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ค าน า 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นับเป็นนวัตกรรมที่ส าคัญในระบบ
สุขภาพของประเทศไทย ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมด าเนิน
กิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน 

  สรุปผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลต าบล
พรรณานคร ประจ าปีงบประมาณ 2560 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการ
ด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลต าบลพรรณานคร  ประจ าปีงบประมาณ 2560 จะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการน าไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้าง
เสริมสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ไม่มากก็น้อย 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
 1.สภาพทั่วไป 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  ได้สมัครเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ และได้ท าบันทึกข้อตกลงเพื่อด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อตกลงเลขที่ 551/2551 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551  

ที่ตั้ง หมู่ 2  ถนนนิตโย   ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็น 1 ใน 10 ต าบลของ
อ าเภอพรรณานิคม เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอพรรณานิคม และส่วนราชการหลายแห่ง  ระยะทางห่างจาก
จังหวัดประมาณ 39 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สายสกลนคร-อุดรธานี)  มีเนื้อที่ประมาณ 
37.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,162 ไร่ 

ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบถึงราบลุ่มมีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ล าน้ าอูน    
ห้วยอูนเฒ่า เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีหนองน้ าซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปภายในต าบล รวมทั้งมีคลองส่งน้ า
ชลประทานไหลผ่านในต าบลอีกด้วย 

อาณาเขต  
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต าบลต้นผึ้ง อ าเภอพังโคน และต าบลบะฮี อ าเภอพรรณานิคม 
ทิศใต้           ติดต่อกับ ต าบลวังยาง และต าบลไร่  อ าเภอพรรณานิคม 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต าบลวังยาง   อ าเภอพรรณานิคม 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ต าบลชา้งมิ่ง   อ าเภอพรรณานิคม 

เขตการปกครอง  ต าบลพรรณามีจ านวนหมู่บา้นในเขตเทศบาล ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ 1   บ้านมว่งไข ่
หมู่ 2   บ้านพรรณา 
หมู่ 3   บ้านวังปลาป้อม 
หมู่ 4   บ้านนาหัวช้าง 
หมู่ 5   บ้านบะทอง 
หมู่ 6  บ้านโคกสุวรรณ 
หมู่ 7  บ้านเม็ก 
หมู่ 8   บ้านโคกชุมพร 
หมู่ 9   บ้านหนองทุ่ม 
หมู่ 10  บ้านน้อยโนนจ านงค์ 
หมู่ 11   บ้านหนองแวง 
หมู่ 12   บ้านบะทองใหม่ 
หมู่ 13   บ้านหนองอ้อ 

ประชากร 
- จ านวนราษฎร รวมทั้งสิ้น  5,775  คน เป็นชาย  2,840 คน เป็นหญิง  2,935 คน 
-  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,735  ครัวเรือน 
-  ความหนาแนน่เฉลี่ย  155.16  คน/ตร.กม 
 
 
 
 
 



โดยแยกออกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้ 
ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน

(หลัง) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

หมู1่  บ้านม่วงไข่ 
หมู่ 2 บ้านพรรณา 
หมู่ 3 บ้านวังปลาป้อม 
หมู่ 4 บ้านนาหัวชา้ง 
หมู่ 5 บ้านบะทอง 
หมู่ 6 บ้านโคกสุวรรณ 
หมู่ 7 บ้านเม็ก 
หมู่ 8 บ้านโคกชุมพร 
หมู่ 9 บ้านหนองทุ่ม 
หมู1่0 บ้านน้อยโนนจ านงค์ 
หมู1่1 บ้านหนองแวง 
หมู่ 12 บ้านบะทองใหม่ 
หมู่ 13 บ้านหนองอ้อ 

202 
44 
99 
152 
120 
42 
219 
195 
133 
93 
99 
188 
149 

313 
61 
208 
229 
182 
66 
358 
288 
240 
140 
151 
301 
303 

322 
43 
183 
247 
212 
69 
366 
313 
250 
148 
166 
321 
295 

635 
104 
391 
476 
394 
135 
724 
601 
490 
288 
317 
622 
598 

รวม 1,735 2,840 2,935 5,775 

ที่มา : จากส านักงานทะเบียนอ าเภอพรรณานิคม เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 
2. สภาพทางสังคม 

การสาธารณสุข 
-โรงพยาบาลของรัฐขนาด 90 เตียง 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 

10 บ้านน้อยโนนจ านงค์   
การศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา  4 แห่ง  ได้แก่ 

ที่ หมู่บ้าน โรงเรียน ครู นักเรียน 
1 
2 
3 

หมู่ 1 
หมู่ 4 
หมู่ 8 

บ้านมว่งไข-่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 
บ้านบะทองนาหัวช้าง 
วัดสุทธิมงคล 

6 
8 
6 

62 
83 
80 

รวม 20 225 
-     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  คือ 

1. ศูนย์เด็กเล็กบ้านม่วงไข่  มีครู  จ านวน  3  คน นักเรียน จ านวน  30  คน 
2. ศูนย์เด็กเล็กบ้านบะทอง นาหัวช้าง  มีครู จ านวน 3  คน นักเรียน จ านวน 37 คน 

-    โรงเรียนระดับอนบุาล  2  แห่ง คือ 
โรงเรียนอนุบาลจินดาพร อยู่ในเขตหมู่ 1 บ้านม่วงไข่  
โรงเรียนกิจเจริญวิทยา อยู่ในเขตหมู่ 10 บ้านน้อยโนนจ านงค์ 

- วิทยาลัย  1 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกิจพรรณา  ตั้งอยู่ในเขตบ้านโคกชุมพร  

- ที่อ่านหนังสือประจ าหมูบ่้าน  1  แห่ง 
1. ที่อ่านหนังสือประจ าบ้าน หนองแวง 

 
 



สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
- วัด   5  แห่ง ส านักสงฆ์ ๑ แห่ง  ได้แก่ 

