากาศ 
 ต าบลปรือใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

จากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีเทือกเขาพนมดงรักท าให้บริเวณจังหวัดศรีสะเกษ (รวมถึงต าบลปรือใหญ่) เป็นเขตเงาฝน
มีปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าภาคอีสานตอนบน  

3.1.5 จ านวนประชากร  ประชากรต าบลปรือใหญ่ จ านวนครัวเรือน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้  

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 
บ้าน 

จ านวนประชากร หมายเหตุ 
 ชาย หญิง รวม 

1 บ้านปรือใหญ่ 242 504 541 1,045  
2 บ้านหลัก 132 268 276 541  
3 บ้านตาเบ๊าะ 236 486 509 995  
4 บ้านมะขาม 82 186 173 359  
5 บ้านปรือคันตะวันออก 134 276 306 582  
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 136 278 321 599  
7 บ้านปรือคันตะวันตก 152 381 367 748  
8 บ้านโพธิ์สว่าง 101 212 247 459  
9 บ้านคลองล าเจียก 100 238 254 492  
10 บ้านเกษนาค้อ 132 282 275 557  
11 บ้านเนินแสง 104 266 250 516  
12 บ้านแสนสุข 152 351 354 705  
13 บ้านนาจะเรีย 207 404 400 804  
14 บ้านปรือคันใต้ 236 492 502 994  
15 บ้านบางกระวาน 80 197 177 374  
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หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 
บ้าน 

จ านวนประชากร หมายเหตุ 
 ชาย หญิง รวม 

16 บ้านหนองอาเสร 62 141 132 273  
17 บ้านทุ่งชัย 159 336 353 689  
18 บ้านเนินเสรี 119 237 235 472  
19 บ้านหนองสิม 86 197 195 392  
20 บ้านนาค้อ 43 127 132 259  

รวม 2,695 5,859 5,996 11,855  
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนตุลาคม 2563 

ข้อมูลจาก https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/displayData 
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จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมาย ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ 
หมู่ที่ 0 – 5 ปี (คน) 6 – 24 ปี (คน) 25 – 59 ปี (คน) 60 ปี ขึ้นไป (คน) รวมทั้งหมด (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. บ้านปรือใหญ ่ 25 22 47 112 124 236 293 300 593 74 95 169 504 541 1045 
2. บ้านหลัก 16 15 31 66 55 121 142 146 288 44 57 101 268 273 541 
3. บ้านตาเบ๊าะ 28 29 57 108 117 225 291 277 568 59 86 145 486 509 995 
4. บ้านมะขาม 16 15 31 58 36 94 89 97 186 23 25 48 186 173 159 
5. บ้านปรือคันตะวันออก 24 13 37 58 67 125 137 164 301 57 62 119 276 306 582 
6. บ้านโนนสมบรูณ ์ 11 18 29 85 86 171 139 169 308 43 48 91 278 321 599 
7. บ้านปรือคันตะวันตก 21 32 53 98 105 203 212 170 382 50 60 110 381 367 748 
8. บ้านโพธ์ิสว่าง 11 21 32 60 62 122 115 123 238 26 41 67 212 247 459 
9 บ้านคลองล าเจียก 16 14 30 52 82 134 139 121 260 31 37 68 238 254 492 
10. บ้านเกษนาค้อ 17 3 25 76 67 143 154 163 317 35 37 72 282 275 557 
11. บ้านเนินแสง 12 16 28 58 73 131 170 128 298 26 33 59 266 250 516 
12. บ้านแสนสุข 25 34 59 103 106 209 183 169 352 40 45 85 351 354 705 
13. บ้านนาจะเรีย 28 25 53 115 130 245 219 200 419 42 45 87 404 400 804 
14. บ้านปรือคันใต้ 17 18 35 124 122 246 276 261 537 75 101 176 492 502 994 
15. บ้านบางกระวาน 10 4 14 50 44 94 109 91 200 28 38 66 197 177 374 
16. บ้านหนองอาเสร 11 5 16 39 45 84 80 66 146 11 16 27 141 132 273 
17. บ้านทุ่งชัย 16 16 32 81 100 181 190 187 377 49 50 99 336 353 689 
18. บ้านเนินเสร ี 16 20 36 60 60 120 133 130 263 28 25 42 237 235 472 
19. บ้านหนองสิม 16 14 30 50 48 98 100 86 186 31 47 78 197 195 392 
20. บ้านนาค้อ 11 8 19 40 35 75 66 74 140 10 15 25 127 132 259 

รวม 347 347 694 1,493 1,564 3,057 3,237 3,122 6,359 782 963 1,745 5,859 5,996 11,855 
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ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนตุลาคม 2563 
ข้อมูลจาก https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/displayData 
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3.1.6 ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร   
  

3.1.6.1 จ านวนผู้สูงอายุและคนพิการ แยกรายหมู่บ้าน 
 

 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลผู้สูงอายุจากทะเบียนราษฎร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2563 

    2. ข้อมูลคนพิการจากองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ เดือนพฤศจิกายน 2563 
 

  

 

หมู่ที่  
 

หมู่บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บ้านปรือใหญ่ 74 95 169 21 27 48 
2 บ้านหลัก 44 57 101 8 5 13 
3 บ้านตาเบ๊าะ 59 86 145 15 13 28 
4 บ้านมะขาม 23 25 48 7 4 11 
5 บ้านปรือคันตะวันออก 57 62 119 13 14 27 
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 43 48 91 11 6 17 
7 บ้านปรือคันตะวันตก 50 60 110 17 16 33 
8 บ้านโพธิ์สว่าง 26 41 67 3 0 3 
9 บ้านคลองล าเจียก 31 37 68 3 6 9 
10 บ้านเกษนาค้อ 35 37 72 5 8 13 
11 บ้านเนินแสง 26 33 59 11 5 16 
12 บ้านแสนสุข 40 45 85 12 16 28 
13 บ้านนาจะเรีย 42 45 87 17 16 33 
14 บ้านปรือคันใต้ 75 101 176 18 19 37 
15 บ้านบางกระวาน 28 38 66 6 8 14 
16 บ้านหนองอาเสร 11 16 27 4 4 8 
17 บ้านทุ่งชัย 49 50 99 11 17 28 
18 บ้านเนินเสรี 28 25 42 14 5 19 
19 บ้านหนองสิม 31 47 78 10 4 14 
20 บ้านนาค้อ 10 15 25 4 6 10 
 รวม 782 963 1,745 210 199 409  
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3.1.6.2 จ านวนหญิงตั้งครรภ์และหลังหลังคลอดต าบลปรือใหญ่ แยกเป็นรายหมู่บ้าน (ปี 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลจาก HDC  ประมวลผล ณ 13 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 

หมู่ที่  หมู่บ้าน 
จ านวนหญิงตั้งครรภ์และ

หลังคลอด (คน) 
1 บ้านปรือใหญ่ 3 
2 บ้านหลัก 6 
3 บ้านตาเบ๊าะ 4 
4 บ้านมะขาม 0 
5 บ้านปรือคันตะวันออก 5 
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 
7 บ้านปรือคันตะวันตก 5 
8 บ้านโพธิ์สว่าง 1 
9 บ้านคลองล าเจียก 2 
10 บ้านเกษนาค้อ 3 
11 บ้านเนินแสง 2 
12 บ้านแสนสุข 6 
13 บ้านนาจะเรีย 5 
14 บ้านปรือคันใต้ 2 
15 บ้านบางกระวาน 1 
16 บ้านหนองอาเสร 0 
17 บ้านทุ่งชัย 3 
18 บ้านเนินเสรี 3 
19 บ้านหนองสิม 1 
20 บ้านนาค้อ 4 

รวม 57 
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3.1.6.3 จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังต าบลปรือใหญ่ แยกเป็นรายหมู่บ้าน ปี 2563 

 
ข้อมูลจาก HDC ประมวลผล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ยกเว้น HIV ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
 
หมายเหตุ : ผู้ป่วยบางรายเป็นทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

 
 

 
หมู่
ที่  

 
หมู่บ้าน 

ประเภท 
เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง 
หัวใจและ
หลอดเลือด 

ปอดอุดกั้น
เร้ือรัง 

ผู้ติดเชื้อ 
HIV 

หลอดเลือด
สมอง 

1 บ้านปรือใหญ่ 27 90 6 3 2 7 
2 บ้านหลัก 12 36 2 0 0 1 
3 บ้านตาเบ๊าะ 18 63 7 3 5 2 
4 บ้านมะขาม 12 23 1 1 3 1 
5 บ้านปรือคันตะวันออก 12 41 2 1 - 1 
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 23 48 4 2 1 2 
7 บ้านปรือคันตะวันตก 13 61 1 1 2 0 
8 บ้านโพธิ์สว่าง 11 46 2 2  1 
9 บ้านคลองล าเจียก 8 21 3 3 2 1 
10 บ้านเกษนาค้อ 9 33 2 1 1 3 
11 บ้านเนินแสง 5 31 2 0 - 4 
12 บ้านแสนสุข 14 37 2 4 3 2 
13 บ้านนาจะเรีย 29 55 2 0 1 1 
14 บ้านปรือคันใต้ 18 65 1 1 2 1 
15 บ้านบางกระวาน 6 21 3 0 2 1 
16 บ้านหนองอาเสร 5 14 1 0 0 1 
17 บ้านทุ่งชัย 16 49 3 0 1 5 
18 บ้านเนินเสรี 4 26 1 2 4 1 
19 บ้านหนองสิม 9 22 2 0 - 0 
20 บ้านนาค้อ 1 9 0 1 2 0 

รวม 252 791 47 25 31 35 



-15- 

   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

3.1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1) แหล่งน้ าธรรมชาติ  ต าบลปรือใหญ่มีแหล่งน้ าธรรมชาติคือล าห้วยล าคลองหนองน้ า ซึ่งกระจายอยู่ตาม
หมู่บ้านต่าง ๆ  ได้แก่ 

   ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่ต าบลปรือใหญ่ 
ล าดับที ่ ชื่อแหล่งน้ า สถานที่ตั้งแหล่งน้ า ลักษณะการใช้ประโยชน ์

1 ห้วยปรือคัน บ้านปรือคันตะวนัออก หมู่ที่ 5 

ปลูกข้าวและพืชอ่ืน ๆ ทั้งในฤดฝูน/
ฤดูแล้งและเปน็แหล่งอาหารชุมชน 

2 ห้วยสันดัน บ้านปรือคันตะวนัตก หมู่ที่ 7 
3 ห้วยชโด บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ที่ 8 
4 ห้วยศาลา บ้านคลองล าเจียก หมู่ที่ 9 

บ้านเกษนาค้อ หมู่ที่ 10 
บ้านหลัก หมู่ที่ 2, บ ้
านนาค้อ หมู่ที่ 20 
บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ที่ 8 

5 ห้วยกระบือ บ้านเกษนาค้อ หมู่ที่ 10 
6 ห้วยตาตร ึ บ้านบางกระวาน หมู่ที่  15 
7 ห้วยยาว บ้านบางกระวาน หมู่ที่ 15 

บ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ 14 
8 ห้วยปรือคัน บ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ 14 
9 ห้วยทุ่งชัย บ้านทุ่งชยั หมู่ที่ 17 
10 ห้วยศรีตระกูล บ้านทุ่งชยั หมู่ที่ 17 
11 หนองแวง บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 
12 หนองไผ ่ บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 
13 หนองตายิง บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 
14 หนองล าดวน บ้านตาเบา๊ะ หมู่ที่ 3 
15 หนองสะเสร็จ บ้านตาเบา๊ะ หมู่ที่ 3 
16 หนองรุนทัพ บ้านตาเบา๊ะ หมู่ที่ 3 
17 หนองเกษ บ้านเกษนาค้อ หมู่ที่ 10 
18 หนองเกวียน บ้านบางกระวาน หมู่ที่15 
19 หนองเสร บ้านหนองอาเสร หมู่ที่16 
20 หนองตาโพก บ้านหนองอาเสร หมู่ที่16 
21 หนองอารีย์ บ้านทุ่งชยั หมู่ที่ 17 
22 หนองกันจรอง บ้านทุ่งชยั หมู่ที่ 17 
23 หนองกระทม บ้านทุ่งชยั หมู่ที่ 17  
24 หนองพลอง บ้านทุ่งชยั หมู่ที่ 17  
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ล าดับที ่ ชื่อแหล่งน้ า สถานที่ตั้งแหล่งน้ า ลักษณะการใช้ประโยชน ์
25 หนองยาง บ้านทุ่งชยั หมู่ที่ 17 ผลิตน้ าประปาหมูบ่้าน 
26 หนองจรึง บ้านทุ่งชยั หมู่ที่ 17 

ปลูกข้าวและพืชอ่ืน ๆ ทั้งในฤดฝูน/
ฤดูแล้งและเปน็แหล่งอาหารชุมชน/
ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว ์

