
                                  
 

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 

เรื่อง ประกาศใช้แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลด่านขุนทด ประจ าปี 2562 
...................................................................... 

 ตามที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด ได้ด าเนินการจัดท าแผนสุขภาพ
ชุมชนต าบลด่านขุนทด ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าโครงการเสนอขอรับ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2562 โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 
กันยายน 2561 และด าเนินงานตามกระบวนการและขั้นตอนซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนก าหนดและ
ไดร้ับการอนุมัติให้ประกาศใช้แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด ในการประชุม
กองทุนฯ ครั้งที ่ 2 / 2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว และมีแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด จึงประกาศใช้แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลด่านขุนทด ประจ าปี 
2562 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 

 
(นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ) 

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 

 

 

 
 



ค าน า 

 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561                 
ลงวันที่ 13  กันยายน 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน องค์กร
หรือกลุ่มประชาชน เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น               
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนใน 
 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลด่านขุนทด เป็นไปอย่างมีระบบ และเป็น
ขั้นตอน การด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านขุนทด ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยในเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลส าคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลสถานะสุขภาพ แผนงาน/โครงการของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกองทุนฯ การติดตามประเมินผล และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเอกสารเล่มนี้จะใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ขับเคลื่อน และพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน
ฯ และเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด ให้มี
กิจกรรมการด าเนินงานด้านการจัดบริการสาธารณสุขแก่กลุ่มเปูาหมายที่ครอบคลุม ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
 

                                                              คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 

 

 

 

 

 

 



 

  
 เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่ เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมขอบุคคลที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายๆ 
ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุกรรม เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้
กลวิธีการด าเนินงานในหลายวิธี และใช้ระยะเวลาการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
และบุคคลที่เป็นเจ้าของสุขภาพ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดท าข้อมูล  มีการจัดท าแผนงาน ที่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่ เกี่ยวข้อง                 
การจัดท าแผนงานดังกล่าวอาจใช้เครื่องมือ เช่น แผนสุขภาพชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นต้น โดยใน
ระยะแรกอาจเลือกใช้แผนสุขภาพชมชน และในระยะต่อไปมีการพัฒนาขึ้นโดยน าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป 

๑. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน 
 แผนสุขภาพชุมชน  หมายถึง  แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน              
เป็นกระบวนการที่ประชาชนมี่ส่วนร่วมคิด  ร่วมค้นหา  ร่วมเรียนรู้  ร่วมก าหนดทิศทาง  ร่วมจัดกิจกรรมการ
พัฒนา  และร่วมรับผลประโยชน์  โดยเริ่มจากการคัดเลือกแกนน า  การทบทวนงานในอดีต  ก าหนดอนาคต  การ
ส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  ก าหนดปัญหา  และการประเมินศักยภาพชุมชน  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการ
ทบทวนตนเอง  โดยค านึงถึงศักยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง  ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ  และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ 

๒. หลักการของแผน 
  ๒.๑ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ 
  ๒.๒ รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๓ บูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
  ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๓.วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด  
   ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 
 

บทท่ี 1 
บทน า 



๔. ขั้นตอนการท าแผนสุขภาพชุมชนต าบล กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด   
   ๑. จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  สร้างเครือข่าย  สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 
   ๒. ประชุมคณะกรรมการ ฯ  จัดเวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  หน่วยงาน
องค์กรทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาที่แท้จริง 
   ๓. วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
   ๔. น าข้อมูลที่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ  เพื่อจัดท าเป็นแผนสุขภาพชุมชน  
และประกาศใช้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. วิสัยทัศน์   
"องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต" 
 

2. พันธกิจ 
 1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่ม
ผู้ปุวยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นท่ี ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้องค์กร กลุ่ม
ประชาชน และหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ ได้ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค 
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชน หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชนได้ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
 4) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลด่านขุนทดให้มีประสิทธิภาพ ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในปีงบประมาณ 
 5) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด                   
มีจ านวน 5  ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดบริการสาธารณสุขให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นท่ี มี 3 แนวทาง ดังนี้ 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้หน่วยบริการ 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้สถานบริการ 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 
 
 

บทท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 ยุทธศาสตร์ที่  2  สนับสนุนให้กลุ่ม องค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ ด าเนินงาน 
โครงการ กิจกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่  มี 2 แนวทาง 
ดังนี้ 
 แนวทางที่ 1 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินงาน เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ                  
การปูองกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นท่ี 
 แนวทางที่  2 สนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ ด า เนินงาน เ พ่ือการสร้าง เสริมสุขภาพ                       
การปูองกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นท่ี 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก มี 3 แนวทาง ดังนี้ 
 แนวทางท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 แนวทางที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
 แนวทางที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ศูนย์ชื่ออ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ                
มี 2 แนวทาง ดังนี้ 
 แนวทางที่ 1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านขุนทด  
 แนวทางท่ี 2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านขุนทด 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พ้ืนที ่มี 2 แนวทาง ดังนี้ 
 แนวทางท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่  
 แนวทางท่ี 2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
 

 

 

 

 



กิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่
ลงวันที่  25 มีนาคม 2557 