1.วัดโพธิช์ัย    หมู่ 1  บ้านมว่งไข ่
2. วัดปา่ภูไทสามัคคี  หมู่ 1  บ้านมว่งไข ่
3.วัดปา่อุดมสมพร   หมู่ 4  บ้านนาหัวช้าง 
4.วัดพระธาตุโพนทอง      หมู่ 5  บ้านบะทอง  
5. วัดสกลธรรมมงคล หมู่ 13  บ้านหนองอ้อ 
6. ส านักสงฆ์หลวงจ านงค์ราชกิจ หมู่ 10 บ้านน้อยโนนจ านงค์ 

               - พิพิธภัณฑ์  1  แห่ง  คือ พิพิธภัณฑ์พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านนาหัวชา้ง 
3. สภาพทางเศรษฐกิจ 

รายได้ของประชากร 
หมู่ที่ หมู่บ้าน รายได้เฉลี่ย/คน/ปี(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

บ้านมว่งไข ่
บ้านพรรณา 
บ้านวังปลาป้อม 
บ้านนาหัวช้าง 
บ้านบะทอง 
บ้านโคกสุวรรณ 
บ้านเม็ก 
บ้านโคกชุมพร 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านน้อยโนนจ านงค ์
บ้านหนองแวง 
บ้านบะทองใหม่ 
บ้านหนองอ้อ 

120,669 
158,858 
75,669 
88,607 
142,707 
66,557 
72,613 
88,042 
73,656 
116,306 
90,540 
112,767 
54,290 

เฉลี่ยรายได้/คน/ปีของคนในพื้นที่ 91,598 
ที่มา: จากข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐานของครัวเรือน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2559 
 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นทีส่่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีคลองชลประทาน
จากเขื่อนน้ าอูนไหลผ่านในพืน้ที ่ราษฎรส่วนใหญ่ท าการเกษตร โดยส่วนมากเป็นการท านา ท าสวน ปลูกผัก 
ปลูกถั่วลิสง เป็นตน้ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมอาชีพ เช่น การเลี้ยงวัว กลุ่มอาชีพท ามะพร้าวเผา กลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์ เปน็ต้น 
4. การบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม 
เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ซึ่งผ่านพื้นที่ต าบลทางตอนกลางใน

แนวตะวันออก-ตะวันตก ผ่านพื้นที่ หมู่ 1,2,6,7,8 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2094 ผ่านพื้นที่ หมู่ 6,9,13 
เป็นเส้นทางหลักเชื่อมการคมนาคมภายในต าบลและระหว่างต าบล นอกจากนั้นยังมีถนนลูก รังเชื่อมการ
คมนาคมในต าบล 

การไฟฟ้า 
เขตต าบลพรรณาเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้ายังขยายไม่ทั่วถึงทั้งต าบล ประชากรมี

ไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 
 



 
แหล่งน้ า ,ประปา 
ในเขตต าบลพรรณามีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ ล าน้ าอูน และมีคลองชลประทานไหลผ่านพื้นที่ในต าบล

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอพังโคน แต่การขยายเขต
ประปายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน แห่งน้ าเพื่อการเกษตร 15 แห่ง ใช้การได้ดี 5 แห่ง จ าเป็นต้องปรับปรุงอีก 10 
แห่ง 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
- ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพรรณา ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตทุี่ส าคัญ 
2) จุดเด่นของพื้นที ่   มีสถานทีท่่องเที่ยวส าคัญ คือ  
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าอุดมสมพร หมู่4 บ้านนาหัวช้าง ต าบลพรรณา 

อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ตามเส้นทางสกลนคร-อุดรธานี จากสกลนครถึงอ าเภอพรรณานิคม
ประมาณ 39 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเข้าไปตัวอ าเภอพรรณานิคม วัดป่าอุดมสมพร ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอประมาณ 2 กิโลเมตร พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  ก าเนิดในสกุลสุวรรณรงค์  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2442  
ที่บ้านม่วงไข่ ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม และได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 19 ปี ณ วัดพระธาตุ   
โพนทอง จนอายุครบ  20  ปี  จึงอุปสมบทในพุทธศาสนา  ฝ่ายมหานิกาย ต่อมาท่านได้มีโอกาสฟังพระธรรม
เทศนา  พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต เป็นครั้งแรกที่บ้านม่วงไข่ จนเกิดความศรัทธาเลื่อมใส  จนเมื่อ พ.ศ. 2468  
ท่านได้ท าการอุปัชฌาเป็นพระคณะธรรมยุติ  ณ วัดโพธิสมภาร อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งถวายตัว
เป็นลูกศิษย์ติดตามพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต 

พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร มรณภาพเมื่อวันอังคารที่ 4  มกราคม  2520 รวมอายุได้  72  ปี  ด้วยความ
ดีของท่าน  ถึงแม้ท่านจะมรณภาพแล้ว  สานุศิษย์ทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้บริจาคทรัพย์สร้างพระเจดีย์
พิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลม  กลีบบัวสามชั้น ปลายแหลม  ตัวตั้งอยู่บนเนินดินที่ขุดจากบริเวณใกล้เคียงยก
สูงขึ้น  บริเวณด้านหน้าเป็นสระน้ าขนาดใหญ่และบริเวณรอบๆ  ตกแต่งด้วยสวนหย่อมมีต้นไม้ขึ้นร่มเย็นภายใน
บริเวณกลางพิพิธภัณฑ์  ประดิษฐานรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร   มีท่านั่งห้อเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือ
ด้านหน้าพระรูปตกแต่งด้วยเครื่องบูชาและตู้กระจกบรรจุอัฐิ  ด้านฝาผนังเป็นตู้แสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้
เมื่อยามมีชีวิต  และประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ 

8. สภาพปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่เทศบาลต าบลพรรณานคร  
1.แม่และเด็ก 

1.1 หญิงตั้งครรภ์ 
-ฝากครรภ์ช้า 
-โลหิตจาง 
-น้ าหนักแรกคลอด น้ าหนัก < 2,500 กรัม 
-คลอดก่อนก าหนด 
-ตั้งครรภ์น้อยกว่าอายุ 20 ปี 
-ตั้งครรภ์อายุเกิน 35  ปี  
-ขาดสารไอโอดนี/กินอาหารไมค่รบ 
-หญิงตั้งครรภ์ไม่รู้ว่าต้องฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์< 12 สัปดาห์ 
-ไม่ยอมรับว่าตั้งครรภ์ 
-ความยากจน 
-ขาดความรู้ในการป้องกันตนเอง 
-วัตถุนิยม 
-เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็ว 
-ขาดความละอาย 