27 หนองขี้เหล็ก บ้านทุ่งชยั หมู่ที่ 17 
28 หนองสะแก บ้านเนินเสรี หมู่ที่ 18 
29 หนองไทร บ้านหลัก หมู่ที่ 2 
30 หนองกลอย๊อก บ้านทุ่งชยั หมู่ที่ 17 
31 หนองปรือ บ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ 14 
33 หนองรุง บ้านทุ่งชยั หมู่ที่ 17 
34 คลองน้อย (มิยาซาวา) บ้านหนองอาเสร หมู่ที่ 16 
35 คลองชลประทาน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 19 
36 คลองหนองสิม บ้านหนองสิม หมู่ที่ 19 
37 หนองตาตุ่ม บ้านนาค้อ หมู่ที่ 20 
38 หนองสะแง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 
39 หนองเป็ด บ้านตาเบา๊ะ หมู่ที่ 3 
40 หนองสะดุน บ้านตาเบา๊ะ หมู่ที่ 3 
41 หนองเรียนมน บ้านเกษนาค้อ หมู่ที่ 10 
42 หนองบุญมา บ้านเกษนาค้อ  หมู่ที่ 10 
43 คลองชลประทานส่งน้ า บ้านหนองอาเสร หมู่ที่ 16 
44 หนองโพธิ์  บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ 8  
45 หนองน้ าเนนิแสง บ้านเนินแสง หมู่ที่ 11 
46 หนองต่อ บ้านปรือคันตะวนัตก หมู่ที่ 7 
47 หนองภูมิสระ บ้านเกษนาค้อ หมู่ที่ 10 

 

     2) ป่าไม ้
ต าบลปรือใหญ่มีป่าไม้ชุมชนซึ่งมีการกระจัดกระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ 

     3)  ดิน 
 ที่ดินของต าบลปรือใหญ่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดินนาประมาณร้อยละ  90.65  ของพ้ืนที่กลุ่มดินไร่ประมาณ
ร้อยละ 7.46 % และอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.88 ของพ้ืนที่สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายมีการ
ระบายน้ าได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าจึงต้องมีการบ ารุงและฟ้ืนฟูสภาพดินมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
เพาะปลูกมากกว่าร้อยละ 95 ของพ้ืนที่ทางการเกษตร 

3.1.7 การไฟฟ้า  มีไฟฟ้าครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  

 3.1.8  การคมนาคม   มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1) ถนนสายปรือใหญ่ – นาละเวีย 
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  2) ถนนสายปรือใหญ่ – นาจะเรีย 
  3) ถนนสายปรือใหญ่ – โคกตาล  

3.1.9 การโทรคมนาคมและสาธารณูปโภค 
1) การโทรคมนาคม  ทุกหมู่บ้านมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ แต่ไม่นิยมใช้ ประชาชนจะมี

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือน ส่วนเน็ตประชารัฐ มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 และ 18  

2) น้ าประชา  ทุกหมู่บ้าน มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน  ยกเว้นหมู่ 20 ที่ยังคงใช้น้ าบาดาลในการ
อุปโภค 

3) ไฟฟ้า  ทุกหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
 

3.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
      3.2.1. สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นา ใช้ในการปลูกข้าว  
ดินเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ าได้ดี แม้จะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้         
การประกอบอาชีพของประชากรในต าบลร้อยละ 92.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท านาข้าวท าไร่ เช่น มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น ผักและผลไม้บางชนิด เช่น กล้วย มะม่วง แตงโม เป็นการปลูกเพ่ือบริโภคภายใน
ครัวเรือนและจ าหน่ายส าหรับพืชเศรษฐกิจหลักในชุมชน  ได้แก่ ข้าวและมันส าปะหลัง  มี โรงสีข้าวขนาดเล็ก
กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ภายในหมู่บ้านและมีลานรับซื้อมันส าปะหลังหลายแห่ง  พ้ืนที่บางส่วนของต าบลปรือใหญ่
สามารถท านาปรังได้ โดยมีน้ าจากระบบชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยศาลา ประชากรบางส่วนมีอาชีพรับจ้างทั้ง
ภายในหมู่บ้านและต่างจังหวัดส าหรับการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ดและไก่ เป็นการเลี้ยงเพ่ือบริโภค
ภายในครัวเรือนและเพ่ือจ าหน่าย  
  3.2.2  หน่วยธุรกิจ 
  - ปั๊มน้ ามัน   จ านวน    29 แห่ง 
  - โรงสีข้าว   จ านวน   36 แห่ง 
  - ร้านค้าปลีก   จ านวน   131 แห่ง 
  - ร้านซ่อมเครื่องยนต์  จ านวน    9       แห่ง 
  - ลานรับซื้อมันส าปะหลัง  จ านวน     4 แห่ง 
      3.2.3 ด้านอุตสาหกรรม 

การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมส่วนมากแล้วจะประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ 
โรงสีข้าว ซึ่งมีความเก่ียวพันกับผลผลิตทางด้านการเกษตรของประชากร โรงสีข้าวส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกระจาย
อยู่ตามหมู่บ้านส่วนการเก็บค่าบริการนั้น ขึ้นอยู่กับเจ้าของโรงสีที่จะก าหนดในอัตราส่วนที่เหมาะสมส าหรับปลาย
ข้าวและร าข้าวที่ได้ อาจจ าหน่ายหรือเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน 
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3.3 การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
 3.3.1 โรงเรียน 

1) ระดับประถมศึกษา    จ านวน      6       แห่ง  
  2) ระดับมัธยมศึกษา    จ านวน       1       แห่ง  
  3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน      7       แห่ง  

3.3.2 ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน    จ านวน     20       แห่ง 
 3.3.3 หอกระจายข่าว     จ านวน     20       แห่ง   
 

3.4 สถาบันและองค์กรทางศาสนา   มีวัด  จ านวน 7 แห่ง และส านักสงฆ์ 1 แห่ง 
   
3.5 การสาธารณสุข 
 3.5.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/หมู่บ้าน  จ านวน  3 แห่ง 
  1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปรือใหญ่  ตั้งอยู่  หมู่ที่  1   
  2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปรือคัน  ตั้งอยู่  หมู่ที่  5 
  2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับทิมสยาม 06  ตั้งอยู่  หมู่ที่  13 

3.5.2 จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต. ปรือใหญ่ จ านวน 75 คน รพ.สต.ปรือคัน จ านวน 92 คน 
รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 จ านวน 45 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 212 คน 

3.5.3 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ   100 
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บทท่ี 4  
แผนงานโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564
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   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

บทที่ 4 
รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมโครงการ ประจ าปี 2562 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  

กิจกรรมประเภท 1  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการผู้สูงวัยปรือใหญ่ใส่
ใจสุขภาพ 

1) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ
สุขภาพเชิงรุกค้นหาโรคเร้ือรัง 

2) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ทั้งกายและใจสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ด าเนินการตรวจสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูตนเองและฝึกปฏบิัติการออกก าลังกาย
ที่เหมาะสมกับสงูอาย ุ
 

ผู้สูงอายุ  
 จ านวน 200 คน 

 

มกราคม - 
กันยายน 

2564 

30,000 รพ.สต.ปรือใหญ่ 
 

 
 

 

2. โครงการจริยธรรม เพื่อ
พัฒนาสุขภาพดา้นจติใจ
ของเจ้าหน้าที่ ผูน้ า และ อส
ม. สังกัด รพ.สต.ปรือใหญ่ 

1) เพื่อปฏิบัติธรรมพัฒนาสุขภาพจติ 
2) เพื่อให้ได้ท ากิจกรรมด้านพุทธ

ศาสนาร่วมกัน 
3) เพื่อให้มีสุขภาพ กายและจิตที่ด ี

1) กิจกรรมปฏิบัติธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

2) ปลูกฝังศีลธรรมให้เข้าใจหลักการและน า
ธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

-เจ้าหน้าที ่
-อสม. 
- ผู้น าชุมชน 
จ านวน  100 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

15,000 รพ.สต.ปรือใหญ่ 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ก่อนวัยเรียนและเด็กวัย
เรียน 

1) เพื่อสร้างความร่วมมือการส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน 

2) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้อง
สามารถน าไปปฏบิัติใน
ชีวิตประจ าวนัและแนะน าผู้อื่นได้ 

1) ตรวจสุขภาพนักเรียนปลีะ 1 คร้ัง 
2) กิจกรรมตรวจพัฒนาการด้านสติปัญญา

และการเรียนรู้ 
3) กิจกรรมแปรงฟันหลังบประทานอาหาร

กลางวัน 
4) กิจกรรมมือสะอาด 

เด็กก่อนวัยเรียน
และนักเรียน
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 แห่ง 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

20,000 รพ.สต.ปรือใหญ่ 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

3) เพื่อบริการด้านอนามัยและทนัต
สุขภาพ 

5) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพนักเรียน 

4. โครงการ“อบรมเชิง
ปฏิบัติการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น”ส าหรับอสม. 

1) เพื่อให้ความรู้วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

2) เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน อสม.ต าบลปรือใหญ่ที่เข้า
รับการอบรมปฏิบัติการช่วยเหลือ
และให้การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ได้
ถูกวิธี 

อบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการฝึกปฏิบัติ ให้สามารถ
ช่วยเหลือเบื้องต้นในชุมชนได้อย่างถูกวิธ ี
 

 

อสม. 
จ านวน 75 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

10,000 รพ.สต.ปรือใหญ่ 
 
 

 
 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็ก 

เพื่อให้ความรู้และดูแลตนเองได ้
 
 
 

1) ให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลัง
คลอด 

2) ติดตามเยี่ยมบา้น แม่และเด็ก 
 

หญิงตั้งครรภ์ 
หญิงหลังคลอด 
เด็กแรกเกิด 
จ านวน 30 คน 

มกราคม- 
กันยายน 

2564 

10,000 รพ.สต.ปรือใหญ่  

6. โครงการป้องกันยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนปลอดจาก
ยาเสพติด 
 

 

1) อบรมแกนน าเครือข่าย 
2) ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสาร 
3) ติดตามเยี่ยม เฝ้าระวงักลุ่มผู้ใชย้าเสพติด 

แกนน า ผูน้ า 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
 จ านวน 100 คน 

มกราคม- 
กันยายน 

2564 

13,000 รพ.สต.ปรือใหญ่ 
 

 
 

7. โครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

1) เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี 
จ านวน 315 คน มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูก  

1) การตรวจ คัดกรองค้นหา โรคมะเร็งปาก
มดลูก  

2) หาแนวทางการป้องกัน ลดปัจจยัที่
ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง 

สตรีกลุ่มอายุ  
30 – 60 ปี 
 จ านวน 315 คน 

มกราคม-
กันยายน
2564 

19,500 รพ.สต.ปรือใหญ่ 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

2) เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี
ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูก 

 

8. โครงการปรับเปลีย่น
พฤติกรรม ลดเสี่ยงเลี่ยงโรค
เร้ือรัง 

1) เพื่อตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใน
ประชาชน 

2) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้และตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพและการป้องกันตนเองจาก
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง 

3) เพื่อให้ผู้ตรวจคัดกรองพบภาวะ
เสี่ยงได้รับการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมและส่งต่อ เพื่อรับการ
รักษาที่ถูกต้อง 

4) เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในกลุ่ม
ป่วย 

1) ตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
อายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตบริการ  จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

2) อบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแก่กลุ่มเสี่ยง 

 

กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 
จ านวน 160 คน 
จ านวน 1 วัน 

ธันวาคม 
2563 - 
สิงหาคม 
2564 

24,400 รพ.สต.ปรือคัน 

9. โครงการป้องกันโรค
ซึมเศร้าและป้องกันการ
ฆ่าตัวตาย 

1) เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
เสี่ยงได้รับความรู้มีความเข้าใจใน
การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าใน
ชุมชน 

1) ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าประชาชนใน
เขตบริการ จ านวน 9 หมู่บา้น 

ผู้น าหมู่บา้น อส
ม. และกลุ่มเสี่ยง 
จ านวน 80 คน 
 

ธันวาคม 
2563 - 
สิงหาคม 
2564 

25,600 รพ.สต.ปรือคัน 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพดา้นการดูแล
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในชุมชนแก่ผู้ที่
เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  

3) เพื่อให้มีการรายงานการดูแลเฝา้
ระวังโรคซึมเศร้าในชุมชนป้องกนั
ความสูญเสียที่จะเกิดจากโรค
ซึมเศร้า 

2) อบรมให้ความรู้ทักษะการป้องกันโรค
ซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตาย 
จ านวน 2 วัน 

 

10. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคมะเร็งเต้านม
และคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกด้วยวิธี HPV DNA 
Test 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และมีทักษะ
ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 

2) กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคดั
กรองมะเร็งปากมดลูกตาม
มาตรฐานอยา่งมีคุณภาพ  

3) กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลด้วย
โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูกได้ตามมาตรฐาน 

1) ให้ความรู้ การป้องกันโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 

2) คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวธิี HPV 
DNA Test ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มสตรีอายุ 30 
– 60 ปี จ านวน 
180 คน 
จ านวน 2 วัน 

ธันวาคม 
2563 - 
สิงหาคม 
2564 
 

29,400  รพ.สต.ปรือคัน 

11. โครงการตลาดสะอาด 
อาหารปลอดภัย 

เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากการ
บริโภคสินคา้และอาหารปลอดภัย 
 

1) ประชุมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เจ้าของร้านขายของช าและร้านจ าหน่าย
อาหารสด 

เจ้าของร้านค้า 
 ร้านช า,ผู้น า
ชุมชน และ
เยาวชนฯลฯ 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

40,000 รพ.สต.ปรือคัน 
รพ.สต.ปรือใหญ่ 
รพ.สต.ทับทิม

สยาม 06 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

2) อบรมผู้น าชุมชน เยาวชน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขกับผูน้ าชุมชน,อสม.  