  
 1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด เพ่ือยกระดับสุขภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอดและ
หญิงหลังคลอด โดยสร้างการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเสมอภาค และสนับสนุนให้ได้รับชุด
สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านการส่งเสริม ปูองกัน และเฝูาระวังโรคอย่างทั่วถึง เช่น 
 1.1 การส ารวจ ค้นหา และจัดท าทะเบียน หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ 
 1.2 การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝูาระวัง และการแก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการ      
                  ต่ ากว่าเกณฑ ์
 1.3 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
 1.4 การคัดกรองและปูองกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ 
 1.5 การควบคุมและปูองกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ 
 1.6 การส่งเสริมสนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ 
 1.7 การส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 1.8 การส่งเสริมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในการให้ความส าคัญสถาบันครอบครัวและ    
       การเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด 
 1.9 การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ให้ค าแนะน า และติดตามดูแลสุขภาพ ก่อนคลอดและหลังคลอด 
 1.10 การติดตาม ค้นหา หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ที่ขาดนัด หรือมีภาวะเสี่ยง 
 1.11 การให้ความรู้และค าแนะน าในชุมชนในชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆในชุมชน แก่หญิง    
  ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ในการเตรียมตัว การปฏิบัติ และการดูแลตัวเอง 
 1.12 การดูแลผู้ปุวยหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย 
 1.13 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธ์ 

 2. กลุ่มเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเด็กแรกเกิด – เด็กเล็ก ได้รับบริการ
ตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค สร้างระบบในการดูแลสุขภาพเด็กแรก
เกิด – เด็กเล็ก อย่างมีคุณภาพ และบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพ่ือเด็ก
เจริญเติบโต  มีพัฒนาการสมวัย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโต สมองได้รับ
การเรียนรู้ตามช่วงวัยและมีพัฒนาการสมวัย และสร้างการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กอย่างองค์รวมจากครอบครัว             
สู่ชุมชนและศูนย์เด็กเล็ก เช่น 
 2.1 การส ารวจ ค้นหา และจัดท าทะเบียน เด็กเกิดใหม่ เด็กย้ายเข้า – ย้ายออก 
 2.2 การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดท าสมุดบันทึกสุขภาพเด็กเล็กและ 
       เด็กก่อนวัยเรียน 



 2.3 การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.5 การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝูาระวัง และการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็ก 
       ก่อนวัยเรียน 
 2.6 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.7 การประเมินและจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.8 การติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐานในเด็กและเด็กก่อนวันเรียน  
 2.9 การดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนหลังได้รับวัคซีน และการติดตาม ค้นหา เด็กขาดนัด                  
       ขาดวัคซีน 
 2.10 การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ – ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน   
  อย่างต่อเนื่อง 
 2.11 การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือครู     
            ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.12 การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 
 2.13 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 3. กลุ่มเด็กเรียนและเยาวชน เพ่ือให้เด็กวัยเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจสมวัย มีส่วนสูง ระดี
บดี และรูปร่างสมส่วน มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับวัคซีนในการปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อที่ปูองกันได้ตามมาตรฐาน และมีสุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มี ทักษะ
ชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะสม ปูองกันและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์                 การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเปูาหมายวัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งชนบทห่างไกล ชุมชนแออัด สถานประกอบการ เด็กเร่ร่อน                  
ด้อยโอกาส และเด็กพิเศษ  ปูองกันไม่ให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ได้ง่าย 
ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
 3.1 การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดท าสมุดบันทึกสุขภาพเด็กวัยเรียน  
       และเยาวชน 
 3.2 การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กวัยเรียน 
 3.3 การประภาวะโภชนาการ การเฝูาระวังและการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวันเรียนและ  
       เยาวชน 
 3.4 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 3.5 การตรวจวัคและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินในเด็ก
       วัยเรียนและเยาวชน 
 3.6 การส่งเสริมสนับสนุนการออกกก าลังกายแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 
 3.7 การประเมินและจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน 



 3.8 การคัดกรอง การปูองกันและการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้าและผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
 3.9 การปูองกันและการแก้ไขปัญหา เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่เด็ก
       วัยเรียนและเยาวชน ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 
 3.10 การส่งเสริมความปลอดภัยและปูองกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กวันเรียนและเยาวชน 
 3.11 การให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว และการปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์/การ
         ตั้งครรภ์ไม่พร้อม แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 3.12 การติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามอายุของเด็กวัยเรียน 
 3.13 การดูแลเด็กวัยเรียนหลังได้รับวัคซีน และการติดตาม ค้นหา เด็กขาดนัด ขาดวัคซีน 
 3.14 การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ – ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  อย่างต่อเนื่อง 
 3.15 การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กวันเรียนและเยาวชน แก่ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง 
 3.16 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 4. กลุ่มวัยท างาน เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการท างาน ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยท างาน และการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน ปูองกันและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใน
กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน ปูองกันไม่ให้กลุ่มวัยท างานเข้าถึงยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติดได้ง่าย ให้กลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และบริการด้านสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
 4.1 การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย  วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และจัดท า  
      สมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 
 4.2 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยท างาน 
 4.3 การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินในกลุ่มวัย
ท างานที่มีภาวะเสี่ยง 
 4.4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มวัยท างานที่มีภาวะเสี่ยง 
 4.5 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
       พ้ืนบ้าน 
 4.6 การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยท างานด้วยแพทย์แผนไทย 
 4.7 การส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังลายในกลุ่มวัยท างานและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการท างาน 
 4.8 การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยท างานและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการท างาน 
 4.9 การคัดกรอง ปูองกัน และแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัว
       ตายในกลุ่มวัยท างาน 
 4.10 การปูองกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่ผู้ที่มี
        ภาวะเสี่ยงในกลุ่มวันท างาน 