ปัญหาที่ทางชุมชนต้องการใหแ้ก้ไขมากที่สุด 
-ขาดสารไอโอดนี/กินอาหารไมค่รบ 

1.2 หญิงหลังคลอด 
-การให้นมแม่ไม่ถูกต้อง 
-อาหารมารดายังขะล า 
-ยังพบแผลฝีเย็บแยก 
-ไม่มีน้ านมเพียงพอ/ไม่มีให้กิน 
-ไม่มาตรวจหลังคลอดตามก าหนด 
-ไม่ยอมให้ลูกกินนมแม่(เสียทรงกลัวไม่สวย) 
-เลี้ยงลูกไม่ได้ตามเกณฑ์ 
-ทิ้งบุตรไว้กบัญาติ 

ปัญหาที่ทางชุมชนต้องการใหแ้ก้ไขมากที่สุด 
-การให้นมแม่ไม่ถูกต้อง 
-ทิ้งบุตรไว้กับญาติ 
-ไม่มาตรวจหลังคลอดตามก าหนด 

1.3 เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี 
-การให้นมแม่ไม่ต่อเนื่อง 
-การให้อาหารเสริมไม่ถูกต้อง 
-การส่งเสริมพัฒนาการไม่ถูกต้อง 
-พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเอง พ่อแม่ไปท างาน 
-การส่งเสริมพัฒนาการไม่ถูกต้องตามวัย เช่น การเล่านิทาน  
-ขาดสารอาหาร 
-พัฒนาการไม่สมวัย 

  -ความรู้ในการดูแลเด็กไม่ถูกต้อง 
-ให้อาหารเสริมไม่ถูกต้อง 

ปัญหาที่ทางชุมชนต้องการใหแ้ก้ไขมากที่สุด 
-การส่งเสริมพัฒนาการไม่ถูกต้อง 
-ความรู้ในการดูแลเด็กไม่ถูกต้อง 

2. อายุ2 - 5 ปี 
-การส่งเสริมพัฒนาการไม่ถูกต้องตามวัย เช่น การเล่านิทาน  
-ขาดสารอาหาร 
-การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไม่ชัดเจน 

  -เมื่อเด็กป่วยไม่มีผู้ดูแลที่บ้านจึงพามา ศพด. ซึ่งไม่มีห้องแยกเด็กป่วย 
-ความเข้าใจของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยที่เป็นโรคติดต่อ 
-ปัญหาการดูแลเด็กโรคเรื้อรัง 
-ปัญหาในช่องปาก(ฟันผุ+เหงือกอักเสบ) 
- สุขอนามัยในวัยเด็กไม่ดีพอ เช่น เหา โรคผิวหนัง 
-ขาดยาสามัญประจ า ศพด. 

ปัญหาที่ทางชุมชนต้องการใหแ้ก้ไขมากที่สุด 
-ปัญหาในช่องปาก(ฟันผุ+เหงือกอักเสบ) 
-ขาดสารอาหาร 
-ความเข้าใจของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยที่เป็นโรคติดต่อ 



-ขาดยาสามัญประจ า ศพด. 
-เมื่อเด็กป่วยไม่มีผู้ดูแลที่บ้านจึงพามา ศพด. ซึ่งไม่มีห้องแยกเด็กป่วย 

3. เด็กวัยเรียนและเยาวชน อายุ  7 – 12 ปี 
-ติดเกมส์คอมพิวเตอร์ 
-เด็กได้รับอาหารไม่พอท าให้ขาดสารอาหาร 
-อาหารกลางวันไม่ได้สารอาหารครบถ้วน(แม่ค้าไม่ได้ก าไร) 
-เปิดเทอมมาเด็กจะผอม 
-การประเมินสภาวะโภชนาการไม่ตรงกับความจริง 
-เด็กกินอาหารขยะ=อ้วน 
-ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเด็กขาดที่ปรึกษา 
-ควรเสริมนมในวันหยุด 
-เลี้ยงลูกผิดวิธี ตามใจเด็ก 
-สุขภาพในช่องปาก 
-ไอโอดีน+ธาตุเหล็กได้รับไม่ต่อเนื่อง 

ปัญหาที่ทางชุมชนต้องการใหแ้ก้ไขมากที่สุด 
- เด็กได้รับอาหารไม่พอท าให้ขาดสารอาหาร 
-สุขภาพในช่องปาก 
-ควรเสริมนมในวันหยุด 
-ไอโอดีน+ธาตุเหล็กได้รับไม่ต่อเนื่อง 

4.เด็กวัยเรียนและเยาวชน อายุ  13 – 18 ปี 
-ติดเกมส์+เน็ต+มือถือ 
-มีคู่และท้องในวัยเรียน 
-ผู้ปกครอง ไม่เข้าใจวัยรุ่น 
-ยาเสพติดให้โทษ 
- การยอมรับปัญหาข้อผิดพลาดของผู้ปกครอง 
-ครอบครัวแตกแยก 
-สังคมรอบข้างกดดัน 

  -สื่อ+เทคโนโลยีให้โทษ เช่น VDO/CD 
-ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย ฟุ่มเฟือย 

  -วัยรุ่นขาดความรู้ในการดูแลตนเอง 
ปัญหาที่ทางชุมชนต้องการใหแ้ก้ไขมากที่สุด 

-การยอมรับปัญหาข้อผิดพลาดของผู้ปกครอง 
-วัยรุ่นขาดความรู้ในการดูแลตนเอง 

5.ผู้สูงอายุ 
5.1ปัญหาสุขภาพที่พบ 

-ซึมเศร้า 
-พักผ่อนไม่เพียงพอ 
- อาหารไม่เพียงพอกินไม่ครบ 

   -โรคประจ าตัว+ขาดผู้ดูแลรักษาไม่ต่อเนื่อง 
-สุขภาพในช่องปาก ฟันไม่ครบ 
-สายตาไม่ดี หูตึง ขาดอุปกรณ์เคลื่อนที่ล าบาก ไม่สะดวก 
 