3) ออกร่วมส ารวจร้านค้าตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

จ านวน 140 คน  
 

12. โครงการชุมชนต้นแบบ
เพื่อการลด ละเลิก 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เพื่อเลิก ลด ละ และไม่เป็นนักดื่มหน้า
ใหม่ในชุมชน 
 

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่ม
บุคลากร แกนน า ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชน 

2) ประเมินชุมชนตน้แบบปลอดเหล้าตาม
เกณฑ์ 

 

แกนน า ผูน้ า 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
ประชาชน  
จ านวน 80 คน 

มกราคม - 
กันยายน 

2564 

10,900 รพ.สต.ทับทิม
สยาม 06 

 
 

13. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคมะเร็งปาก
มดลูก 

1) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตรวจคัด
กรอง 

2) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 

3) เพิ่มศักยภาพ อสม.ให้น าความรู้ไป
ถ่ายทอดแก่กลุ่มเป้าหมาย 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเปา้หมาย
และแกนน า 

2) รณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

- แกนน าสุขภาพ 
จ านวน 70 คน   
 - ตรวจคัดกรอง
หญิงวัยเจริญ
พันธุ์ อายุ 30 – 
60 ปี จ านวน 70 
คน 

มกราคม- 
กันยายน 

2564 

13,200 รพ.สต.ทับทิม
สยาม 06 

 
 

14. โครงการบ าบัดรักษาและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ
แบบชุมชนเปน็ศูนย์กลาง
(CBTx) 

1) เพื่อส่งเสริมชุมชนเปน็ศูนย์กลาง
การแก้ไขปัญหาและบ าบัดรักษา
ผู้ป่วยสารเสพติด 

1) อบรมเครือข่ายในการด าเนนิงาน 
2) คัดกรองความเครียด/ซึมเศร้า/วัด

ความสุข ผู้ติดสารเสพติด 
3) ติดตามเยี่ยม เฝ้าระวงักลุ่มผู้ใชย้าเสพติด 

1) เยาวชนอายุ 6 
- 24 ปี 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

21,000 รพ.สต.ทับทิม
สยาม 06 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

2) เพื่อให้ผู้ป่วยสารเสพติดได้เข้าถงึ
บริการสุขภาพ 

3) เพื่อให้ผู้ป่วยสารเสพติดได้รบัการ
ดูแลรับการบ าบัดอย่างต่อเนื่อง 

4) พัฒนาคลินิกให้บริการใน รพ.สต. 
5) จัดตั้งชมรม To be No.1 

2) เครือข่าย
ประกอบด้วย 
แกนน าสุขภาพ 
3) ผู้ดูแลผูป้่วยจิต

เวช  
จ านวน 130 คน 

 
 

15. โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 

เพื่อให้ความรู้และป้องกันควบคมุโรคได้ 1) โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย 
3) โรคอุบัติการณ์ใหม่ป้องกันและควบคุม

ไวรัสโคโรน่า (2019) 
4) โครงการป้องกันควบคุมโรคชิคนุกุนยา 

-แกนน า ผูน้ า 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
ประชาชน  
จ านวน 220 คน 
 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

29,100 รพ.สต.ทับทิม
สยาม 06 

 

รวมจ านวน 15 โครงการ รวมเงิน   311,100  
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กิจกรรมประเภท 2  สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่  

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการเต้น
แอโรบิค 

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการออก
ก าลังกาย 

2) เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียน 

3) เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้หันมาให้ความ 
ส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนมากข้ึน 

4) เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนทุกคน
เต้นแอโรบิกได้ตามสภาพและฝกึซ้อม
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับ
ต่าง ๆ  

5) เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ลดปัญหาโรคอ้วนและ
ห่างไกลยาเสพติด 

1) ประชุมคณะกรรมการด าเนนิโครงการ 
2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ติดต่อวิทยากร 
3) จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3  
4) จัดเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและบริการ

เมื่อมีเหตุจ าเป็นในโรงเรียน 
5) สรุป ประเมินผลกิจกรรม 

นักเรียชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 
– 3 จ านวน 120 
คน 

มิถุนายน 2563 
- มีนาคม 
2564 

15,000 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 

2. โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพด้วยโยคะ
ส าหรับเด็กวัยเรียน 

1) เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านปรือคัน จ านวน 247 คน ออก
ก าลังกายโดยการฝึกโยคะ 

2) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มี

1) ประชุม วางแผน ก าหนดเปา้หมาย 
เนื้อหา รูปแบบโครงการ 

2) ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง วิทยากร 
3) จัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 

เก่ียวกับพัฒนาการ การปรับตัวอยู่

เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านปรือ
คัน จ านวน 247 
คน 

มิถุนายน 2564 20,000 โรงเรียนบ้านปรือคัน 
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ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาสมองซีก
ซ้าย - ขาว ให้เกิดความสมดุลกบัการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมาธิ ความอดทน 
การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นและมี
ความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตนาการ
พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

3) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

ร่วมกับคนอ่ืน การคิดเชิงบวก การออก
ก าลังกายด้วยโยคะ แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

4) ติดตามประเมนิผล 

3. โครงการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการเต้น
แอโรบิกคีตะมวยไทย 

1) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการออกก าลังกายและ
หันมาออกก าลังกายทุกคน 

2) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายใม่ให้เป็น
โรคอ้วนและมีสุขภาพจิตที่ด ี

3) เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสงูและสมรรถนะทางร่างกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนมัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าการออก
ก าลังกายแก่นักเรียน ครูและบคุลากร 

2) ประชาสัมพนัธ์โครงการในเขตบริการ
จัดให้มีการออกก าลังกายด้วยการเต้น
แอโรบิกคีตะมวยไทยต่อเนื่อง 

3) พัฒนานวัตกรรมกระบวนการกิจกรรม
การเต้นแอโรบิกคีตะมวยไทย 

- นักเรียนชั้นประ
ถามศึกษา ปีที่ 4 
– 6 จ านวน 84 
คน 

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 13 คน 

- รวม 97 คน 

พฤษภาคม 
2564 - 
กันยายน 2564 

15,000 โรงเรียนบ้านมะขาม 

4. โครงการเชิง
ปฏิบัติการ การ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและสุขภาพ
ช่องปากในเด็กเล็ก 

1) เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสขุภาพ
ช่องปาก 

2) เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 
สุขภาพช่องปากที่สะอาด 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมวางแผน 
2) จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เร่ือง อนามัย
ในเด็กประถมศึกษา การดูแลและ
ป้องกันโรคติดต่อ การดูแลสุขภพาช่อง
ปาก ฝึกทักษะการแปรงฟัน 

เด็กนักเรียน 
จ านวน 113 คน 

กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2564 

15,000 โรงเรียนบ้านโนน
สมบูรณ์ (อสพป. 25) 
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3) เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็น
ความส าคัญการป้องกันดูแลสุขภาพ
ช่องปาก 

3) สรุป ประเมินและรายงานผล 

5. โครงการ walk Rally 
สุขภาพดีเริ่มที่
โรงเรียน 

1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
นักเรียนตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

2) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและ
มีบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

3) เพื่อให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

4) เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและสร้างความสามัคคีเป็นหมู่
คณะ 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ฐานที่ 2 การดูแลสุขภาพในช่องปาก 
ฐานที่ 3 รู้ทนัโรคป้องกันภัยใกลต้ัว 
ฐานที่ 4 สง่เสริมบุคลิกภาพ 
ฐานที่ 5 สมนุไพรไทย 
ฐานที่ 6 การท าน้ ายาล้างจาน 

กิจกรรมที่ 2 จัดมุมอนามัยในห้องเรียน 
กิจกรรมที่ 3 จัดห้องพยาบาลพร้อม

เวชภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านหลัก จ านวน 
78 คน 

30 ธันวาคม 
2563 

15,000 โรงเรียนบ้านหลัก 

6. โครงการประชารัฐ
ร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด (โครงการปักกลด) 
สถานีต ารวจภูธรปรือ
ใหญ่ 

1) เพื่อแสวงหาความร่วมมือและเปิด
โอกาสให้ประชาชน ชุมชน ภาครัฐ 
เอกชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ในเขต
พื้นที่รับผดิชอบของสถานีต ารวจภูธร
ต าบลปรือใหญ่ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร ก าหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
ร่วมกัน 

1) จัดท าแผนและค าสั่งชุดปฏบิัติการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเข้าไป
ด าเนินการในพื้นที่เปา้หมาย 

2) ศึกษาข้อมูลชุมชนด้านความต้องการ
จ าเป็นพืน้ฐาน ข้อมูลท้องถิ่นสัมพันธ์
กับงานป้องกันอาชญากรรม อุบตัิภัย
และยาเสพตดิให้โทษ 

3) ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน 

บ้านแสนสุข หมู่ 
12 จ านวน 200 
คน 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

30,000 สถานีต ารวจภูธรปรือ
ใหญ่ 
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2) เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย มี
ความรู้ในการป้องกันตนเอง ครอบครัว 
และชุมชจากปญัหาอาชญากรรม 
อุบัติภัย ยาเสพติดให้โทษและปญัหา
อ่ืน ๆ ในชุมชน โดยประสานความ
ร่วมมือกับชุดปฏิบัติการต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3) เพื่อขยายผลการปฏิบตัิและการพัฒนา
งานชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
ความมั่นคงของชาติให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ใน
ระดับพื้นฐาน สังคมมีความสงบสุขและ
เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน 

4) ประชุมปรึกษากับผูน้ าชุมชน ผูน้ า
ท้องถิ่นหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

5) จัดระบบประสานความร่วมมือ การ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรบัปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพ 

6) คัดเลือกผู้สมัครใจอาสาสมัครต ารวจ
รายใหม่ 

7) ติดตามประเมนิผล 

7. โครงการเยาวชน
สัมพันธป์้องกันยาเสพ
ติด 

1) เพื่อหยุดยั้งเยาวชนรุ่นใหม่ ไมให้ไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

2) ชักจูงให้เยาวชนสามารถกลับตัวกลับใจ 
ลด ละเลิกจากยาเสพติด 

3) สร้างเด็กแกนน า นักเรียนต่อต้าน
ผลักดันยาเสพติดและดึงเด็กที่ตดิยา
เสพติด 

1) ส ารวจกลุ่มเปา้หมายและก าหนด
ด าเนินการ 

2) ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด 

3) กิจกรรมเสริมให้กลุ่มเสี่ยง 
4) จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครต่อตา้นยา

เสพติด 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านมะขาม 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

20,000 โรงเรียนบ้านมะขาม/
สถานีต ารวจภูธรปรือ
ใหญ่ 
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4) สร้างจิตส านึกและพลงัเยาวชนให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

8. โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ปรือใหญ่ ประจ าปี 
2564 

1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปรือใหญ่ได้ออกก าลังกายมาก
ขึ้น 

2) เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ใน
เกณฑ์ปกติเพิ่มขึ้น 

 

1) ประชุมชี้แจงโครงการ ก าหนดชนิดการ
ออกก าลังกายและผูน้ าการออกก าลังกาย 

2) ชั่งน้ าหนักและวัดรอบเอว และทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายผู้เข้าร่วมโครงการ
ก่อนด าเนินการ  

3) จัดอบรมให้ความรู้การออกก าลังกาย
และการส่งเสริมสุขภาพ 

4) จัดให้มีการออกก าลังกายต่อเนือ่ง ทุก
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ ระยะ เวลา 4 
เดือนติดต่อกัน  

5) ชั่งน้ าหนักและวัดรอบเอว ทุกเดือน 
6) ชั่งน้ าหนัก วัดรอบเอวและทดสอบ

สมรรถภาพร่างกายหลังด าเนิน
โครงการ 

7) สรุปและรายงานผล 

บุคลากร อบต. 
ปรือใหญ่ จ านวน 

50 คน 

มกราคม -  
มิถุนายน 

2564 

3,000 อบต. ปรือใหญ่ 

9. โครงการเยี่ยม
ติดตามดูแลและ
ฟื้นฟูสภาพผู้สงูอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง 

1) เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิต าบลปรือ
ใหญ่ 

2) เพื่อสนับสนุนการเยี่ยมติดตามและฟื้นฟู
สภาพผู้ที่มีภาวะพึง่พิงของอาสาสมัคร

1) ประสานผู้จดัการดูแลระบบดูแลระยะ
ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
(CM) และอาสาบรบิาลท้องถิ่น เพื่อ
ประชุมชี้แจงโครงการ  

- ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
จ านวน 30 คน 

- อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 
(CCG) 2 คน 

พฤศจิกายน 
2563 - 
กันยายน 2564 

15,000 - ต าบลปรือใหญ่ 
ห้องประชุม อบต. 
ปรือใหญ่ 
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ต าบลปรือใหญ่ 
ประจ าปี 2564 

บริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารสว่นต าบล
ปรือใหญ่ 

2) จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายและจัดท า
แผนการดูแลรายบุคคล 

3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเยี่ยมตดิตาม
และให้บริการดูแลผู้สงูอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง 

4) ประชุมติดตามประเมินผลการ
ให้บริการเยี่ยมดูแลผู้ที่มีภาวะพึง่พิง
ประจ าเดือน 

5) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการเยี่ยม
ติดตามและให้บริการดูแลผู้ที่มภีาวะ
พึ่งพิง 

6) สรุปและรายงานผลการด าเนนิ
โครงการ 

- ผู้ดูแลผู้สงูอายุที่
มีภาวะพึ่งพงิ 
(CG) 19 คน 

- คณะท างาน
จัดท าแผนการ
ดูแลรายบุคคล 
จ านวน 7 คน 

 

10. โครงการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  มีสุขภาพ
แข็งแรงโดยการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

2) เพื่อลดภาวะการเจ็บปว่ยด้วยโรคต่าง 
ๆ 

3) เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน ์

4) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะ 
5) เพื่อเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสขุภาพ

แก่ชุมชน 

1) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการออกก าลัง
กายแก่ประชาชน 

2) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และคัดเลือกผู้น า
ออกก าลังกาย 

3) ผู้น าออกก าลังกายด าเนนิการขยายผล
การจัดกิจกรรมการออกก าลังกายสู่
ระดับหมู่บ้าน 

4) ติดตามประเมนิผล 
5) สรุปโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 160 คน 
 

มกราคม - 
พฤษภาคม 

2564 

22,000 ประชาชน                
ในเขต 9 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ที่ 4-5-7-9-
11-12-15-19 
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11. โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน
บ้านปรือใหญ่  

เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากการบริโภค
สินค้า 
 

1) ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เปน็
เจ้าของร้านขายของช าและร้าน
จ าหน่ายอาหารสด 

2) อบรมผู้น าชุมชน,เยาวชน  
3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับผูน้ าชุมชน

เยาวชน ออกร่วมส ารวจร้านค้าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

เจ้าของร้านค้า 
ร้านช า ฯลฯ 
จ านวน 30 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

10,000 บ้านปรือใหญ่ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่ 

 
 
 

 
 

12. โครงการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
บ้านปรือใหญ่ 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และสามารถป้องกัน
โรคได้ด้วยตัวเอง 
 

1) กิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ
ในชุมชน โรงเรียน วัด และศพด. 

2) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในชุมชน 

3) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้  
แนวทางปฏิบัตตินการป้องกัน
โรคติดต่อในโรงเรียนและชุมชน 

-แกนน า  ผูน้ า 
ประชาชน  
จ านวน 50 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านปรือใหญ่ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่ 

13. โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
ในชุมชนบา้นปรือ
ใหญ่ 

เพื่อให้ความรู้และประชาชนสามารถปฏิบัติ
ตัวในการป้องกันโรคเร้ือรังได ้
 
 
 

1) การตรวจคัดกรองเบาหวานและความ
ดันโลหิตสงู  หัวใจและหลอดเลอืด 
กลุ่มโรคมะเร็งต่าง ๆ 

2) ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไม่ตดิต่อ 
3) พบผิดปกติมีการส่งต่อ 

-แกนน า ผูน้ า 
ประชาชนใน
หมู่บ้านปรือใหญ่ 
จ านวน 50 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

5,000 บ้านปรือใหญ่ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่, 

 
 

14. โครงการรวมพลัง
สร้างชุมชนสุขภาพดี
ที่บ้านปรือใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มกนัจัดกิจกรรม
สร้างสุขภาพของตนเอง กระตุ้นและส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
กลุ่มประชาชน  

1) จัดรณรงค์ออกก าลังกาย เยาวชน ผู้น า
ชุมชน อสม.ในการออกก าลังกายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านปรือใหญ่ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่, 
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2) จัดกิจกรรมการแข่งขัน การออกก าลัง
กาย ด าเนนิการ  

3) จัดกิจกรรมการออกก าลังกายตอ่เนื่อง  

 
 

15. โครงการชุมชน
ต้นแบบเพื่อการลด 
ละเลิก เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์บ้านตา
เบ๊าะ 

เพื่อให้ประชาชนเลิก ลด ละ และไม่เปน็นัก
ดื่มหน้าใหม่ในชุมชน 
 

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดื่ม แกนน า ผู้น าชุมชน และประชาชน 

2) ประเมินชุมชนตน้แบบปลอดเหล้าตาม
เกณฑ์ 

-แกนน า ผูน้ า 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
ประชาชน  

จ านวน 50 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

15,000 บ้านตาเบา๊ะ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่ 

 
 

 
16. โครงการเสริมสร้าง

สุขภาวะเกษตรกร
และลดความเสี่ยง
จากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชบา้นตา
เบ๊าะ 

1) เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้สารเคมีได้รับการ
ตรวจเจาะเลือด 

2) เพื่อให้เกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมี
ตกค้างในเลือดในระดับเสีย่งและไม่
ปลอดภัยได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมเรื่องการใช้สารเคมีในการเกษตร
อย่างถูกต้องและปลอดภัย                                                      

1) ด าเนินการตรวจหาสารเคมีในเลือด
เกษตรกร ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

2) แจ้งผลการตรวจพร้อมค าแนะน าที่
ถูกต้องของการดูแลสุขภาพ 

3) จัดอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแก่เกษตรกรที่ตรวจพบ
สารเคมีในเลือดที่มีผลระดบัเสี่ยง  และ
ไม่ปลอดภัย โดยเจ้าหนา้ที่สาธารณสุข 

-ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 
จ านวน 100 คน 
 
 
 
 

 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

15,000 บ้านตาเบา๊ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่ 

 
 

17. โครงการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
บ้านตาเบา๊ะ 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และสามารถป้องกัน
โรคได้ด้วยตัวเอง 
 

1) กิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ
ในชุมชน โรงเรียน วัด และ ศพด. 

2) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในชุมชน 

3) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้  
แนวทางปฏิบัตตินการป้องกัน
โรคติดต่อในโรงเรียนและชุมชน 

-แกนน า ผูน้ า 
ประชาชน  
จ านวน 50 คน 

 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านตาเบา๊ะ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่ 
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18. โครงการรวมพลัง
สร้างชุมชนสุขภาพดี
ที่บ้านตาเบา๊ 

เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มกนัจัดกิจกรรม
สร้างสุขภาพของตนเอง กระตุ้นและส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
กลุ่มประชาชน  

1) จัดรณรงค์ออกก าลังกาย เยาวชน ผู้น า
ชุมชน อสม.ในการออกก าลังกายใน
หมู่บ้าน  

2) จัดกิจกรรมการแข่งขัน การออกก าลัง
กาย ด าเนนิการ  

3) จัดกิจกรรมการออกก าลังกายตอ่เนื่อง  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านตาเบา๊ะ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่ 

 
 
 

 
19. โครงการรวมพลัง

สร้างชุมชนสุขภาพดี
ที่บ้านหลัก 

เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มกนัจัดกิจกรรม
สร้างสุขภาพของตนเอง กระตุ้นและส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
กลุ่มประชาชน  

1) จัดรณรงค์ออกก าลังกาย เยาวชน ผู้น า
ชุมชน อสม.ในการออกก าลังกายใน
หมู่บ้าน  

2) จัดกิจกรรมการแข่งขันการออกก าลัง
กายด าเนนิการ  

3) จัดกิจกรรมการออกก าลังกายตอ่เนื่อง  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านหลัก 
/รพ.สต.ปรือใหญ่, 

 
 
 

 
20. โครงการปรับปรุง

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
บ้านหลัก 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และสามารถป้องกัน
โรคได้ด้วยตัวเอง 

1) กิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ
ในชุมชน โรงเรียน  

2) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในชุมชน 

3) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้  
แนวทางปฏิบัตตินการป้องกัน
โรคติดต่อในโรงเรียนและชุมชน 

-แกนน า ผูน้ า 
ประชาชน  
จ านวน 50 คน 

 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านหลัก 
/รพ.สต.ปรือใหญ่, 

 
 
 

 

21. โครงการรวมพลัง
สร้างชุมชนสุขภาพดี
ที่บ้านโพธิส์ว่าง 

เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มกนัจัดกิจกรรม
สร้างสุขภาพของตนเอง กระตุ้นและส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
กลุ่มประชาชน  

1) จัดรณรงค์ออกก าลังกาย เยาวชน ผู้น า
ชุมชน อสม.ในการออกก าลังกายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านโพธิ์สว่าง 
/รพ.สต.ปรือใหญ่ 
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2) จัดกิจกรรมการแข่งขันการออกก าลัง
กาย  

3) จัดกิจกรรมการออกก าลังกายตอ่เนื่อง  

 
 

22. โครงการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
บ้านโพธิ์สว่าง 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และสามารถป้องกัน
โรคได้ด้วยตัวเอง 
 

1) กิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ
ในชุมชน วัด  

2) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในชุมชน 

3) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้  
แนวทางปฏิบัตตินการป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 

-แกนน า ผูน้ า 
ประชาชน  
จ านวน 50 คน 

 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านโพธิ์สว่าง 
/รพ.สต.ปรือใหญ่ 

 
 
 
 

 
23. โครงการรวมพลัง

สร้างชุมชนสุขภาพดี
ที่บ้านทุ่งชัย 

เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มกนัจัดกิจกรรม
สร้างสุขภาพของตนเอง กระตุ้นและส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
กลุ่มประชาชน  

1) จัดรณรงค์ออกก าลังกาย เยาวชน ผู้น า
ชุมชน อสม.ในการออกก าลังกายใน
หมู่บ้าน  

2) จัดกิจกรรมการแข่งขัน การออกก าลัง
กาย  

3) จัดกิจกรรมการออกก าลังกายตอ่เนื่อง  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านทุ่งชยั 
/รพ.สต.ปรือใหญ่, 

 
 
 

 
24. โครงการปรับปรุง

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
บ้านทุ่งชยั 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และสามารถป้องกัน
โรคได้ด้วยตัวเอง 

1) กิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ
ในชุมชน โรงเรียน วัด  

2) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในชุมชน 

3) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้  
แนวทางปฏิบัตตินการป้องกัน
โรคติดต่อในโรงเรียนและชุมชน 

แกนน า ผูน้ า 
ประชาชน  
จ านวน 50 คน 
 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านทุ่งชยั 
/รพ.สต.ปรือใหญ่ 
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25. โครงการรวมพลัง
สร้างชุมชนสุขภาพดี
ที่บ้านนาค้อ 

 

เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มกนัจัดกิจกรรม
สร้างสุขภาพของตนเอง กระตุ้นและส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
กลุ่มประชาชน  

1) จัดรณรงค์ออกก าลังกาย เยาวชน ผู้น า
ชุมชน อสม. ในการออกก าลังกายใน
หมู่บ้าน  

2) จัดกิจกรรมการแข่งขัน การออกก าลัง
กาย ด าเนนิการ  

3) จัดกิจกรรมการออกก าลังกายตอ่เนื่อง  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านนาค้อ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่, 

 
 
 

 
26. โครงการรวมพลัง

สร้างชุมชนสุขภาพดี
ที่บ้านเกษนาค้อ 

เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มกนัจัดกิจกรรม
สร้างสุขภาพของตนเอง กระตุ้นและส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
กลุ่มประชาชน  

1) จัดรณรงค์ออกก าลังกาย เยาวชน ผู้น า
ชุมชน อสม.ในการออกก าลังกายใน
หมู่บ้าน  

2) จัดกิจกรรมการแข่งขันการออกก าลัง
กาย ด าเนนิการ  

3) จัดกิจกรรมการออกก าลังกายตอ่เนื่อง  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านเกษนาค้อ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่, 

 
 

27. โครงการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
บ้านเกษนาค้อ 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และสามารถป้องกัน
โรคได้ด้วยตัวเอง 

1) กิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ
ในชุมชน วัด  

2) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในชุมชน 

3) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้
แนวทางปฏิบัตตินการป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 

-แกนน า ผูน้ า 
ประชาชน  
จ านวน 50 คน 
 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านเกษนาค้อ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่ 

 
 
 
 
 

28. โครงการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ควบคุมป้องกัน

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และสามารถป้องกัน
โรคได้ด้วยตัวเอง 

1) กิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ
ในชุมชน  

2) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในชุมชน 

-แกนน า ผูน้ า 
ประชาชน  
จ านวน 50 คน 
 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 

6,000 บ้านนาค้อ 
/รพ.สต.ปรือใหญ่ 
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โรคติดต่อในชุมชน
บ้านนาค้อ 

3) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้  
แนวทางปฏิบัตตินการป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 

 
 

 
29. โครงการหมู่บ้าน

สะอาดปราศจากโรค
โรคติดต่อบ้าน
มะขาม 

1) เพื่อให้ประชาชน ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมการควบคุมป้องกันโรค 

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างนวตกรรม
แก่ประชาชนทัว่ไปในการควบคมุ
ป้องกันโรค  

3) เพื่อรณรงค์ท าความสะอาด 
สิ่งแวดล้อมและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในชุมชน 

 
 
 
 
 

1) กิจกรรมประชุมหมู่บ้าน 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  -ค่าป้ายรณรงค์  
2) กิจกรรมท าความสะอาดหมูบ่้าน 
 -รณรงค์ท าลายแหลง่เพาะพนัธย์ุงลาย 
 -สุ่มไขว้ระหว่างหมู่บา้น 
3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุควบคุมโรคและ

ปอ้งกันโรคติดต่อ 
   (1) ทรายก าจัดลูกน้ า 
   (2) น้ ามนัเบนซนิ     (3) น้ ามันดีเซล 
   (4) สเปรย์ก าจัดยุงแบบกระปอ๋ง 
4) การประกวดคุ้ม/เขต - วัสดุรางวัล 
 

 50 คน x 2 คร้ัง 
  
      
      12 คร้ัง 
      24 คร้ัง 
  เดือนละ 2 คร้ัง 

มกราคม 2564 
–  
สิงหาคม 2564 

 
2500 
400 
- 
- 
- 
 

2500 
1200 
2500 
1000 
1000 

รวม 11,100 

หมู่ที่ ๔  
บ้านมะขาม 

30. โครงการหมู่บ้าน
สะอาดปราศจากโรค
โรคติดต่อบ้านปรือ
คันตะวันออก 

 
 
 

1) เพื่อให้ประชาชน ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมการควบคุมป้องกันโรค 

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างนวตกรรม
แก่ประชาชนทัว่ไปในการควบคมุ
ป้องกันโรค  

1) กิจกรรมประชุมหมู่บ้าน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายรณรงค์  