 5.กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและลดการเกิดโรคในกลุ่มที่มีภาวะอ้วน/น้ าหนัก
เกิน กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน ลดภาวะแทรกซ้อนและลดความพิการในกลุ่ม
ผู้ปุวย ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์โดยผสมผสานมาตรฐานการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและจิต สนับสนุนระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ปุวยโรคเรื้อรังให้
มีคุณภาพด้วยบริการเชิงรุกในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เข้าถึงบริการสุขภาพอย่าง
ถ้วนหน้าและเท่าเทียม และส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เช่น 
 5.1 การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย  วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และจัดท า
       สมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
 5.2 การคัดกรองและค้นหา ภาวะเสี่ยงโรคเรื้อรัง และโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน เช่น โรคหัวใจและ      
หลอดเลือด โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม วัณโรค โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง       เ ป็ น
ต้น 
 5.3 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ 
 5.4 การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินในกลุ่มที่       
มีภาวะเสี่ยงและผู้สูงอายุ 
 5.5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงตามกลุ่มโรคหรือปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น 
 5.6 การส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 5.7 การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ปุวยโรคเรื้อรังด้วยแพทย์แผนไทย 
 5.8 การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ให้ค าแนะน า และติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ปุวย       
โรคเรื้อรัง 
 5.9 การส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
 5.10 การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภพจิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
 5.11 การคัดกรอง การปูองกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผู้มีภาวะเสี่ยงต่อ         
การฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
 5.12 การส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
 5.13 การสร้างจิตอาสาดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุในชุมชน 
 5.14 การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ – ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและ         
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง 
 5.15 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุ 
 
 
 
 



 6. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและทุพพลภาพได้รับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วย องค์กรคนพิการมีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรวมกลุ่มเกิด
ความเข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับสถานบริการ ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือตนพิการด้วยกันเอง 
รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในชุมชนระหว่างสถานบริการ องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพที่มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น  
 6.1 การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดท าสมุดบันทึกสุขภาพคนพิการและ       
ทุพพลภาพ 
 6.2 ส ารวจ ค้นหา ขึ้นทะเบียนคนพิการและทุพพลภาพ และการรับเอกสารรับรองความพิการรวมถึง       
การส่งต่อคนพิการและทุพพลภาพให้ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 
 6.3 การประเมิน แก้ไขความพิการ และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ 
 6.4 การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเฝูาระวังปูองกันภาวะแทรกซ้อน เช่น กายภาพบ าบัด การฝึกสอน       
ญาติ/ผู้ดูแล และการอาชีวะบ าบัด เป็นต้น 
 6.5 การพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพแบบองค์รวมด้วยทีมสุขภาพ 
 6.6 การส่งเสริมการส่งเสริมสนับสนุนกายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัดสู่ชุมชนในพ้ืนที่ 
 6.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
 6.8 การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ติดตามดูแลสุขภาพ และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและ      
ทุพพลภาพ 
 6.9 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน 
 6.10 การสร้างและพัฒนาจิตอาสาดูแลคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน 
  6.11 การติดตามผลการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การส่งต่อ – ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพคนพิการ
  และทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง 
 6.12 การส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูสภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยแพทย์แผนไทย 
 6.13 การพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการในชุมชน 
  6.14 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้พิการ 

 7. กลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีมีภาวะเสี่ยง เพ่ือปูองกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และส่งเสริมปัจจัยที่ดี ที่มีผลต่อ
สุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยตรง ซึ่งหากไม่ด าเนินการปูองกันหรือแก้ปัญหาอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และการด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชน ได้แก่ การด าเนินการหรือจัดกิจกรรมในด้านต่างๆโดยจ าแนกตามสาเหตุ
และท่ีมาของปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ เช่น 
 7.1 พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การไม่ออกก าลังกาย การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ การใช้สารเสพติด การส า
ส่อนทางเพศ การพักผ่อนไม่เพียงพอ การไม่ระวังปูองกันโรคติดต่อ เช่น 
 



  7.1.1 การณรงค์หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุขในชุมชน 
  7.1.2 การปูองกันและแก้ปัญหา เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                 
           ในชุมชน 
  7.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะชีวิตตามช่วงวัยต่างๆ 
  7.1.4 การส่งเสริมการออกก าลังกายในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน 
  7.1.5 การส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญา 
           ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
  7.1.6 การส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม 
  7.1.7 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันช่วยวัยต่างๆในโรงเรียน ในสถาน 
           ประกอบการ และในชุมชน 
  7.1.8 การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ 
  7.1.9 การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้น าชุมชน และผู้น านักเรียน ด้านการสร้าง
           เสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  7.1.10 การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและ
   ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 7.2 การบริโภค เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยหรือ
อันตรายต่อสุขภาพ เช่น 
  7.2.1 การส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยในโรงเรียนในสถานประกอบการ และ                
           ในชุมชน 
  7.2.2 การรณรงค์การใช้เกลือผสมไอโอดีนเสริมปัญญาในโรงเรียนและชุมชน 
  7.2.3 การรณรงค์และให้ความรู้ในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร และการปลูก
           ผักกินเอง 
  7.2.4 การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน 
  7.2.5 การให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่ประชาชน ด้านความปลอดภัยจากการ
          ใช้ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องส าอาง 
  7.2.6 การส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของช าและแผงลอยจ าหน่ายอาหารในชุมชนเรื่องอาหาร
           และความปลอดภัยในการบริโภค 
 7.3 อุบัติเหตุ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ปลอดภัย ทั้ งภายในบ้าน ในโรงเรียน ใน
       สถานประกอบการ และในชุมชน รวมถึงการลดอุบัติเหตุจากการเดินทางและการจราจร เช่น  
  7.3.1 การส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย กูกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการ
          เดินทาง 
  7.3.2 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเมาไม่ขับ 