5.2 การได้รับสวัสดิการ 
- ขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุม 

5.3 การได้รับความช่วยเหลือจากสังคม 
- ขาดการสนับสนุนผู้สูงอายุต้นแบบจากสังคม 
-ชมรมยังไม่เข้มแข็ง 

5.4 กิจกรรม 
- ขาดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ออกก าลังกาย ร าวง 

ปัญหาที่ทางชุมชนต้องการใหแ้ก้ไขมากที่สุด 
- กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ออกก าลังกาย ร าวง 
- การสนับสนุนผู้สูงอายุต้นแบบจากสังคม 
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
-ตรวจสุขภาพประจ าปี 

6.กลุ่มผู้พิการ 
-ขึ้นทะเบียนยังไม่ครบ 
-ไม่ทราบความต้องการของผู้พิการว่าต้องการให้ช่วยด้านใด 
-ขาดการพัฒนาศักยภาพ 
-ขาดผู้ดูแล 
-มีผู้ดูแลแต่ขาดความรู้ 
- สวัสดิการยังไม่เพียงพอและทั่วถึง 
-ขาดการสนับสนุนด้านอาชีพ 
-ขาดกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
-ผู้พิการ+ญาติไม่ยอมรับการรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง 
-ขาดการฟื้นฟูสภาพที่เหมาะสม 
-ปัญหาสุขภาพจติของผู้พิการ ซมึเศร้า รู้สึกว่าชีวิตหมดคุณค่า 

ปัญหาที่ทางชุมชนต้องการใหแ้ก้ไขมากที่สุด 
-ไม่ทราบความต้องการของผู้พิการว่าต้องการให้ช่วยด้านใด (ส ารวจและสอบถาม) 
-ขาดการพัฒนาศักยภาพ (รวมพลคนพิการ) 

7.ผู้ป่วยเร้ือรัง 
-ไม่มารับยา+ไม่กินยาต่อเนื่อง 

  -พฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม 
-การเข้าถึงบริการ การคมนาคม ไม่สะดวกในการรับบริการ รอนาน 

  -ไม่ประทับใจคุณภาพบริการ 
- ยังไม่เห็นความส าคัญของการป้องกันโรค 
-ป่วยแต่ไม่ยอมรับการรักษา 
-พัฒนาคลินิกเบาหวาน-ความดนัในชุมชนต่อเนื่อง 

ปัญหาที่ทางชุมชนต้องการใหแ้ก้ไขมากที่สุด 
-พัฒนาคลินิกเบาหวาน-ความดนัในชุมชนต่อเนื่อง 

8.ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
-ไม่เปิดตัว ไม่ขึ้นทะเบียน 
-รับยาช้า ( ขึ้นทะเบียนช้า ) 

   -ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 
-มารักษาเมื่อเจ็บป่วย > ตาย 



-ขาดความตระหนักในการป้องกัน เช่น ใช้ถุงยางอนามัย 
-สังคมไม่ยอมรับ 

  -ขาดความรับผดิชอบต่อสงัคม (ผู้ประกอบการ+ผู้ติดเชื้อ) 
-การมียารักษา/ยาต้าน ท าให้คนไม่กลัวการติดโรคเท่าที่ควร 
-ความตระหนักในการป้องกันโรคในวัยรุ่น 
-ขาดความรู้ มีพฤติกรรมเสี่ยง 
-สังคม/ชุมชนไม่ยอมรับ 
-ผู้ติดเชื้อขาดความรับผิดชอบต่อสังคม(ผู้ประกอบการและผู้ติดเชื้อ) 
-ผู้ติดเชื้อไม่เปิดตัว  
-ไม่ทราบแหลง่แพร่โรคที่แน่นอน 

ปัญหาที่ทางชุมชนต้องการใหแ้ก้ไขมากที่สุด 
-ไม่ทราบแหล่งแพร่โรคที่แน่นอน (ส ารวจแหล่งแพร่ ให้ความรู้และแจกถุงยางอนามัย) 

9.ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการเกิดโรค และสิ่งแวดล้อม 
-เกษตรกรขาดความรู้/มักง่าย ในการใช้สารเคมี 
-ขาดความตระหนักในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน 
- ผู้ประกอบการขาดความรับผิดชอบต่อสังคม 
-เกษตรขาดการตรวจคัดกรองสารเคมีในกระแสเลือด 

  -ขาดความรู้และความตระหนักในการใช้ยา 
  -การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ 

-ขาดความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-ไม่มั่นใจคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าที่ใช้อุปโภค-บริโภค 
-ขาดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
-การก าจัดขยะของเทศบาลไม่ได้รับความสะดวก 

ปัญหาที่ทางชุมชนต้องการใหแ้ก้ไขมากที่สุด 
-การก าจัดขยะของเทศบาลไม่ได้รับความสะดวก 
-เกษตรขาดการตรวจคัดกรองสารเคมีในกระแสเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพื้นที่ 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

(แนบทา้ยค าสั่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ค.0019/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557) 