2) กิจกรรมท าความสะอาดหมู่บา้น 
รณรงค์ท าลายแหลง่เพาะพนัธ์ยงุลาย 
สุ่มไขว้ระหว่างหมู่บา้น 

50 คน x 2 คร้ัง 
  
      
      12 คร้ัง 
      24 คร้ัง 
  เดือนละ 2 คร้ัง 

มกราคม -   
สิงหาคม 2564 

 
2500 
400 
- 
 
 
 

หมู่ที่ 5  
บ้านปรือคันตะวนัออก 
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3) เพื่อรณรงค์ท าความสะอาด 
สิ่งแวดล้อมและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในชุมชน 

 
 
 
 
 

3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุควบคุมโรคและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
(1) ทรายก าจัดลูกน้ า 
(2) น้ ามนัเบนซนิ 
(3) น้ ามนัดีเซล 
(4) สเปรย์ก าจัดยุงแบบกระป๋อง 

4) การประกวดคุ้ม/เขต - วัสดุรางวัล 

2500 
1200 
3000 

        1000 
1,000 

รวม 11,600 

31. โครงการหมู่บ้าน
สะอาดปราศจากโรค
โรคติดต่อบ้านปรือ
คันตะวันตก 

 
 
 

1) เพื่อให้ประชาชน ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมการควบคุมป้องกันโรค 

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างนวตกรรม
แก่ประชาชนทัว่ไปในการควบคมุ
ป้องกันโรค  

3) เพื่อรณรงค์ท าความสะอาด 
สิ่งแวดล้อมและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในชุมชน 

 
 
 
 
 

1) กิจกรรมประชุมหมู่บ้าน 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  -ค่าป้ายรณรงค์  
2) กิจกรรมท าความสะอาดหมูบ่้าน 
 -รณรงค์ท าลายแหลง่เพาะพนัธย์ุงลาย 
 -สุ่มไขว้ระหว่างหมู่บา้น 
3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุควบคุมโรคและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
  (1) ทรายก าจัดลูกน้ า 
  (2) น้ ามนัเบนซนิ 
  (3) น้ ามนัดีเซล 
  (4) สเปรย์ก าจัดยุงแบบกระปอ๋ง 
4) การประกวดคุ้ม/เขต - วัสดุรางวัล 

 
50 คน x 2 คร้ัง 

       
      12 คร้ัง 
      24 คร้ัง 
  เดือนละ 2 คร้ัง 

มกราคม -   
สิงหาคม 2564 

 
2500 
400 
- 
 
 
 
 

2500 
1200 
3000 
1000 
1000 

รวม 11,600 

หมู่ที่ 7  
บ้านปรือคันตะวนัตก 
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32. โครงการหมู่บ้าน
สะอาดปราศจากโรค
โรคติดต่อบ้านคลอง
ล าเจียก 

 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชน ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมการควบคุมป้องกันโรค 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างนวตกรรมแก่
ประชาชนทั่วไปในการควบคุมปอ้งกันโรค  
๓.เพื่อรณรงค์ท าความสะอาด สิง่แวดล้อม

และท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลายในชุมชน 

 
 
 
 
 

1) กิจกรรมประชุมหมู่บ้าน 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  -ค่าป้ายรณรงค์  
2) กิจกรรมท าความสะอาดหมูบ่้าน 
 -รณรงค์ท าลายแหลง่เพาะพนัธย์ุงลาย 
 -สุ่มไขว้ระหว่างหมู่บา้น 
3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุควบคุมโรคและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
  - ทรายก าจัดลูกน้ า 
  - น้ ามันเบนซนิ 
  - น้ ามันดีเซล 
  - สเปรย์ก าจัดยุงแบบกระป๋อง 
4) การประกวดคุ้ม/เขต - วัสดุรางวัล 

50 คน x 2 คร้ัง 
  
      
      12 คร้ัง 
      24 คร้ัง 
  เดือนละ 2 คร้ัง 

มกราคม -   
สิงหาคม 2564 

 
2500 
400 
- 
- 
- 

 
2500 
1200 
2500 
1000 
1000 

รวม 11,100 

หมู่ที่ 9  
บ้านคลองล าเจียก 

33. โครงการหมู่บ้าน
สะอาดปราศจากโรค
โรคติดต่อบ้านเนิน
แสง 

 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชน ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมการควบคุมป้องกันโรค 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างนวตกรรมแก่
ประชาชนทั่วไปในการควบคุมปอ้งกันโรค  
๓.เพื่อรณรงค์ท าความสะอาด สิง่แวดล้อม

และท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลายในชุมชน 

 
 
 

1) กิจกรรมประชุมหมู่บ้าน 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  -ค่าป้ายรณรงค์  
2) กิจกรรมท าความสะอาดหมูบ่้าน 
 -รณรงค์ท าลายแหลง่เพาะพนัธย์ุงลาย 
 -สุ่มไขว้ระหว่างหมู่บา้น 
3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุควบคุมโรคและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
  - ทรายก าจัดลูกน้ า 
  - น้ ามันเบนซนิ 

50 คน x 2 คร้ัง 
  
      
      12 คร้ัง 
      24 คร้ัง 
  เดือนละ 2 คร้ัง 

มกราคม -   
สิงหาคม 2564 

 
2500 
400 
- 
 
 
 
 

2500 
1200 

หมู่ที่ 11  
บ้านเนินแสง 
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  - น้ ามันดีเซล 
  - สเปรย์ก าจัดยุงแบบกระป๋อง 
4) การประกวดคุ้ม/เขต - วัสดุรางวัล 

2500 
1000 
1000 

รวม 11,100 
34. โครงการหมู่บ้าน

สะอาดปราศจากโรค
โรคติดต่อบ้านแสน
สุข 

 
 
 

1) เพื่อให้ประชาชน ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมการควบคุมป้องกันโรค 

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างนวตกรรม
แก่ประชาชนทัว่ไปในการควบคมุ
ป้องกันโรค  

3) เพื่อรณรงค์ท าความสะอาด 
สิ่งแวดล้อมและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในชุมชน 

 
 
 
 
 

1) กิจกรรมประชุมหมู่บ้าน 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  -ค่าป้ายรณรงค์  
2) กิจกรรมท าความสะอาดหมูบ่้าน 
 -รณรงค์ท าลายแหลง่เพาะพนัธย์ุงลาย 
 -สุ่มไขว้ระหว่างหมู่บา้น 
3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุควบคุมโรคและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
  - ทรายก าจัดลูกน้ า 
  - น้ ามันเบนซนิ 
  - น้ ามันดีเซล 
  - สเปรย์ก าจัดยุงแบบกระป๋อง 
4) การประกวดคุ้ม/เขต - วัสดุรางวัล 

50 คน x 2 คร้ัง 
  
      
      12 คร้ัง 
      24 คร้ัง 
  เดือนละ 2 คร้ัง 

มกราคม -   
สิงหาคม 2564 

 
2500 
400 
- 
 
 
 

2500 
1200 
3000 
1000 
1,000 

รวม 11,600 

หมู่ที่ 12  
บ้านแสนสุข 

35. โครงการหมู่บ้าน
สะอาดปราศจากโรค
โรคติดต่อบ้านปรือ
คันใต้ 

 
 

1) เพื่อให้ประชาชน ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมการควบคุมป้องกันโรค 

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างนวตกรรม
แก่ประชาชนทัว่ไปในการควบคมุ
ป้องกันโรค  

1) กิจกรรมประชุมหมู่บ้าน 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  -ค่าป้ายรณรงค์  
2) กิจกรรมท าความสะอาดหมูบ่้าน 
 -รณรงค์ท าลายแหลง่เพาะพนัธย์ุงลาย 
 -สุ่มไขว้ระหว่างหมู่บา้น 

70 คน x 2 คร้ัง 
  
      
      12 คร้ัง 
      24 คร้ัง 
  เดือนละ 2 คร้ัง 

มกราคม -   
สิงหาคม 2564 

 
3,500 
400 
- 
 
 

หมู่ที่ 14  
บ้านปรือคันใต ้
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 3) เพื่อรณรงค์ท าความสะอาด 
สิ่งแวดล้อมและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในชุมชน 

 
 
 
 

3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุควบคุมโรคและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
  - ทรายก าจัดลูกน้ า 
  - น้ ามันเบนซนิ 
  - น้ ามันดีเซล 
  - สเปรย์ก าจัดยุงแบบกระป๋อง 
4) การประกวดคุ้ม/เขต - วัสดุรางวัล 

 
4000 
1200 
3500 
1000 
1000 

รวม 14,600 

36. โครงการหมู่บ้าน
สะอาดปราศจากโรค
โรคติดต่อบ้านบาง
กระวาน 

 
 
 

1) เพื่อให้ประชาชน ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมการควบคุมป้องกันโรค 

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างนวตกรรม

แก่ประชาชนทัว่ไปในการควบคมุ

ป้องกันโรค  

3) เพื่อรณรงค์ท าความสะอาด 

สิ่งแวดล้อมและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลายในชุมชน 

 
 

1) กิจกรรมประชุมหมู่บ้าน 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  -ค่าป้ายรณรงค์  
2) กิจกรรมท าความสะอาดหมูบ่้าน 
 -รณรงค์ท าลายแหลง่เพาะพนัธย์ุงลาย 
 -สุ่มไขว้ระหว่างหมู่บา้น 
3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุควบคุมโรคและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
  -ทรายก าจัดลูกน้ า 
  -น้ ามันเบนซนิ     - น้ ามันดีเซล 
  - สเปรย์ก าจัดยุงแบบกระป๋อง 
4) การประกวดคุ้ม/เขต - วัสดุรางวัล 

50 คน x 2 คร้ัง 
  
      
      12 คร้ัง 
      24 คร้ัง 
  เดือนละ 2 คร้ัง 

มกราคม -   
สิงหาคม 2564 

 
2500 
400 
- 
 
 

2500 
1200 
2500 
1000 
1000 

รวม 11,100 

หมู่ที่ 15 
บ้านบางกระวาน 

37. โครงการหมู่บ้าน
สะอาดปราศจากโรค
โรคติดต่อบ้านหนอง
สิม 

1) เพื่อให้ประชาชน ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมการควบคุมป้องกันโรค 

2) กิจกรรมประชุมหมู่บ้าน 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  -ค่าป้ายรณรงค์  
2) กิจกรรมท าความสะอาดหมูบ่้าน 

50 คน x 2 คร้ัง 
  
      
      12 คร้ัง 

มกราคม -   
สิงหาคม 2564 

 
2500 
400 
- 

หมู่ที่ 19  
บ้านหนองสิม 
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2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างนวตกรรม
แก่ประชาชนทัว่ไปในการควบคมุ
ป้องกันโรค  

๓.เพื่อรณรงค์ท าความสะอาด สิง่แวดล้อม

และท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลายใน

ชุมชน 

 
 
 
 
 

 -รณรงค์ท าลายแหลง่เพาะพนัธย์ุงลาย 
 -สุ่มไขว้ระหว่างหมู่บา้น 
3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุควบคุมโรคและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
  -ทรายก าจัดลูกน้ า 
  -น้ ามันเบนซนิ 
  - น้ ามันดีเซล 
  - สเปรย์ก าจัดยุงแบบกระป๋อง 
4) การประกวดคุ้ม/เขต - วัสดุรางวัล 
 

      24 คร้ัง 
  เดือนละ 2 คร้ัง 

 
 
 
 

2500 
1200 
2500 
1000 
1000 

รวม 11,600 

รวม 37  โครงการ รวมเงิน   404,400  
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กิจกรรมประเภท 3  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเบื้องต้น โดยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรู้สุขภาวะที่
สมบูรณ์ของ
ผู้สูงอายุต าบล
ปรือใหญ่ 
ประจ าปี 2564 

1) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถสร้างเสริมสุขภาพ 

2) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

1) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเจตคติที่ดีต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว 

1) จัดอบรมความรู้ให้แกนน าผูสู้งอายุและ
ผู้สูงอายุต าบลปรือใหญ่เก่ียวกับ สุขภาพจิต 
อาหารและการออกก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอายุ และร่วมกันเดินหรือปัน่จักรยาน
ออกก าลังกาย หรือการออกก าลังกายอื่นที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  

2) แกนน าติดตามกลุ่มเปา้หมายทีข่้าร่วม
โครงการร่วมกันออกก าลังกายตดิต่อกัน
ระยะเวลา ๔ เดือน 

3) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตดิตามผลการ
ปฏิบัต ิ

4) สรุปและรายงานผล 

ผู้สูงอายุต าบล
ปรือใหญ่  
จ านวน 200 คน 

กุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม 

2564 

32,600 วัดตาเบ๊าะเกษมงคล 
หมู่ที่ 3 ต าบลปรือ
ใหญ่/ 
ศูนย์พัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุต าบลปรือ
ใหญ่ 

2. โครงการสร้าง
ความคุ้นเคยกับ
น้ าและป้องกัน
การจมน้ าในเด็ก
ปฐมวัย 

1) เพื่อสอนและฝึกหัดเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคันให้รู้จัก
ทักษะพื้นฐานการว่ายน้ า 

2) เพื่อสอนและฝึกหัดเด็กนักเรียนรู้จัก
และสามารถช่วยชีวิตผูป้ระสบเหตุ

1) จัดอบรมให้ความรู้ทักษะการเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ าและทักษะการช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยทางน้ าในกลุ่มเด็กเล็กตาม
หลักสูตร ดังนี ้
1.1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ า 

เป็นการให้ความรู้และสอนให้เด็กรู้จัก

เด็กอายุ 2 – 5 ปี 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปรือคัน 
จ านวน 36 คน 