  7.3.3 การรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในบ้าน ในโรงเรียน ในสถาน 
           ประกอบการ และในชุมชน 
  7.3.4 การรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยภายในบ้าน ในโรงเรียน ในสถาน
                  ประกอบการ และในชุมชน 
 7.4 สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ควบคุมและปูองกันมลพิษใน
       ชุมชน เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
       เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพมนชุมชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
       อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น 
  7.4.1 การรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน 
  7.4.2 การส่งเสริมการควบคุมและปูองกันมลพิษในชุมชน 
  7.4.3 การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใช้สารเคมี 
  7.4.4 การตรวจคัดกรองระดับสารเคมีในเลือดแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง 
  7.4.5 การก าจัดและปูองกันการเกิดลูกน้ ายุงลายเพื่อปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  7.4.6 การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
  7.4.7 การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน 
  7.4.8 การปูองกันและควบคุมโรคอุจาระร่วง โรคหนองพยาธิ และโรคที่เกิดจากอาหารและ                  
           น้ าเป็นสื่อ ในชุมชน 
  7.4.9 การปูองกันและควบคุมโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 
  7.4.10 การสร้างเครือข่ายการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน 
  7.4.11 การควบคุมปูองกันโรคและภัยคุมคามท่ีเป็นปัญหาในชุมชน 
  7.4.12 การส่งเสริมการปูองกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และ                
    ในชุมชน 
   
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 



 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 
๑. ด้านกายภาพ 
๑.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืชุมชนหรือต าบล 

      ประวัติความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน 
สิทธิ เรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลด่านขุนทด ไปเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 

 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทดมีเขตตามเขตต าบล ตามกฎหมายลักษณะการปกครอง
ท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในต าบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝุาย
บริหาร ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย 

หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด มีทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน ดังนี้ 

 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่
บ้านหาญ 
บ้านหัวบึง 
บ้านจั่น 
บ้านโคกรักษ ์
บ้านใหม่เจริญสุข 
บ้านถนนหักน้อย 
บ้านดอนกลอย 
บ้านด่านขุนทด 
บ้านเมืองหาญ 
บ้านใหม่ไชยณรงค์ 
บ้านหนองโสน 
บ้านโคกพัฒนา 
บ้านใหม่ไทยเจริญ 
บ้านโพธิ์ทองพัฒนา 
บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 
บ้านจั่นสันติสุข 
บ้านสร้างสรรค์พัฒนา 

 

หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 9 

หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 11 
หมู่ที่ 12 
หมู่ที่ 13 
หมู่ที่ 14 
หมู่ที่ 15 
หมู่ที ่16 
หมู่ที่ 17 

 

 

 

บทท่ี 3 
ข้อมูลท่ัวไป 



๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด  มีพื้นที่ทั้งหมด 63.31 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนที่ราบสูง
โคราช อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง 69 กิโลเมตร ตามถนนสาย
นครราชสีมา–ขามทะเลสอ – ด่านขุนทด และห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 257 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ติดต่อกับ 6 
ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านเก่า  ต าบลพันชนะ    ต าบลหนองบัวตะเกียด  ต าบลหนองบัวละคร  ต าบลสระจรเข้  
ต าบลตะเคียน    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.3 ลักษณะของดิน 
 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ าเก็บความชื้นได้น้อย มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า 

๑.4 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - ล าน้ า, ล าห้วย    ๕ สาย 
  - บึง, หนองและอ่ืนๆ   ๑ แห่ง 

          แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  - ฝาย     ๕ แห่ง 
  - สระน้ า             ๑๑ แห่ง 

 ๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
มีปุาไม้ชุมชน จ านวน ๓ แห่ง คือ สวนปุาสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา ปุาชุมชนหนองประดู่ ม.๑๖ และปุา

ชุมชนหนองกระทุ่ม ม.๗   

 



๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑  เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 63.31 ตารางกิโลเมตร    การปกครอง 
แบ่งเขตการปกครองทั้งหมดออกเป็น 17 หมู่บ้าน ประชาชนเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยแต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ละ 2 คน และสมาชิก 
อบต. ที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งมาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น  

             -  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทดเต็มทั้งหมู่บ้าน 
               จ านวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,6,7,10,15,16 
  -  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทดบางส่วน    
                จ านวน  10  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,5,8,9,11,12,13,14,17 

         อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลหนองบัวตะเกียด ต าบลหนองบัวละคร 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลตะเคียน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสระจรเข้ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบ้านเก่า 
 