------------------------------ 

1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร    ที่ปรึกษา 
2. สาธารณสุขอ าเภอพรรณานคิม      ที่ปรึกษา 
3. นายกเทศมนตร ี       ประธานกรรมการ 
4. นายสวิล  กิณเรศ   ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1  รองประธานกรรมการ 
5. นายสมเกียรติ  บุตรโคตร  ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2  รองประธานกรรมการ 
6. นายสุดใจ  ทิพม่อม   สมาชิกสภาเทศบาลคนที่ 1  กรรมการ 
7. นางจุรีรัตน์  กัณหาสุระ   สมาชิกสภาเทศบาลคนที่ 2  กรรมการ 
8. นางพันมหา  ลดาพงษ ์   หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข กรรมการ 
9. นายเสร็จ  นนตะแสน   อาสาสมัครสาธารณสุข  กรรมการ 
10. นางพัชรินทร์  โสรินทร์   อาสาสมัครสาธารณสุข  กรรมการ 
11. นางบานจี  จรถวิล   ผู้แทนหมู่บา้น   กรรมการ 
12. นายเริงฤทธิ์  กิจเจริญ   ผู้แทนหมู่บา้น   กรรมการ 
13. นายวิเชียร  สุระมาโจ   ผู้แทนหมู่บา้น   กรรมการ 
14. นายศรศักดิ์  ไกยะ   ผู้แทนหมู่บา้น   กรรมการ 
15. นายสมชาย  อามาตย์สมบตัิ  ผู้แทนหมู่บา้น   กรรมการ 
16. นางนิสาชล  ราชยั   ผู้แทนศูนยป์ระสานงานหลักประกันฯ กรรมการ 
17. ปลัดเทศบาล        กรรมการและเลขานุการ 
18. นายศักดิช์ัย  ค าสว่าง   หัวหน้าส านักปลัด           กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลพรรณานคร   
  ที่  2/2557 

       เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
            ..................................................... 

ตามที่เทศบาลต าบลพรรณานคร  ได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
พรรณานคร ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยสมัครเข้าร่วม 
ด าเนินงานกบัส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อปีงบประมาณ 2551   

 ฉะนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพรรณานคร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน  อาศัยอ านาจตามความข้อ 10 (6) แห่ง
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลด าเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2552 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพรรณานคร เพื่อ
ช่วยเหลือการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ ประกอบด้วย  
               (1) นายสมชาย  ระเริงจิตร  รองนายกเทศมนตร ี   ประธานอนุกรรมการ 

    (2) นายสมชาย  อามาตย์สมบัต ิ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี  อนุกรรมการ  
               (3) นายศักดิช์ัย  ค าสว่าง  หัวหน้าส านักปลัด             อนุกรรมการ 

    (4) น.ส.จ าเนียน  บญุโคดม  ผู้อ านวยการกองคลัง  อนุกรรมการ 
    (5) นายผาสุข  สิงห์ขวา   ผู้อ านวยการกองชา่ง  อนุกรรมการ 
    (6) นางจิรารัตน์ อภิวัฒน์ชชัวาล    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อนุกรรมการ  
    (7) นางผ่องใส  พันธุ์ชัย   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ  
    (8) นางไผทอง  สืบม่วงไทย  อสม.หมู่ที่ 1   อนุกรรมการ  
    (9) นางพัชรินทร์  โสรินทร์  อสม.หมู่ที่ 5   อนุกรรมการ  
    (10) นางเต็งสอน  หาญมนตรี  อสม.หมู่ที่ 11   อนุกรรมการ  
    (11) นายสมศักดิ์  เสนาค า  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่ 13  อนุกรรมการ  
    (12) นายจิระพงษ์  สงัวร  นักวิชาการศึกษา   อนุกรรมการ  
    (13) น.ส.ปารชิาติ ปัดชาสุวรรณ    นักพัฒนาชุมชน   อนุกรรมการ  

                (14) นางนิตยา รตันวงศ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ       อนุกรรมการ/เลขานุการ  
มีหน้าที่  
(1) จัดท าแผนแม่บท (Master Plan) และแผนปฏิบตัิงาน โครงการหรือกิจกรรม 
(2) ตรวจสอบและกลั่นกรองงบประมาณโครงการสนบัสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและ

การส่งเสริมสุขภาพให้แก่หน่วยบริการและ/ชมรมหรือองค์กรเอกชนในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร   
 
 
 
 
 



 2.  คณะอนุกรรมการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
     (1) นายศักดิช์ัย  ค าสว่าง  หัวหน้าส านักปลัด   ประธานอนุกรรมการ 

      (2) น.ส.จ าเนียน  บญุโคดม  ผู้อ านวยการกองคลัง  อนุกรรมการ 
      (3) น.ส.อารีวรรณ์ ชาญสูงเนิน  นักวิชาการเงินและบัญช ี  อนุกรรมการ 

     (4) นางนิตยา  รัตนวงศ ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
     (5) น.ส.ชญานนัท์ ชนิน้ าพอง  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีบ่ันทึกข้อมูล        ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
(1)  บริหารงานทั่วไป รวมทั้งงานสารบรรณและงานธุรการ 
(2)  จัดท าระบบการเงินการคลัง สถานะการเงินให้เป็นปัจจุบันและรายงานให้ประธานกรรมการ และ

คณะกรรมการฯ ทราบตามก าหนด 
(3)  จัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงินระบบหลักประกันสุขภาพและบันทึกระบบบัญชี 
(4)  ควบคุมดูแลรักษาใบเสร็จรบัเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของระบบหลักประกันสุขภาพ 
(5)  การท ารายงานการบริหารตามระเบียบที่ก าหนด 

3.  คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย 

(1)  นายวจิิตร  กิณเรศ   รองนายกเทศมนตร ี  ประธานอนุกรรมการ 
(2) นายสุชาติ  ศรีสร้อย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี  อนุกรรมการ 
(3)  นายศักดิช์ัย  ค าสว่าง   หัวหน้าส านักปลัด   อนุกรรมการ 

  (4)  น.ส.จ าเนียน  บญุโคดม ผู้อ านวยการกองคลัง   อนุกรรมการ 
  (5)  นายจิระพงษ์  สังวร    นักวิชาการศึกษา         อนุกรรมการ 

(6)  นายวิเศษ  พนัธุ์ชยั  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  อนุกรรมการ 
(7)  นางวนิดา  ชะเอม  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
(8)  นายค าพัน  โสภารัตน ์  อสม.หมู่ที่ ๓   อนุกรรมการ 
(9)  นางสมัย  เพชรพรรณ  อสม.หมู่ที่ ๗   อนุกรรมการ 
(10)  นางอรุณ  ลาภบุญเรือง อสม.หมู่ที่ ๙   อนุกรรมการ 
(11)นางวารุณี  สาขามุละ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒   อนุกรรมการ 
(12)นางไพเลาะ  นาระคล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘   อนุกรรมการ 
(13)นายอัษฎายธุ  กิณเรศ   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป   อนุกรรมการและเลขานุการ 
(14) นางนิตยา  รัตนวงศ ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ         ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
(1) จัดท าแบบตรวจติดตามและประเมินผลโครงการของชุมชน/องค์กรภาคประชาชน/กลุ่ม