กุมภาพันธ์ - 
เมษายน 2564 

18,200 สระน้ าศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านปรือคัน 
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   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทางน้ าได้อย่างถูกต้องตามวิธี
มาตรฐานสากล 

3) เพื่อลดปัญหาเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 
เสียชีวิตจากการจมน้ า 

แหล่งน้ าเสี่ยงทั้งในบาน รอบบา้น 
ละแวกบ้านและในชุมชน สภาพแหล่ง
น้ า เชน่ น้ าลึก น้ าตื่น น้ าวน 
ปรากฎการณ์ Rip Current วิธกีารลง
และขึ้นจากแหล่งน้ าดว้ยความปลอดภัย 
ทักษะความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ า 
ความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ า 

1.2) การเอาชีวิตรอนและพืน้ฐานการว่ายน้ า 
1.3) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า 

2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
3) สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนงานโครงการ 

3. โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 
ส่งเสริม
พัฒนาการ และ
ปลูกฝังระเบยีบ
วินัยในเด็ก
ปฐมวัย 

1) เพื่อให้เด็กในศูนย์ฯ มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี 

2) เพื่อให้เด็กในศูนย์ฯ มีพัฒนาการที่ดี
ทั้งสี่ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

3) เพื่อให้เด็กได้รับการปลูกฝังในเร่ือง
ระเบียบวินยัและได้รับการประเมิน
พัฒนาการและการกระตุน้พัฒนาการ
ที่ถูกต้องตามวัย 

1) เชิญวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาพช่องปาก
ในเด็กปฐมวัน 

2) เชิญวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพัฒนาการและปลูกฝังระเบียบวนิัย
ในเด็กปฐมวัย 

3) กิจกรรมประเมินพัฒนาการและเสริมสร้าง
ระเบียบวินยั 

ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ปรือคัน จ านวน 
34 คน 

มิถุนายน - 
สิงหาคม 2564 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ปรือคัน 
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   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

4) เพื่อสร้างความตระหนักและพฒันา
ศักยภาพผู้ปกครองและครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการ
ปลูกฝังระเบยีบวนิัย 

4. โครงการหนูเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ปลอดภัยไว้ก่อน 

1) เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานในการ
ช่วยเหลือผู้จมน้ า การปฐมพยาบาล
และทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ า 

2) เด็กมีพื้นฐานในการหนีไฟ 
3) เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเด็ก 

เชิญวิทยากรให้ความรู้แก่เด็ก 
- ความรูพ้ื้นฐานในการช่วยเหลือผู้จมน้ า การ

ปฐมพยาบาลและทักษะในการเอาชีวิตรอดใน
น้ า 

- ให้ความรู้พื้นฐานในการหนีไฟ 
- ให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและอุบัติเหตุที่

เกิดขึ้นในเด็กเล็ก 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปรือ
คัน จ านวน 32 
คน 

มิถุนายน - 
สิงหาคม 2564 

3,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปรือคัน 

5. โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคมือ เท้า ปาก
และทันตสุขภาพ 

1) เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการ
เฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุมโรคมอื เท้า 
ปาก และทันตสุขภาพเด็กวัยก่อน
เรียน 

2) เพื่อให้ผู้ปกครองรู้จักข้ันตอนการล้าง
มือและการแปรงฟันเด็กวัยก่อนเรียน
ที่สะอาด ถูกวิธ ี

3) เพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียนมีสุขภาพที่ดี 

1) การบรรยายให้ความรู้ 
2) การฝึกปฏิบัติการลา้งมือ การตรวจฟัน และ

การแปรงฟันในเด็ก 
3) กิจกรรมท าความสะอาดของเลน่ทุกเดือน

และล้างของใช้ส่วนตัวเด็กทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์โดยครูและผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ปกครองเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเนนิแสง 
จ านวน 20 คน 

มิถุนายน - 
สิงหาคม 2564 

7,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเนินแสง 
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   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

4) เพื่อแก้ปัญหาเด็กวัยก่อนเรียนมีฝันฟุ 
ไม่เกินร้อยละ 25 

6. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
อายุ 2 – 3 ป ี

1) เพื่อให้คร ูผู้ปกครองมีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอายุ 2 – 3 ปี  

2) เพื่อให้เด็กอายุ 2 – 3 ปี ได้รับการ
ประเมินพัฒนาการและกระตุ้น
พัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย 

3) เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการลา่ชา้ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการและมี
พัฒนาการที่สมวัยและได้รับการ
แนะน าที่ถูกต้อง 

4) เพื่อให้เด็ก 2 – 3 ปี มีพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน เหมาะสมตามวัย 

1) การบรรยายให้ความรู้ 
2) สาธิตการประเมินพัฒนการเด็ก 
3) กิจกรรมกอด เล่น เล่า ส่งเสริมพัฒนาการ 

ครู ผู้ปกครอง
เด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเนิน
แสง จ านวน 22 
คน  

มิถุนายน - 
สิงหาคม 2564 

8,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเนินแสง 

7. โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปรือใหญ่ 

1) เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
บ้านปรือใหญ่ ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพในช่องปาก จ านวน 34 คน 

2) เพื่อให้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปรือใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูก
วิธี จ านวน 34 คน 

3) ประชุมชี้แจ้งประเดน็ต่าง ๆให้คณะครูทราบ
และข้อเสนอ แนะเก่ียวกับงานอนามัย 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

5) ด าเนินงานตามโครงการ 
6) สรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

- นักเรียนศูนย์ฯ  
34 คน   

- ผู้ปกครอง
ศูนย์ฯ 34  คน 

- ครู 3 คน 

ตุลาคม 2563  
- กันยายน 

2564  

10,605 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปรือใหญ่ 
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   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

8. โครงการเฝ้าระวัง
ประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
(DSPM) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปรือใหญ่ 

1) เพื่อให้เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปรือใหญ่ ได้รับการประเมนิและ
กระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
(DSPM) จ านวน 34 คน   

2) เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวการส่งเสริมและประเมิน
พัฒนาการ (DSPM) จ านวน 34 คน   

3) เพื่อให้เด็กที่สงสัยพัฒนาการช้า 
ได้รับการคัดครอง จ านวน 34 คน 
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

1) ประชุมชี้แจ้งประเดน็ต่าง ๆให้คณะครูทราบ
และข้อเสนอ แนะเก่ียวกับงานอนามัย 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

3) ด าเนินงานตามโครงการ 
4) สรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน 

- นักเรียนศูนย์ 
34 คน   

- ผู้ปกครอง 34  
คน 

- ครู  3 คน 

1 ตุลาคม 
2563 – 20 

กันยายน 2564 

10,430 - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปรือใหญ่ 
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   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

9. โครงการเฝ้า
ระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคมือ 
เท้า ปาก 

1) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า 
ปากในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
เบ๊าะ 

2) เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการศูนย์ฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า 
ปากและร่วมกันควบคุมโรคมือ เท้า 
ปากในศูนยฯ์ 

3) เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคมอื 
เท้า ปาก ในศนูย์ฯ 

4) เพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียนมีสุขภาพดี 
ลดค่าใช้จา่ยในการรักษาพยาบาล 

1) กิจกรรมตรวจและคัดกรองด้านสุขภาพแก่
เด็กปฐมวัย 

2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก
และฝึกปฏบิัติทักษะการล้างมือที่ถูกต้องแก่
ผู้ปกครองและเด็กเล็ก 

3) กิจกรรมท าความสะอาดพืน้ ของเล่น และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับเด็ก 

ครู และ
ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 33 คน 

กุมภาพันธ์ 
2564 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาเบา๊ะ 

10. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการทัง 4 
ด้าน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

1) เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยทั้ง 4 ด้าน ดา้นร่างกาย ดา้น
อารมณ์ ด้านสงัคมและดา้น
สติปัญญา 

2) เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้คาม
เข้าใจเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสม
ส าหรับพัฒนาการเด็ก 

1) ให้ความรู้การลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง 
2) กิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า พัฒนาการเด็กใน

แต่ละช่วงวัน 
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนการเด็ก 

ทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมตามวัย 

ครูและ
ผู้ปกครองงเด็ก 
จ านวน 33 คน 

มีนาคม 2564 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาเบา๊ะ 
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   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

11. โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
หนูน้อยฟันสวย 

1) เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนน สมบูรณ์ ได้รับการ ส่งเสริม
สุขภาพในช่อง ปาก จ านวน 31 คน 

2) เพื่อให้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสมบูรณ์ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปาก
อย่างถูกวิธี จ านวน 31 คน 

3) เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ
ของเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 

1) ประชุมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
สมบูรณ ์

2) ประสานงานวทิยากรผู้ให้ความรู้และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3) ด าเนินตามโครงการ  
4) สรุปการด าเนนิงาน ปัญหาและอุปสรรคที่

พบ 

- นักเรียนศูนย์ฯ 
31 คน  

- ผู้ปกครอง 
จ านวน 31  
คน 

- ครู  3 คน 

พฤษภาคม 
2564 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสมบูรณ ์

12. โครงการส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัยเด็ก
ปฐมวัย 

1) เพื่อให้เด็กทุกคนมีสุขภาพอนามยัที่ดี 
2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความ

เข้าใจและการปฏิบัติตนเร่ืองการ
ป้องกันโรคตั้งแต่วัยเด็ก 

3) เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กในการ
ป้องกันโรค 

4) เพื่อลดปัญหาโรคต่าง ๆ ที่พบบอ่ยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5) เพื่อสร้างความตระหนักและให้
ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริม

1) ประชุมชี้แจ้งประเดน็ต่าง ๆให้คณะครูทราบ
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับงานอนามัย 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

3) แจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบ
4. จัดท าบันทึกข้อตกลง และสนับสนุน
งบประมาณ 

4) ด าเนินงานตามโครงการ 
5) สรุปการด าเนนิงาน ปัญหาและอุปสรรคที่

พบ 

- นักเรียนศูนย์ฯ 
31 คน   

- ผู้ปกครอง 31   
คน 

- ครู  3 คน 
-  

มิถุนายน 
2564 

8,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสมบูรณ ์
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   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยและ การ
ป้องกันโรค 

13. โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็ก
ปฐมวัย ห่างไกล
โรคมือ เท้า ปาก 

1) เพื่อให้บุคลากรและผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ 
เท้า ปาก และร่วมกันควบคุมโรคมือ 
เท้า ปาก 

2) เพื่อลดอัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นนาจะเรีย  

3) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมือเท้า
ปาก ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
จะเรีย 

 

1) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับจัดท า
โครงการ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือ หรือเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนนิงานโครงการ  

2) ติดต่อประสานงานวทิยากร และผู้ที่
เก่ียวข้องทั้งหมด  

3) จัดกิจกรรมให้ความรู ้เรื่อง โรค มือเท้า ปาก 
โดยการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง ครูและ
ผู้ดูแลเด็ก  

4) การจัดกิจกรรมการล้างมือ ๗ ขั้นตอน  
5) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

ผู้ปกครอง ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และ
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาจะเรีย 
จ านวน ๒๒ คน 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

6,670 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาจะเรีย 

 รวม  13 โครงการ รวมเงิน   144,505  
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   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

กิจกรรมประเภท 4  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
ปรือใหญ่ 

1) เพื่อพิจารณาโครงการ 
ควบคุม ก ากับติดตามให้
เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของ
กองทุนฯ 

2) เพื่อควบคุมก ากับการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบของกองทุนฯ 

1) การประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ 

1.1) ประชุมพิจารณาแผนสุขภาพ  
พิจารณาโครงการ และพิจารณา
ผลการด าเนนิงานโครงการ 

1.2) ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่าย
แผนงาน การเงิน ตดิตามฯ 

1.3) ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC 

- คณะกรรมการ  
- คณะอนุกรรมการ  
จ านวน 40 คน 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

50,400 อบต.ปรือใหญ่/ 
ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เก่ียวกับแนวทางการบริหาร
จัดการและระเบียบกองทุนตาม
ประกาศฯ 

2) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์และแนวทางการสนบัสนนุ
งบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการด้านสุขภาพ  

- คณะกรรมการ  
- คณะอนุกรรมการ 
- ผู้เสนอโครงการ   
จ านวน 50 คน 

ธันวาคม 2563 10,000  

 3) ค่าเดินทางไปราชการ คณะกรรมการ/อนุ  20,000  
 เพื่อติดตามผลการให้บริการ

ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลปรือใหญ่ 

4) จัดประชุมตดิตามความก้าวหนา้ตาม
แผนการดูแล (Care plan) ของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สงูอายุฯ ร่วมกับคณะอนุฯ 
LTC และผู้ให้บริการการดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ต.ปรือใหญ่ 

คณะอนุฯ LTC CM, 
CG และคณะ 
กรรมการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
จ านวน 40 คน 

มกราคม, 
สิงหาคม 2563 

4,400 อบต. ปรือใหญ่/
คณะอนุกรรมการ 
LTC 
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   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

5) จัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

 กุมภาพันธ์ 2563 27,800 ฝ่ายเลขานุการ 

รวม 1 โครงการ เป็นเงิน   117,000  

 
กิจกรรมประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัตใินพื้นที่ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนินการ/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน
ต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อสนับสนุนหรือด าเนินการ
ควบคุมโรคติดต่อกรณีเกิดการ
แพร่ระบาดในพืน้ที ่

การควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่าง ๆ  

ประชาชนต าบล
ปรือใหญ่ 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

50,000 พื้นที่ต าบลปรือใหญ่ 
- อบต.ปรือใหญ่ 
- รพ.สต.ปรือใหญ่, 
- รพ.สต.ปรือคัน, 
- รพ.สต.ทับทิมสยาม06 
- หน่วยงานอ่ืน 
- กลุ่มหรือองค์กรภาค
ประชาชน 



บทท่ี 5 
การติดตามประเมินผล 

 
 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ จะประสบความส าเร็จหรือสามารถเผยแพร่ผลงานต่อประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  
ต้องมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและหรือมีองค์กรภายนอกมาประเมิน กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.ปรือใหญ่จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีติดตามและประเมินผลตามแบบที่ สปสช.  ก าหนด  
โดยมีแนวทางการประเมินผล 2 รูปแบบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนและทีมประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้
ยึดถือรูปแบบการประเมินนี้ไว้เป็นขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

1. การติดตามประเมินผล 

การติดตามผล  คือ การตรวจสอบงานที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตาม
และบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้หรือไม่ การใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

การประเมินผล  คือ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ได้จากการติดตามผลระยะหนึ่งเพ่ือประเมินว่าความ
เปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ 

5.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือทราบถึง 

1. ความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ท าไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  

2. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน   เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน   
(การเบิกจ่ายล่าช้า) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ 

3. ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทาง 
ส าหรับจัดท าโครงการต่อไป 

4. ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการเพื่อใช้เป็น 
พ้ืนฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต 
 

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผล 
      การติดตามผลกองทุนสุขภาพต าบลปรือใหญ่ ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล  การ

ด าเนินงานตามแผนงานกองทุนสุขภาพต าบล ภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของกองทุนสุขภาพต าบลว่าได้มีการน ายุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินการหรือไม่ และได้ด าเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จหรือก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออ่ืน ๆ แล้วสรุปผลภาพรวมว่าได้ด าเนินการเป็น
สัดส่วนเท่าใดตามที่ตั้งไว้ในแผนงานกองทุนสุขภาพต าบล 
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      รูปแบบการติดตามผล  กองทุนสุขภาพต าบลปรือใหญ่ ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม
ผลการด าเนินการ โดยใช้รูปแบบตามส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด ดังนี้ 
       1. แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน   
  เป็นการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของคณะกรรมการเพ่ือให้กองทุนประเมินตนเองและ
ผู้เกี่ยวข้องประเมินกองทุน ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการด าเนินงานว่ามีความครบ ถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนางาน
ด้านใดบ้าง  โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินไว้ 3 หมวด คือ การบริหารจัดการกองทุน (60 คะแนน) 5 ประเด็น  การมี
ส่วนร่วม (30 คะแนน) 3 ประเด็น  และการสร้างนวัตกรรม (10 คะนน) 1 ประเด็น รวมทั้งสิ้น 9 ประเด็น คะแนน
รวม 100 คะแนน ทั้งนี้ได้แบ่งระดับการประเมินเป็น 4 ระดับ ได้แก่  
 ระดับ A+ 90 – 100 คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูงและเป็นศูนย์เรียนรู้ 
 ระดับ A 70 – 89  คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพดี 
 ระดับ B 50 – 69  คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง 
 ระดับ C น้อยกว่า 50  คะแนน เป็นกองทุนที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา 
 (รายละเอียดแบบประเมิน แนบท้ายภาคผนวก)  

       2. แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน 
  การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินนี้ จุดประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพจะต้องด าเนินการส ารวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน าข้อมูลการส ารวจมาสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพโดยหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป (รายละเอียดแบบ
ประเมิน แนบท้ายภาคผนวก)  
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(ส าหรับให้คะแนนในประเด็นประเมินข้อ ๑.๑) 

 
กรุณาใส่เครื่องหมาย   /   ในช่องท่ีท่านเห็นว่าถูกต้อง 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ใช่ ไม่ใช่ 
๑. กลุ่มเป้าหมายส าคัญตามสิทธิประโยชน์ คือ หญิงมีครรภ์, เด็ก ๐-๖ ปี, เด็กโต ๖-๒๕ ปี, ผู้ใหญ่ ๒๕ ปีขึ้น

ไป และผู้พิการ 
  

๒. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพื้นที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดบริการ
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟืน้ฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดบัปฐม
ภูมิเชิงรุกที่จ าเป็น 

  

๓. งบประมาณของกองทุน สามารถใช้จัดตั้งสถานบริการทางการแพทย์เพื่อท าการรักษาผู้ป่วย   
๔. งบประมาณของกองทุน มาจาก ๒ แหล่งหลัก คือเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่

ได้รับสนับสนนุจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเงินสมทบหรืองบประมาณที่ได้รบัจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนด 

  

๕. สัดส่วนเงินสมทบของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ หรือเทศบาลต าบล ต้องไมน่้อยกว่า  ร้อยละ 
๕๐ ของค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับจากจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  

๖. สัดส่วนเงินสมทบของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐ ของค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่ได้รับจากจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  

๗. คณะกรรมการกองทุนมีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ ๒-๓ ปี แล้วแต่มติในที่ประชุม   
๘. หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ประการหนึ่ง คือ การจัดท าข้อมูลและจัดท าแผนการด าเนินงานที่

เก่ียวข้องกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  

๙. คณะกรรมการกองทุนไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและจัดท า
บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้เป็นไปตามที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด  

  

๑๐. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอ าเภอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของ
กองทุนฯ 

  

๑๑. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกองทุน เน้นการด าเนินงานในชุมชนเป็นหลัก   
๑๒. บทบาทส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการกองทุนที่ดี ต้องมีการติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานโครงการที่กองทุนให้การสนับสนุนงบประมาณ 
  

๑๓. ตามระเบียบการบริหารกองทุน คณะกรรมการกองทุน ควรมีการประชุมอย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง    
๑๔. ในการประชุมคณะกรรมการกองทุน จะต้องมีการรายงานบัญชี รายรับ–รายจ่าย สถานะการเงินของ

กองทุน ทุกคร้ัง 
  

๑๕. ผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่คือส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  

๑๖. กองทุนไม่จ าเปน็ต้องสนบัสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบรกิารสาธารณสุขเนื่องจากได้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ใช่ ไม่ใช่ 
๑๗. หน่วยบริการสามารถขอรับงบประมาณจากกองทุน เพื่อจดับริการในหน่วยบริการได้ เช่น ฝากครรภ์ 

การให้วัคซีนเด็กเล็ก ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ การแพทย์แผนไทย 
  

๑๘. การเก็บรักษาเงินกองทุน ให้คณะกรรมการกองทุน ท าการ เปิดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารใด 
ก็ได้ โดยใชช้ื่อว่า “ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต............................... หรือ เทศบาล.............................. 
อ าเภอ................................ จังหวัด...................................” 
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แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการด าเนินงาน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ...........................................หรือเทศบาล……………………..………………… 

 
กรุณาท าเครื่องหมาย     เพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ   [   ] ชาย  [   ] หญิง 
๒. อายุ………………. ปี   
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด        [   ] ประถมศึกษา                              [   ]  มัธยมศึกษาตอนต้น  
                                     [   ]  มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า       [   ]  ปวส./ อนุปริญญา   
                                     [   ]  ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า      [   ] อ่ืนๆ ระบุ................. 
๔. อาชีพ             [   ] เกษตรกรรม   [   ] ค้าขาย /ธุรกิจ/กิจการส่วนตัว 

            [   ] พนักงานบริษัท/โรงงาน [   ] พ่อบ้าน, แม่บ้าน    
            [   ] นักเรียน, นักศึกษา           [   ] ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป 
                               [   ] รับราชการ   [   ] อสม.  
                               [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………... 

 
ส่วนที่ ๒ การรับรู้และความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
๑. ท่านรู้จัก กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือไม่ 

[   ] รู้จัก     [   ]  ไม่รู้จัก 
๒. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีการด าเนินงานด้านใด 
 [   ] ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 
 [   ] จัดสรรเงินกู้หรือจัดสวัสดิการให้กับคนในชุมชนที่มีปัญหาทางการเงิน 

๓. ท่านได้รับบริการใดจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 [    ] ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย [    ] ได้รับความรู้ป้องกันโรค 
 [    ] ได้รับการตรวจสุขภาพ              [    ] ได้รับการจัดสรรเงินกู้ 
 [    ] อื่น ๆ โปรดระบุ .........................................  
๔. ใครเป็นเจ้าของ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 [    ] องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล  [    ] สปสช. 
 [    ] อสม.     [    ] ประชาชนในชุมชน 
 [    ] โรงพยาบาล/สถานีอนามัย   [    ] รัฐบาล 
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๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในระดับใด 
       [   ] ดี   เหตุผล ........................................................................................................... .............................. 
       [   ] ต้องปรับปรุง  เหตุผล ............................................................. ............................................................  
       [   ]  เฉย ๆ  เหตุผล ........................................................................................................ ..........................  
๖. ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับการด าเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
อย่างไร? 
............................................................................................................................. ........................... 
๗. ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จากแหล่งใด (ตอบได้ 
มากกว่า ๑ ข้อ) 
    [    ] จดหมายจากทางราชการ           [    ] วิทยุ    [    ]  โทรทัศน์   
    [    ] หนังสือพิมพ์                          [    ] แผ่นพับ/โปสเตอร์ [    ]  จดหมายข่าว สปสช.              
    [    ] แพทย์/พยาบาล/บุคลากรด้านสาธารณสุข       [    ] ญาติ/เพื่อนบ้าน    
    [    ] ผู้น าชุมชน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน                      [    ] อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.)   
    [    ] เสียงตามสายในหมู่บ้าน                            [    ] สายด่วน บัตรทอง โทร. ๑๓๓๐         
    [    ] องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล               [    ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ.........................................              
๘. ท่านพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในระดับใด 
       [   ] ดี   เหตุผล ........................................................................................................... ..............................  
       [   ] ต้องปรับปรุง  เหตุผล .................................................................................................. ...................... 
        [   ] เฉย ๆ  เหตุผล  ........................................................................ .........................................................  
๙. ถ้าคะแนนความพึงพอใจเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านให้คะแนนความพึงพอใจต่อการท างานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในต าบลของท่าน  เท่าใด  
(ระบุตัวเลข โดยก าหนดให้ ๐ = ไม่พึงพอใจเลย  จนถึง  ๑๐ = พึงพอใจมากที่สุด) 
ระบุ  ..........................................................คะแนน 
 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ปรือใหญ่  
ขอบพระคุณท่านทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินครั้งนี้ 

 
 

ลงชื่อ ………………………………………………………… 
    (...................................................................) 

นายก อบต./เทศบาล........................................................... 
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 



แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

ชื่อกองทุน  …………………………………………………………..…............................  
อ าเภอ …..........................……………. จังหวัด ……………………………………. 

วันที่ประเมิน ......................... เดือน ............................................... พ.ศ. 25 ............. 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
จากการ
ประเมิน 

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหล่งข้อมูล 

1. การบริหาร
จัดการงาน
กองทุนฯ 
I : Input 

1.1 มีการจัดท าและอนุมัติ
แผนการเงินประจ าป/ีโครงการ/
กิจกรรม ภายใน 31 ธันวาคม 
ตามวงเงินประมาณการรายรับ
และหรือเงินคงเหลือ 
- โดยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

8 
 
 
 
 
 

 

 1. มีการจัดท าแผน 2 คะแนน 
2. มีการอนุมัติแผน 2 คะแนน 
3. อนุมัติแผนภายใน  31 ธันวาคม ของ
ปีงบประมาณนั้น 2 คะแนน 
4. แผนสอดคล้องวัตถุประสงคข์อง
กองทุน (ครอบคลุมฯ ส่งเสริม ป้องกันฯ 
ฟื้นฟูฯ รักษาฯ) 2 คะแนน 

1. จากรายงาน
การประชุม 
กก.กองทุน 
2. แผน/
โครงการ/
กิจกรรม 
 

1.2 มีการเห็นชอบรายงาน
การเงิน และบันทึกรายงาน 
ผ่านโปรแกรมกองทุนต าบล  
ทุกไตรมาส 

6  1. บันทึกข้อมูลการเงินในโปรแกรมและ
print เสนอ กก.กองทุนเห็นชอบ 1 
คะแนน 
2. ลงนามในรายงานครบถ้วนและสแกน 
แนบ File ส่งผา่นหนา้เว็บไซต์ 1 คะแนน 
3. ส่งรายงานครบ 4 ไตรมาส (เอกสาร
แนบมาข้อ 2) 2 คะแนน 

1. จากรายงาน
การประชุม 
คณะกรรมการ
กองทุน 
2. รายงาน 
3. โปรแกรม 

ค าชี้แจง 1. มิติการประเมิน  เป็นแบบประเมินตนเอง ประเมนิโดยคณะกรรมการกองทุน และการประเมินจากทีมประเมิน   
2. น าหลักคิด I-A-O-V มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมิน  
 Input  ประสิทธิภาพ 1;ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 
 Action  ประสิทธิภาพ 2;ประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนฯ 
 Output  ประสิทธผิล 1;ประสิทธิผลการสนบัสนุนโครงการ 
 Value  ประสิทธผิล 2;ประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) 

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน  
รวม 100 คะแนน [น้ าหนัก] ดงันี้ (ในแต่ละปีอาจมีการปรับคา่คะแนน) 

 1. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 30 คะแนน 
 2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารเงินจ่ายกองทุนฯ 20 คะแนน 
 3. ด้านประสิทธิผลการสนับสนนุโครงการ 25 คะแนน 
 4. ด้านประสิทธิผลการได้รบัประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) 25 คะแนน 
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หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
จากการ
ประเมิน 