๓. ประชากร 
๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

         มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,770 ครัวเรือน ประชากร จ านวน 9,144 คน แยกเป็นชาย 4,717 คน  
หญิง 4,427 คน  จ าแนกครัวเรือนรายหมู่บ้านได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านหาญ  มี    128     ครัวเรือน นายอรุณ    เหิมขุนทด 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวบึง ม ี 482 ครัวเรือน นางเตือนใจ เดชขุนทด 
หมู่ที่ 3 บ้านจั่น  ม ี 329 ครัวเรือน นายพยุง     นาคนา 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกรักษ ์ ม ี 537 ครัวเรือน นางอุสา      ทูขุนทด 
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญสุข ม ี 507   ครัวเรือน นายรุ่ง        เฟียดขุนทด 
หมู่ที่ 6 บ้านถนนหักน้อย ม ี    417 ครัวเรือน นายศิริชัย    เหิมขุนทด (ก านัน) 
หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลอย  ม ี 159 ครัวเรือน นายสมคดิ    ชอบสะอาด 
หมู่ที่ 8 บ้านด่านขุนทด  ม ี 8   ครัวเรือน นายใกล้รุ่ง    แต่งสันเทียะ 
หมู่ที่ 9 บ้านเมอืงหาญ  ม ี 15 ครัวเรือน นายทวัฒชัย  ดีขุนทด 
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไชยณรงค์ ม ี 88 ครัวเรือน นางบังอร      สามขุนทด 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองโสน  ม ี 109  ครัวเรือน นายประวิทย์  เชษฐ์ขุนทด 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา ม ี 122 ครัวเรือน นายทับทิม     เอี่ยมคงบุญม ี
หมู่ที ่13 บ้านใหม่ไทยเจริญ ม ี 168   ครัวเรือน นายบุญธรรม   เหิบขุนทด 
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา ม ี 207 ครัวเรือน (ว่าง) 
หมู่ที่ 15 บ้านถนนหักน้อยพัฒนา ม ี 180 ครัวเรือน นายแถว         แก่นจันทึก 
หมู่ที่ 16 บ้านจั่นสันติสุข  ม ี 241   ครัวเรือน นายธวัชชัย      โคกขุนทด 
หมู่ที่ 17 บ้านสร้างสรรค์พัฒนา  ม ี 115 ครัวเรือน นายไพฑูรย์      ภูมิโคกรักษ์ 



๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) 

เยาวชน (อายุต่ ากว่า 18 ปี) 867 855 

ประชากร (อายุ 18-60 ปี) 2,790 3,000 

ผู้สูงอายุ (อายุมากว่า 60 ปี) 770 862 

                รวม 4,427 4,717 

     (ข้อมูลประชากรจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด พ.ศ.2561) 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด  มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย 
  - โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน     4 แห่ง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน     1 แห่ง 
  - โรงเรียนอาชีวศึกษา   จ านวน     1 แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน     3     แห่ง 
 

ตารางแสดงสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และจ านวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 255๙ 
 

สถานศึกษา 
ครู อาจารย์  บุคลากร
ทางการศึกษา (คน) 

นักเรียน 
(คน) 

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 9๙ 2,231 
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1๕3 ๑,892 
โรงเรียนคมพิสิฐวิทยาคม 17 428 
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 21 129 
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) 24 130 
โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 11 173 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อบต.ด่านขุนทด) 2 30 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ร.ร.บ้านจั่นโคกรักษ์) 2 24 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ร.ร.วัดถนนหักน้อย
ดอนกลอย) 

2 28 

รวม 331 ๕,065 

 



๔.๒  สภาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด/ส านักสงฆ์     จ านวน 7 แห่ง 
  1. วัดสว่างอารมณ์ (บ้านจั่น) หมู่ที่ 3 
  2. วัดบ้านโคกรักษ์       หมู่ที่ 4 
  3. วัดบ้านใหม่เจริญสุข        หมู่ที่ 5 
  4. วัดถนนหักน้อยดอนกลอย หมู่ที่ 6 
  5. วัดปุาไพบูลย์                หมู่ที่6 
  6. วัดบ้านใหม่ไชยรณรงค์     หมู่ที่ 10 
  7. วัดบ้านโคกพัฒนา           หมู่ที่ 12 

๔.3  สาธารณสุข 
         ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน  ๑  
แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนด่านขุนทด   
 4.3.1ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร 
 ข้อมูลการเจ็บป่วย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบโรคระบาดในเขตต าบลด่านขุนทดที่เป็นปัญหาในเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 
๑. โรคปอดบวม   ๖.โรคตาแดง 
๒. โรคอุจจาระร่วง  ๗.โรคไข้เลือดออก 
๓. โรคไข้หวัดใหญ่  ๘.โรคสุกใส 
๔. โรคอาหารเป็นพิษ 
๕. โรคมือเท้าปาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด มีแนวทางการปูองกันโรคระบาด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ตามหมู่บ้าน  และสนับสนุนงบประมาณในการปูองกันโรคให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

๔.4  อาชญากรรม 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด มีการเกิดเหตุอาชญากรรมบ้าง   ทางองค์การบริห าร
ส่วนต าบลด่านขุนทดได้มีแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงและ
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและกระจกโค้งบริเวณทางแยกทางโค้ง  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ     จุดสกัด จุดบริการ 
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ า คือ การ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ     เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลัง
จากต ารวจ ผู้น า  อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง 
 
 
 



๔.5 ยาเสพติด 
          ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่    พบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติดเพียงเล็กน้อยและยังไม่พบผู้ค้า  และทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านขุนทดร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน ผู้น าชุมชน  และประชาชน มีมาตรการในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส        การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  

๔.6  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทดได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

๑. จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. มีโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้  มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๕.  สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ี โดยการอบรมให้ความรู้ 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด มีการคมนาคมทางบกประเภทเดียว คือ 
  -   ถนนทางหลวงแผ่นดิน ลาดยาง 1 สาย  ได้แก่ ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ 
 -   ถนนทางหลวงจังหวัด  2  สาย ได้แก่  ถนนสายด่านขุนทด - หนองสรวง   และถนนสาย