ประชาชนหรือหน่วยบริการ ที่ได้รับสนบัสนุนด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
(2) ออกตรวจติดตาม สังเกตการณ์และประเมินผลโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติงบประมาณและ

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ขอสนับสนุน 
(3) สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลวิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ      

พร้อมรายงานผลต่อประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกนัสุขภาพเทศบาลต าบล
พรรณานคร ทราบ  

(4) ท าการตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาพร้อมรายงานผลต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพรรณานคร ทราบ  

 
 
 
 



 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถปุระสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพรรณานคร หากมีปัญหา
อุปสรรคหรือขัดข้องประการใด ให้รายงานประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบทันท ี

                      ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป   

สั่ง  ณ  วันที่   5  มีนาคม   พ.ศ.  2557 

 
 

     สมยศ  ศรีสอาด 
(นายสมยศ  ศรีสอาด) 

นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานคร  
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ การดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ดี (FBS < 130 mg%) 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 สนบัสนุนหน่วยบรกิารหรือสถานบริการฯ 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อพัฒนาระบบบริการผูป้่วยโรคเบาหวานแบบมสี่วนร่วม 
2.ประชาชนทีป่่วยเปน็โรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าตาลในเลือดสูง มีความรู้สามารถจัดการ
ตนเองและปฏบิัติตนเพื่อให้สามารถควบคุมน้ าตาลอยู่ในระดับด ี(FBS < 130 mg%) 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวานในเขตต าบลพรรณานครที่อยู่ในกลุ่มปงิปอง 7 สี ระดับสีเหลือง แดง ส้ม 
จ านวน 230 คน 

พื้นที่ด าเนินการ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร 

วันที่เร่ิมต้นตามแผน มีนาคม 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 30,000.00 
ผู้รับผิดชอบ นางผ่องใส พันธุช์ัย ต าแหน่งพยาบาลวิชาชพีช านาญการ 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม - 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ - 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉินต าบลพรรณานคร อ าเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ปงีบประมาณ 2560 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 สนบัสนุนหน่วยบรกิารหรือสถานบริการฯ 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อเป็นพัฒนาเครือข่ายวิชาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตในภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งเป็นทีมจิตเวชฉุกเฉินในระดับ ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มเป้าหมาย 1.จนท.สาธารณสุข พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ยาม เปล พนักงานขับรถ 
จ านวน 20 คน 
2. อาสากู้ชีพในเขตพื้นทีต่ าบลพรรณา หมู่บ้านละ 1 คน จ านวน 13 คน 
3. อสม. ในเขตพื้นที่ต าบลพรรณา 13 หมู่บ้านๆละ 5 คน จ านวน 65 คน 
4. ผู้น าชุมชนในเขตพื้นที่ต าบลพรรณา จ านวน 13 คน 
5. ต ารวจสถานีต ารวจภูธรในเขต อ.พรรณานิคม จ านวน 10 คน 

พื้นที่ด าเนินการ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
วันที่เร่ิมต้นตามแผน 1 มีนาคม 2560 
วันสิ้นสุดแผน 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ 19,200.00 
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสุขภาพจิตโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร  
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม - 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ - 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 

 



ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการการศึกษาปัจจัยด้านการเลี้ยงดูของผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
2560 

ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 สนบัสนุนหน่วยบรกิารหรือสถานบริการฯ 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นครอบครัวและการมีส่วนร่วมของชุมชนตอ่พัฒนาการเด็กในชว่งอายุ 
9, 18, 30 42 เดือน ในพื้นที่ต าบลพรรณา 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองเด็ก 13 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ต าบลพรรณา 
พื้นที่ด าเนินการ 13 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
วันที่เร่ิมต้นตามแผน 1 มีนาคม 2560 
วันสิ้นสุดแผน 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ 30,000.00 
ผู้รับผิดชอบ นางณภาภัช จลุนีย์ ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม - 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ - 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการโรงเรียนพ่อแม่ดูแลและสร้างเสริมสุขภาพในสตรีตั้งครรภ์ เพื่อมารดาสุขภาพดี

และเด็กมีพัฒนาการสมวัย ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 สนบัสนุนหน่วยบรกิารหรือสถานบริการฯ 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1. สร้างพ่อแม่คุณภาพ ให้มีความรู้ทักษะในการเลี้ยงลูก โดยหญิงตั้งครรภ์ และสามี       
มีความรู้ความเข้าใจตามบทบาท 
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยแม่และเด็กอย่างมสี่วนรว่ม ชุมชน ท้องถิ่น  
3. เพื่อให้เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี ได้รับการส่งเสริมเลี้ยงดูอย่างมีคณุภาพโดยพ่อแม่
ผู้ปกครองและพัฒนาการเต็มศักยภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 1.หญิงตั้งครรภ์/สามีหรือญาติ ในเขตต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
2.เด็ก 0 – 5 ปี ผู้ปกครอง ผู้ดูแล แกนน าสุขภาพ ทีมหมอครอบครัว 

พื้นที่ด าเนินการ แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร  
วันที่เร่ิมต้นตามแผน มีนาคม 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 50,000.00 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม - 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ - 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 

 
 
 
 
 
 



ชื่อกิจกรรม/โครงการ ต าบลพรรณานครปลอดลูกน้ ายงุลาย 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 สนบัสนุนหน่วยบรกิารหรือสถานบริการฯ 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อลดความชุกลูกน้ ายงุลาย 
2.ท าให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการท าลายแหล่งเพาะพันธย์ุงลายอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
3.เพื่อให้เกิดกระบวนการประสานงานระหวา่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

กลุ่มเป้าหมาย 1.ลดค่าดัชนีความชุกของลูกน้ ายุงลายให้มีค่า HI < 10 และค่า CI < 10 
2.เป็นต าบลปลอดลูกน้ ายงุลาย แบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยืน 