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหล่งข้อมูล 

4. ผู้รายงานการเงินที่ในที่ประชมุ
กรรมการกองทุนฯ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
คลังหรือ จนท.หน่วยงานคลัง หรือ อนุฯ 
กก./คทง.การเงินฯ ของกองทุน 2 คะแนน 
 
 

 1.3 เอกสาร/หลักฐานการ
เบิกจ่ายจ่ายเงิน ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจบุัน 
  1.3.1 โดยการสุ่มตรวจเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
  1.3.2 กองทุนมีเอกสารเบิกจ่าย
การเงินในหมวดบริหารจัดการ
กองทุนฯ 10 (4) ครบถ้วนถูกต้อง 
 
 
1.4 การบริหารจัดการอย่างมีส่วน
ร่วม 
  1.4.1 การได้มาซึ่งการคัดเลือก
กรรมการและปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนา้ที่ตามประกาศ  
พ.ศ. 2561 4 คะแนน 
 

8    
 
 
 
แฟ้มเอกสาร
การเงิน 
 
 
 
 
 
แฟ้มเอกสาร
การเงิน 
 
 

(6) 
 
 
 
 
 
 
 

 โดยสุ่มตรวจ เอกสารจ านวน 3 โครงการ
ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการ 2) รายงาน
การประชุมที่ กก.อนุมัติ 3) บนัทึก
ข้อตกลง 4) ฎีกาเบิกจ่าย 5) ใบส าคัญ 
รับเงิน/ใบเสร็จรับเงนิ 
1. มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน 6 คะแนน 
2. มีหลักฐานไม่ครบทุกรายงาน 2 คะแนน 
3. ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน 

(2) 
 
 

 
8 

 ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด 10 (4) 
1. มีเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง
ทุกฎีกา 2 คะแนน 
2. มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ถูกต้อง 0 คะแนน  

(4) 
 
 
 
 

 ครบถ้วนถูกต้อง 4 คะแนน 
ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 0 คะแนน 
 
 
 

พิจารณา
องค์ประกอบ
ตามประกาศ 
พ.ศ. 2561  
ข้อ 12 

(2) 
 

 

 มีแผนและใช้จ่ายงบประมาณเพือ่พัฒนา
ศักยภาพฯ คณะกก. กองทุนฯ  2 
คะแนน 

แผนการใช้เงิน
ตามหมวด 
ข้อ 10(4) 
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หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
จากการ
ประเมิน 

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหล่งข้อมูล 

  1.4.2 มีการพัฒนาศักยภาพ/องค์
ความรู ้คณะกรรมการกองทุนฯ/
อนุกรรมการ/คณะท างาน (ใชง้บ
บริหารจัดการ 10 (4) 2 คะแนน 
  1.4.3 มีการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เผยแพร่
ผลงาน การท างานกองทุนฯ 2 
คะแนน 
(1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
(2) เผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ 

(2) 
 
 
 
 

 มีการประชาสัมพนัธ์อย่างหลากหลาย 
(อย่างน้อย 3 ช่องทาง) 2 คะแนน 
1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 1 คะแนน 
2. มีการเผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ 1 
คะแนน 

จากป้าย
ประชาสัมพนัธ์/
วิทยุท้องถิ่น/ 
หอกระจายข่าว/
สื่อท้องถิ่น/ 
สื่อออนไลน์
ช่องทางตา่ง ๆ 

รวมคะแนนด้านที่ 1 30  

2. การบริหาร
เงินกองทุนฯ 
A : Action 

2.1 มีการเบิกจ่ายเงินกองทุน 
ให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ
เป็นไปตามแผนงานโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติ (สอดคล้องตาม
ประกาศฯ) 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/
โครงการ มากกว่า 90% 4 คะแนน 
2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/
โครงการ  คิดเป็น 70%-89% 3 คะแนน 
3. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/
โครงการ  คิดเป็น 60%-69% 2 คะแนน 
4. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/
โครงการ  คิดเป็น 50%-59% 1 คะแนน 
5. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/
โครงการ คิดเป็น 0%-49% 0 คะแนน 

ข้อมูล เว็บไซต ์
1. รายงาน 
2. โปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล เว็บไซต ์
1. รายงาน 
2. โปรแกรม 
 

2.2 อัตราการการเบิกเงินกองทุน
ในปีงบประมาณ (รวมเงิน
คงเหลือ) ณ สิ้นไตรมาส 4   

6  1. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน
โครงการไตรมาส 1-ไตรมาส 2 ตั้งแต่ 
20% ขึ้นไป 2 คะแนน 
2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน
โครงการไตรมาส 3 ตัง้แต่ 50% ขึ้นไป  
2 คะแนน  
3. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน
โครงการไตรมาส 4 ตัง้แต่ 80% ขึ้นไป 2 
คะแนน 
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หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
จากการ
ประเมิน 

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหล่งข้อมูล 

 2.3 มีการสมทบเงินของ อปท.  
 
 

6 
 
 

 

 1. สมทบภายในไตรมาส 1 ได้ 6 คะแนน 
2. สมทบภายในไตรมาส 2   4 คะแนน- 
3. สมทบภายในไตรมาส 3   3 คะแนน 
3. สมทบภายในไตรมาส 4  1 คะแนน 

ข้อมูล เว็บไซต ์
1. รายงาน 
2. โปรแกรม 

2.4 มีระบบบัญชีของกองทุน       
(ตามที่ส านักงานก าหนด) 
 
 

4 
 
 

 1. มีครบถ้วนและถูกต้อง 4 คะแนน 
2. มี ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 2 
คะแนน 
3. ไม่มีการจัดท าบญัชี 0 คะแนน 

รวมคะแนนด้านที่ 2 20  

3. การ
สนับสนุน
โครงการ  
O : Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ
อย่างมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่  
  3.1.1 มีการจัดท าแผนงาน/
โครงการอย่างมีส่วนร่วม 8 กลุ่ม 
ได้แก่  
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีน 
 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กลุ่มวัยท างาน 
 กลุ่มผูสู้งอาย ุ
 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
 กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มภีาวะเสี่ยง 
 
 
 
  3.1.2 โครงการในแผนงาน ไดร้ับ
อนุมัติและจ่ายเงินให้ด าเนนิการครบ
ทุกโครงการ  
 
 

12 
 
 

(6) 
 

 - มีกระบวนการโดยประชาชนมสี่วนร่วม
ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ
สาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7-8   
กลุ่ม 6 คะแนน 
- มีกระบวนการโดยประชาชนมสี่วนร่วม
ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ
สาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุม 5-6 กลุ่มเป้าหมาย 4 คะแนน 
- มีกระบวนการโดยประชาชนมสี่วนร่วม
ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ 

 
1. จากรายงาน
การประชุม 
กก.กองทุน 
2. รายงาน 
3. โปรแกรม 
 
 

 
 

 
 
 
 

(6) 
 
 

 สาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 
3-4 กลุ่มเป้าหมาย 2 คะแนน 
- มีแผนงาน แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วน
ร่วม 1 คะแนน   
- ไม่มีแผนงาน 0 คะแนน 
 
- โครงการในแผนงาน ได้รับอนมุัติและ
จ่ายเงินให้ด าเนนิการครบทุกโครงการ  
(ร้อยละ 100) 6 คะแนน 
- โครงการในแผนงาน ได้รับอนมุัติและ
จ่ายเงินให้ด าเนนิการไมน่้อยกว่าร้อยละ 
70 ของโครงการทั้งหมด   4 คะแนน 
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   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
จากการ
ประเมิน 

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหล่งข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการในแผนงาน ได้รับอนมุัติและ
จ่ายเงินให้ด าเนนิการไมน่้อยกว่าร้อยละ 
50 ของโครงการทั้งหมด 2 คะแนน 
- โครงการในแผนงาน ได้รับอนมุัติและ
จ่ายเงินให้ด าเนนิการไมน่้อยกว่าร้อยละ 
30 ของโครงการทั้งหมด 1 คะแนน 
- ไม่มีโครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติ
และจ่ายเงนิ 0 คะแนน 

3.2 มีการสรุปผลงานโครงการ 
พร้อมรายงานผลในที่ประชุม 
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายในสิ้น
ปีงบประมาณ (สิ่งสง่มอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - มีสรุปผลงานโครงการและปรากฏ 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
ครบทุกโครงการได้13 คะแนน 
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ได้ 10 คะแนน 
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ 7 คะแนน 
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ 5 คะแนน 
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ 3 คะแนน   
- ไม่มีการรายงานสรปุผล ได้ 0 คะแนน 

รวมคะแนนด้านที่ 3 25  

4. การได้รับ
ประโยชน์เชิง
รูปธรรม (ทาง
สุขภาพ)  
V : Value 
 
 

4.1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับบริการสาธารณสุข 8 กลุ่ม
ตามโปรแกรม คือ 
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีน 
 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กลุ่มวัยท างาน 

10 
 
 
 

 - โครงการที่ด าเนนิการสามารถแก้ไข
ปัญหาตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนด 
ครอบคลุม 8 กลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน 
- โครงการที่ด าเนนิการสามารถแก้ไข
ปัญหาตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนด 
ครอบคลุม 5-7 กลุ่มเป้าหมาย 7คะแนน 
- โครงการที่ด าเนนิการสามารถแก้ไข
ปัญหาตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนด 

1. จากรายงาน
การประชุม 
กก.กองทุน 
2. รายงาน 
3. โปรแกรม 
 
 
 



-63- 

   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ปรอืใหญ่ ประจ าปี 2564 

หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
จากการ
ประเมิน 

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหล่งข้อมูล 

 กลุ่มผูสู้งอาย ุ
 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
 กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มภีาวะเสี่ยง 

ครอบคลุม 1-4 กลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน 
- ไม่มีการด าเนนิโครงการ 0 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่
แก้ไขปัญหาสขุภาพพ้ืนที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย (เน้นผลงานที่
ครอบคลุม) 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 - มีผลงานเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหา
สุขภาพพื้นทีจ่ านวน 3 เร่ือง 15 คะแนน 
- มีผลงานเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหา
สุขภาพพื้นทีจ่ านวน 2 เร่ือง 13 คะแนน 
- มีผลงานเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหา
สุขภาพพื้นทีจ่ านวน 1 เร่ือง 10 คะแนน  
- ไม่มีผลงานเดน่/นวัตกรรม แต่แก้ไข
ปัญหาสุขภาพพืน้ทีไ่ด้ ครบตาม
กลุ่มเป้าหมาย 7 คะแนน 
- ไม่มีผลงานเดน่/นวัตกรรม แก้ไขปัญหา
สุขภาพพื้นทีไ่ด้ แตไ่ม่ครบตาม
กลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน 

รวมคะแนนด้านที่ 4 25  

 คะแนนรวม 4 กิจกรรม 100  คะแนน  

 
 
 
 

 
 
 

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการกองทุนฯ (ประเมินตนเอง) / ทีมประเมิน (ภายนอก) 
............................................................................................................................. ................................................
..................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................. ............................................... 

Grade A+ 90-100 คะแนน  = กองทุนที่มีศักยภาพสูง สามารถเป็นศนูย์เรียนรู้ 

Grade A 70-89   คะแนน  = กองทุนที่มีศักยภาพดี 

Grade B 50-69   คะแนน  = กองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง 

Grade C 0-49     คะแนน  = กองทุนที่ยงัขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา 
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................................................................................... .................................................................................. ........

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................ .................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ประเมิน 

 
ลงชื่อ............................................................ 

   (                                                ) 
ลงชื่อ............................................................ 

   (                                                ) 
ลงชื่อ............................................................ 

   (                                                ) 
ลงชื่อ............................................................ 

   (                                                ) 
ลงชื่อ............................................................ 

   (                                                ) 
วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. 25........... 

 
ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนรับทราบผลการประเมิน 

ลงชื่อ..................................................................... 
(                                                    ) 

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (อบต./เทศบาล) 
.......................................................................................... 

วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. 25……….. 
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แผนสุขภาพชุมชน 
ประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

อ าเภอขุขันธ ์ จังหวัดศรีสะเกษ 



ข 

สารบัญ 
 

              หน้า 

ค าน า        ก 

บทที่ 1  บทน า        1 

บทที่ 2  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา        4 

บทที่ 3  ข้อมูลทั่วไป        5 

บทที่ 4  แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ปรือใหญ่ ประจ าปี 2564  14 

บทที่ 4  แผนงาน กิจกรรม โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562    15 

บทที่ 5  การติดตามประเมินผล      48 

ภาคผนวก  

 แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ  50 

ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการด าเนินงาน  51 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน      54 

 ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ปรือใหญ่ (ทบทวน)  61 

 ค าสั่งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ปรือใหญ่ (ทบทวน) 63   
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ก 

 

ค าน า 
 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ 2564 นี้ ได้รวบรวมจากแผนงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และองค์กร
ภาคประชาชนในต าบลปรือใหญ่ บรรจุไว้ในแผนสุขภาพชุมชน และขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ซึ่งถือเป็นความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพ  ซึ่งแผนสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2564 ถือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต าบลปรือใหญ่ โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2563  

 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ทุกหน่วยงาน ที่ได้เสียสละเวลาในการจัดท าแผนงานโครงการเข้าร่วมบรรจุในแผนสุขภาพชุมชนและ
ขอขอบคุณคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผนสุขภาพชุมชน เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาวะของประชาชนต าบล
ปรือใหญ่ ต่อไป 
 
 
     กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
        พฤศจิกายน 2563  