ด่านขุนทด - บ าเหน็จณรงค์ 
-   ถนน รพช. ได้แก่  ถนนสายถนนหักน้อย - ประค า 
-   ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
-   ถนนลูกรังและถนนหินคลุกติดต่อกัน เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 การคมนาคม มีรถยนต์โดยสารประจ าทางวิ่งผ่านหลายสาย ได้แก่ สายเลย-กรุงเทพฯ,       ชัยภูม-ิ
กรุงเทพฯ,  หนองบัวล าภู-กรุงเทพฯ      นอกจากนี้ยังมีรถประจ าทางวิ่งระหว่างด่านขุนทด – นครราชสีมา 

๕.๒  การไฟฟ้า 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทดมีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีการติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

๕.๓  การประปา 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทดมีประปาส่วนภูมิภาคใช้ทุกหมู่บ้าน และบ้านใหม่ไชย

ณรงค์ใช้ระบบน้ าประปาผิวดินและน้ าบาดาล 

๕.๔  โทรศัพท์ 
          มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ แต่ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่    

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 



๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การท าไร่ ท านา ปลูกผักสวนครัว ผลผลิต
ทางด้านการเกษตรต าบลด่านขุนทดประกอบอาชีพทางเกษตร ดังนี้ 
    - ปลูกข้าว ในหมู่ที่ 3,4,5,6,7 
    - ปลูกมันส าปะหลัง ในหมู่ที่  3,4,5,6,7,10 
    - ปลูกข้าวโพด ในหมู่ที่ 3,4,5,6,7,10 
    - ปลูกพริก ในหมู่ที่ 3,4,5,6,7 
    - ปลูกอ้อย ในหมู่ที่ 3,4,5,6,7,10 

๖.๒  การประมง 
       ในเขตพ้ืนที่มีการเลี้ยงปลา  และเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 

๖.๓  การปศุสัตว ์
        ในเขตพ้ืนที่มีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่ เลี้ยงแพะ นกกระทา และเป็ด  

๖.๔  การบริการ 
       - รีสอร์ท    จ านวน     ๑๐  แห่ง 
       - ปั้มน้ ามันและก๊าซ   จ านวน     ๔ แห่ง 
       - ร้านอาหาร   จ านวน     ๑ แห่ง 

๖.๕  การท่องเที่ยว 
        - ไม่มี 

๖.๖  อุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตต าบลด่านขุนทด ๒ แห่ง คือ บริษัทวาวาแพค ประกอบ

กิจการเกี่ยวกับผลิตปุ๋ย และบริษัทเอส ที พลัสทอยส์ ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตตุ๊กตา 

๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
         - ร้านค้า  จ านวน    ๑๓๔   แห่ง 
         - บริษัท  จ านวน    ๖       แห่ง 
         - กลุ่มอาชีพ       4 กลุ่ม   ประกอบด้วย   หมู่ที่ 4,16,6,5 

๖.๘  แรงงาน 
 ปัจจุบันประชาชนที่อยู่ในวัยท างานรับจ้างอยู่ในพ้ืนที่ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตพ้ืนที่  และ
มีบริษัท ห้างร้านต่างๆ  มีบางส่วนที่ออกไปท างานอยู่ต่างจังหวัดและไปท างานต่างประเทศ 
 
 
 
   



๗. เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

 ๗.  ข้อมูลด้านการเกษตร 

 ๗.๑ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 - ล าน้ า, ล าห้วย    ๕ สาย 
 - บึง, หนองและอ่ืนๆ   ๑ แห่ง 

         - ฝาย     ๕ แห่ง 
  - สระน้ า             ๑๑ แห่ง 

 ๗.๒  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค) 
มีน้ าประปาส่วนภูมิภาคใช้ทุกหมู่บ้าน ยกเว้นบ้านใหม่ไชยณรงค์ใช้ระบบน้ าประปาผิวดินและน้ าบาดาล 

และมีระบบประปาน้ าดิบอยู่บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 

๘. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 

 ๘.๑  การนับถือศาสนา 
         ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน     7 แห่ง 

 ๘.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
      ๑. วันปีใหม่  เดือนมกราคม 
      ๒. วันมาฆบูชา    เดือนกุมภาพันธ์ 
     ๓. วันสงกรานต์    เดือนเมษายน 
      ๔. วันวสิาขบูชา       เดือนพฤษภาคม 
      ๕. วันเข้าพรรษา    เดือนกรกฎาคม 
      ๖. ทอดกฐิน     เดือนตุลาคม 
      ๗. ลอยกระทง    เดือนพฤศจิกายน 

๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ การท าเครื่องจักรสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก        
และท าไม้กราดทางมะพร้าว   
        ภาษาถิ่น   ภาษาโคราช  

๘.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ท าพวงกุญแจบ้านทรงไทย บ้านทรงไทยจ าลอง และหุ่นนักมวยไทย ท าอยู่ที่บ้านสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ 
 
 
 
 
 



๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑  น้ า    
 น้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา 

และมีบางหมู่บ้านได้มาจากระบบประปาน้ าดิบ และน้ าบาดาล  มีน้ าไว้ใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค มีเฉพาะ
บ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ที่ ๑๐ มีการคลาดแคลนน้ าบ้างในช่วงฤดูแล้ง 