พื้นที่ด าเนินการ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
วันที่เร่ิมต้นตามแผน ตุลาคม 2560  
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 20,000.00 
ผู้รับผิดชอบ 1.นายวิเศษ พันธุช์ัย ต าแหนง่ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

2.นายธเรศ ธราพร  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏบิัติงาน 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม - 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ - 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ อสม.ร่วมใจรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชมุชนท้องถิ่น/หน่วยงาน

อ่ืน 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างสุขนิสัยในการก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยใช้วิธี 5 ป. และ 1 ข 
2.เพือ่ลดความชุกของภาชนะทีพ่บลูกน้ ายุงลายในหมู่บา้น (BI < 50) (HI < 10) และ
ความชุกของภาชนะที่พบลูกน้ ายุงลายให้เหลือเท่ากับศูนย์ (CI < 10) 
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้ประชาชนมบีทบาทต่อการป้องกันตนเอง ตลอดจนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
4.เพื่อให้เกิดกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการเฝ้าระวงัโรคในทุก
เดือน 

กลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร 
พื้นที่ด าเนินการ 1.ครัวเรือนในหมู่บ้านเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร จ านวน 2,085 ครัวเรือน  

2.วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร 
วันที่เร่ิมต้นตามแผน เมษายน 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560  
งบประมาณ 50,000 
ผู้รับผิดชอบ ชมรม อสม.ต.พรรณา 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤาภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม 14 กันยายน 2560  
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ 25 กันยายน 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการตามวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 



ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชมุชนท้องถิ่น/หน่วยงาน

อ่ืน 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทัง้ร่างกายและจิตใจ 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ลดการชะลอความเสื่อมของ
ร่างกาย 
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนความคิดในการดูแลสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอาย ุในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร 
พื้นที่ด าเนินการ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 13 
วันที่เร่ิมต้นตามแผน มกราคม 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 30,000 
ผู้รับผิดชอบ ชมรม อสม.ต.พรรณา 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม 5 มิถุนายน 2560 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ 10 มิถุนายน 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการตามวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ อาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ปว่ยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชมุชนท้องถิ่น/หน่วยงาน

อ่ืน 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่ออบรมเพิ่มทักษะการฟื้นฟ ูการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการแก่อาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ 
(อผส.) 
2.เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สงูอาย/ุผู้พิการ ที่ไมส่ามารถออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชนได้ 
3.เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้สูงอาย/ุผู้พิการ ให้เห็นคุณค่าของชีวิตและพร้อมที่จะ
ด ารงชีวิตต่อไป 
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และญาติดูแลสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาดา้นสุขภาพ
ด้วยตนเองได ้
5.เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง กลุ่มคนพิการและทพุลภาพ  
ในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร 

พื้นที่ด าเนินการ 1.ห้องประชุมเทศบาลต าบลพรรณานคร  
2.เยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ/ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร 

วันที่เร่ิมต้นตามแผน มกราคม 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 30,650 
ผู้รับผิดชอบ ชมรม อสม.ต.พรรณา 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม 11 กรกฎาคม 2560 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ 25 กรกฎาคม 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการตามวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 



ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบมสี่วนร่วม 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผูป้่วยโรค

เร้ือรัง 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบตุรหลานตามพฒันาการอย่าง
สมวัย 
2.เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมวยัครบทั้ง 4 ด้าน 
3.เพื่อให้ครูดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
อย่างสมวัย 
4.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เด็กโดยมปีราชญ์ชาวบ้านมาเปน็วิทยาร่วม 
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงจากปราชญ์ชาวบา้น 
6.เพื่อส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ที่เป็นภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
7.เพื่อจัดกิจกรรมเล่านิทานปลูกฝังคุณธรรมกล่อมนอนกลางวันโดยปราชญ์ชาวบา้น 
8.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการเรียนรู้ผ่านการเล่านิทานจากปราชญ์ชาวบา้น 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน  
พื้นที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะทองนาหัวชา้ง บา้นนาหัวช้าง หมู่ 4  
วันที่เร่ิมต้นตามแผน เมษายน 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 10,000 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะทองนาหัวชา้ง บา้นนาหัวช้าง หมู่ 4 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม 17 สิงหาคม 2560 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ 17 สิงหาคม 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการตามวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กแบบมีส่วนร่วม 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผูป้่วยโรค

เร้ือรัง 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบตุรหลานตามพฒันาการอย่าง
สมวัย 
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการดูแล/ป้องกันภาวะสุขภาพในช่อง
ปากเด็ก 
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจและเฝ้าระวงัโรคที่เกิดในช่องปากของเด็กเล็ก 
4.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น 
5.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดูลูกหลาน 
6.เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและผูป้กครองเด็กมีทักษะในการช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วย
หรือได้รับอุบัติเหตุ 
7.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเด็กและครูผู้ดูแลเด้กเฝ้าระวงัและรู้เท่าทันปัญหาดา้นสุขภาพ
เด็ก 
8.เพื่อสร้างสายสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวและศูนย์พัฒนาเด็กให้เชื่อมต่อกันอย่างเหนียว
แน่น 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน 
พื้นที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะทองนาหัวชา้ง บา้นนาหัวช้าง หมู่ 4 
วันที่เร่ิมต้นตามแผน เมษายน 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 10,000 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะทองนาหัวชา้ง 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม 21 สิงหาคม 2560 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ 21 สิงหาคม 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการตามวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวงัสขุภาพและรู้เท่าทนัโรคเด็ก 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผูป้่วยโรค

เร้ือรัง 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดกับเด็กปฐมวัย 
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กสามารถเฝ้าระวังโรคเดก็ที่เกิดตามฤดูกาลและโรค
ที่อุบัติใหม่ 
3.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและรักษาโรค
อย่างทันทว่งท ี
4.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการส่งเสริมความรู้สุขภาพเด็กปฐมวัย 
5.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดู
ลูกหลาน 
6.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความเข้าใจโภชนาการเด็กปฐมวัย 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน 
พื้นที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะทองนาหัวชา้ง บา้นนาหัวช้าง หมู่ 4 
วันที่เร่ิมต้นตามแผน เมษายน 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 10,000.00 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะทองนาหัวชา้ง 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม 22 สิงหาคม 2560 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ 22 สิงหาคม 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและสมอง 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผูป้่วยโรค