๙.๒  ป่าไม้   
มีปุาไม้ชุมชน จ านวน ๓ แห่ง คือ  สวนปุาสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา ปุาชุมชนหนองประดู่ ม.๑๖ และปุา

ชุมชนหนองกระทุ่ม ม.๗   

๙.๓  ภูเขา  ไม่มีภูเขาในเขตต าบล  

๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่  มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ า ปุาไม้ ดิน และอากาศ 

๑๐. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด        
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง ได้เข้าร่วมด าเนินงานจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า 
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก าหนด ดังต่อไปนี้  
 1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด    ที่ปรึกษา 
 2. สาธารณสุขอ าเภอด่านขุนทด    ที่ปรึกษา 
 3. ท้องถิ่นอ าเภอด่านขุนทด     ที่ปรึกษา 
 4. นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด  ประธานกรรมการ 
 5. นายไสว         ควรขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6. นายสมพงษ์    ภูมิโคกรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 7. นายพันธ์พยัคฆ์  วงศ์พระจันทร์ สมาชิก อบต.  กรรมการ 
 8. นายแสง        ค าขุนทด             สมาชิก อบต.           กรรมการ 
 9. นางนิธิรัชต์     เพ็ชรสุข             หัวหน้าศูนย์สุขภาพชมุชนด่านขุนทด   กรรมการ 
 10. นางภิญโญ   ควงขุนทด อสม.ประจ าหมู่บ้าน กรรมการ 
 11. นางอนุสรินทร์  เติมลาภ อสม.ประจ าหมู่บ้าน กรรมการ 
 12. นายสมคิด   ชอบสะอาด ผู้แทนหมู่บ้าน  กรรมการ 
 13. นายพยุง     นาคนา ผู้แทนหมู่บ้าน  กรรมการ 
 14. นางศิริรัตน์  โสดใหม่ ผู้แทนหมู่บ้าน  กรรมการ 
 15.นางชนิตศรี    ภูมิโคกรักษ์       ผู้แทนหมู่บ้าน  กรรมการ 
 16.นางอุสา  ทูขุนทด ผู้แทนหมู่บ้าน  กรรมการ 
 17. นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ/เลขานุการ 
       18. นางปิยนันท์  ปิ่นบรรเทา     ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       19. นางสาวธัญธนัชพรกุล       ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 

 
 

แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทนุหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 

   
1. เงินคงเหลือยกมา     จ านวน      40,434.33  บาท 

2. เงินโอนจาก สปสช.     จ านวน     408,240.00  บาท 

3. เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด จ านวน     270,000.00 บาท 

4. รายได้อ่ืน      จ านวน         1,000.00 บาท           

 รวมเงิน             จ านวน   719,674.33          บาท 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ ตามประกาศ ข้อ 10 
10 (1) 10 (2) 10 (3) 10 (4) 10 (5) รวมเงิน 

202,600  บาท 362,000 บาท 36,000 บาท 87,560 บาท 5,000 บาท 693,160 บาท 

หมายเหตุ : การค านวณ 10 (4) คิดจาก ข้อ 2- 4 ไม่รวมเงินคงเหลือ 
 

 
เรียน คณะกรรมการ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
   (ลงชื่อ) ................................................................. เลขานุการ 
         (นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ) 
 
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่...2.../2562..... เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
 
 
   (ลงชื่อ) ................................................................. ประธานคณะกรรมการ  
         (นายวาเรนทร์  ประภาสชุาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 



แผนโครงการประจ าปี 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 

งบประมาณตามแผนการเงินประจ าปี 2562 
10 (1) 10 (2) 10 (3) 10 (4) 10 (5) รวมเงิน 

202,600   362,000  36,000  87,560  5,000  693,160  

โครงการตามแผนการเงินประจ าปี  2562 
10 (1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการหรือหน่วยงาน
สาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพโรคไม่ติดต่อในชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนด่านขุนทด 27,600 
2 หญิงไทยยุคใหม่ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ศูนย์สุขภาพชุมชนด่านขุนทด 12,000 
3 ดูแลหญิงมีครรภ์สร้างมหัศจรรย์ 1000 วัน แรกแห่งชีวิต ศูนย์สุขภาพชุมชนด่านขุนทด 13,000 
4 ดูแลสุขภาพวัยรุ่นด้านอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันโรคเอดส์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25,000 
5 อบรมสุขาภิบาลอาหารในชุมชนและโรงเรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 30,000 
6 เกษตรกรปลอดสารเคมี ชีวีมสีุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 30,000 
7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตาและตรวจคัดกรองโรคทาง

สายตาในผู้สูงอายุ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25,000 

8 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยแพทย์แผนไทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 30,000 
9 ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในด้านการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรค

เรื้อรัง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10,000 

 

10 (2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันของโรคของ
องค์กร กลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
10 ลดโรคอ้วน โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 10,000 
11 To BE Number One (ร.ร.บา้นจั่นโคกรักษ์) โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 10,000 
12 To BE Number One (ร.ร.บา้นใหม่เจริญสุข) โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 10,000 
13 To BE Number One (ร.ร.วดัถนนหักน้อยดอนกลอย) โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน

กลอย 
10,000 

14 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 20,000 
15 ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 12,000 
16 

 
พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 

ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 30,000 

 
 



10 (2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันของโรคของ
องค์กร กลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
17 ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 20,000 
18 ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนด้านการออกก าลังกาย ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 10,000 
19 เดก็ไทยสูงดีสมส่วน ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 25,000 
20 ใช้ยาถูกวิธี ชีวีปลอดภัย ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 20,000 
21 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันในผู้สูงอายุ ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 20,000 
22 เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาในชุมชน ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 20,000 
23 พัฒนาการสมวัย เด็กไทยสมองดี ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 25,000 
24 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรมผู้สูงอายุต าบลด่านขุนทด 90,000 
25 ป้องกันเด็กจมน้ า ศูนย์ อปพร.ต าบลด่านขุนทด 30,000 

 
10 (3) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ฯหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
26 ส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 36,000 

 

10 (4) สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 
ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
27 บริหารพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.ด่านขุนทด 

87,560 

 

10 (5) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 
ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
28 ควบคุมโรคระบาด กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.ด่านขุนทด 

5,000 

 
เรียน คณะกรรมการ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
   (ลงชื่อ) .......................... ....................................... เลขานุการ 
         (นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ) 
 
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่...2.../2562..... เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
 
 
   (ลงชื่อ) ................................................................. ประธานคณะกรรมการ 
         (นายวาเรนทร์  ประภาสชุาติ) 
 



 
 
 
 
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ จะประสบความส าเร็จและสามารถเผยแพร่ผลงานต่อประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
ต้องมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและหรือมีองค์กรภายนอกมาประเมิน   
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีติดตามและ
ประเมินผลตามแบบที่ สปสช.จึงก าหนด  โดยมีแนวทางการประเมินผล ๒ รูปแบบ                    ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนและทีมประเมินจากหน่วยงานต่างๆ  ไว้ยึดถือรูปแบบการประเมินนี้ไว้เป็นขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 5. การติดตามประเมินผล 
  การติดตามผล  คือ การตรวจสอบงานที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม ่
  การประเมินผล  คือ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ได้จากการติดตามผลระยะหนึ่งเพ่ือ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง ( ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ ) ที่เกิดข้ึนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผน
หรือไม ่
  ๕.๑ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลโครงการ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง 
  ๑. ความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ท าไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  
  ๒. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน เช่นปัญหาทางด้านการเงิน(การเบิกจ่าย
ล่าช้า ) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ 
  ๓. ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางส าหรับจัดท า
โครงการต่อไป 
  ๔. ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
วางแผนโครงการในอนาคต 
  ๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามผล กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด ก าหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดอนทราย ภายใต้
ยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ของกองทุนสุขภาพต าบลว่าได้มีการน ายุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการด าเนินการหรือไม่ และได้ด าเนินการตาม
กิจกรรมและเปูาหมายที่วางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จหรือก าลังด าเนินการ ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ หรืออ่ืน ๆ แล้วสรุปผลภาพรวมว่าได้ด าเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใดตามที่ตั้งไว้ในแผนงานกองทุน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 
  รูปแบบการติดตามผล   กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลด่านขุนทด ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการติดตามผลการด าเนินการ โดยใช้รูปแบบตามส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด ดังนี้ 

บทท่ี 5 
การติดตามประเมินผล 



 ๑. แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน   
  เป็นการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของคณะกรรมการเพ่ือให้กองทุนประเมินตนเองและ
ผู้เกี่ยวข้องประเมินกองทุน ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการด าเนินงานว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนางาน
ด้านใดบ้าง  ดังนี้ 
  มิติการประเมิน เป็นแบบประเมินตนเอง ประเมินโดยคณะกรรมการกองทุน และการประเมิน
จากทีมประเมิน   

 น าหลักคิด I-A-O-V มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมิน  
 Input  ประสิทธิภาพ 1;ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 
 Action  ประสิทธิภาพ 2;ประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนฯ 
 Output ประสิทธิผล 1;ประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ 
 Value  ประสิทธิผล 2;ประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) 

  หลักเกณฑ์การให้คะแนนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ก าหนดเกณฑ์
การพิจารณา 4 ด้าน รวม 100 คะแนน [น้ าหนัก] ดังนี้ (ในแต่ละปีอาจมีการปรับค่าคะแนน) 

 1. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 30 คะแนน 
 2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารเงินจ่ายกองทุนฯ 20 คะแนน 
 3. ด้านประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ 25 คะแนน 
 4. ด้านประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) 25 คะแนน 

ทั้งนี้ได้แบ่งระดับการประเมินเป็น ๔ ระดับ ได้แก่  
  ระดับ A+ ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูงและเป็นศูนย์เรียนรู้ 
  ระดับ A ๗๐ – ๘๙  คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพดี 
  ระดับ B ๕๐ – ๖๙  คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง 
  ระดับ C น้อยกว่า ๕๐  คะแนน เป็นกองทุนที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา 
  (รายละเอียดแบบประเมิน แนบท้ายภาคผนวก)  
๒. แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน 
  การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินนี้ จุดประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพจะต้องด าเนินการส ารวจอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และน าข้อมูลการส ารวจมาสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพโดยหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป (รายละเอี ยดแบบ
ประเมิน แนบท้ายภาคผนวก)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
     

แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการด าเนินงาน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 

 
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/กิจการ
ส่วนตัว 

                 [   ] 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 
  



๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่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 างานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในต าบลของท่าน  เท่าใด  
(ระบุตัวเลข โดยก าหนดให้ ๐ = ไม่พึงพอใจเลย  จนถึง  ๑๐ = พึงพอใจมากที่สุด) 
ระบุ  ..........................................................คะแนน 
 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 
ขอบพระคุณท่านทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินครั้งนี้ 

 
     ลงชื่อ      

              (นายวาเรนทร  ประภาสุชาติ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 

        ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 