เร้ือรัง 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่/กล้ามเนื้อมัด
เล็ก 
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีทักษะในการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่/
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
3.เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการทางสมองตอบสนองความสนใจเด็ก 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านบะทองนาหัวชา้ง 
พื้นที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะทองนาหัวชา้ง 
วันที่เร่ิมต้นตามแผน เมษายน 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 10,000.00 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะทองนาหัวชา้ง 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม 23 สิงหาคม 2560 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ 23 สิงหาคม 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบมีส่วนร่วม 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผูป้่วยโรค

เร้ือรัง 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบตุรหลานตามพฒันาการอย่าง
สมวัย 
2.เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมวยัครบทั้ง 4 ด้าน 
3.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กอย่างสมวัย 
4.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ 
5.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านสุขภาพอนามัยเด็กก่อนวัยเรียน 
6.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมองตอบสนองความสนใจเด็ก 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านม่วงไข ่
พื้นที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข ่
วันที่เร่ิมต้นตามแผน เมษายน 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 10,000.00 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข ่
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม 8 กันยายน 2560 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ 11 กันยายน 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 



ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กแบบมีส่วนร่วม 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผูป้่วยโรค

เร้ือรัง 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ปราชญช์าวบ้านมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษาให้เกิด
ประสบการณ์เด็ก 
2.เพื่อส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนมาร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่
แก่เด็ก 
3.เพื่อจัดกิจกรรมเล่านิทานปลูกฝังคุณธรรมกล่อมนอนกลางวันโดยปราชญ์ชาวบา้น 
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการเรียนรู้ผ่านการเล่านิทานจากปราชญ์ชาวบา้น 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ 
พื้นที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ 
วันที่เร่ิมต้นตามแผน เมษายน 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 8,000.00 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม 15 สิงหาคม 2560  
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ 22 สิงหาคม 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพเด็กอย่างรอบด้าน 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผูป้่วยโรค

เร้ือรัง 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบตุรหลานตามพฒันาการอย่าง
สมวัย 
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการดูแล/ป้องกันภาวะสุขภาพในช่อง
ปากเด็กเล็ก 
3.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กเฝ้าระวังและรู้เท่าทนัปญัหาด้านสุขภาพเด็ก 
4.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กเห็นโทษที่เกิดจากการรับประทานขนมหวาน 
5.เพื่อสร้างสายสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวและศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ให้เชื่อมต่อกันอย่าง
เหนียวแน่น 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านม่วงไข ่
พื้นที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ 
วันที่เร่ิมต้นตามแผน เมษายน 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 12,000.00 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม 18 กันยายน 2560 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ 19 กันยายน 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 



ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการส่งเสริมและดูแลเด็กปฐมวัยสร้างสุขนิสัยสมวัย 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผูป้่วยโรค

เร้ือรัง 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

1.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและฝกึให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดรา่งกายด้วยการแปรงฟัน
และการล้างมืออย่างถูกวิธ ี
2.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญในการสร้างสุขนิสัย 
3.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น 
4.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กสามารถร าความรู้ที่ไดรบัไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดูลูกหลาน 
5.เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและผูป้กครองเด็กมีทักษาในการช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วย
หรือได้รับอุบัติเหตุ 
6.เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและผูป้กครองเด็กรู้เท่าทันโรคเด็กที่มาตามฤดูกาลและอุบัติ
ใหม่ 
7.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตดิต่อที่เกิดกับเด็ก 
8.เพื่อปลูกฝังให้ผู้ปกครองเด็กและผู้เกี่ยวข้องร่วมมือกันรักษาความสะอาดอย่าง
สุขลักษณะ 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมว่งไข่ 
พื้นที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ 
วันที่เร่ิมต้นตามแผน เมษายน 2560 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 10,000.00 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม 12 กันยายน 2560 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ 13 กันยายน 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุน 
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรม/โครงการ 

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกองทุน  
พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลพรรณานคร  
วันที่เร่ิมต้นตามแผน ตุลาคม  2559 
วันสิ้นสุดแผน กันยายน 2560 
งบประมาณ 2,600.00 
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
การอนุมัติ การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่เร่ิมท ากิจกรรม วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
วันที่กิจกรรมแล้วเสร็จ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
ผลการด าเนนิกิจกรรม ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 



ส่วนที่ 3 
สรุปสถานการณ์การเงิน 

 
 
รายรับ 
ยอดยกมาจากเดือนกันยายน 2559        26,781.93    บาท 
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รบัจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  251,010.00   บาท 
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากเทศบาล   130,000.00   บาท 
เงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร           586.24      บาท 

รวมรายรับ       408,378.17    บาท 
รายจ่าย 
กิจกรรมสนับสนนุหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (ประเภทที่ 1) 
      จ านวน  149,200.00 บาท  
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิน่/หน่วยงานอ่ืน (ประเภทที่ 2) 
      จ านวน  110,650.00 บาท 
กิจกรรมการสนับสนนุการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (ประเภทที่ 3) 
      จ านวน  80,000.00 บาท 
กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พฒันาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ (ประเภทที่ 4) 
      จ านวน  9,000.00 บาท 
กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่   (ประเภทที่ 5) 
      จ านวน                   0  บาท 
 

รวมรายจ่าย     348,850.00   บาท 
 
 

ยอดคงเหลือสุทธิยกไป ปงีบประมาณ 2561 (408,378.17–348,850.00)= 59,528.17  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปผลส ารวจความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ต่อการด าเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพรรณานคร  
 
 
 จากผลการส ารวจความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการด าเนินงานกองทนุหลักประกัน
สุขภาพระดับพืน้ที่เทศบาลต าบลพรรณานคร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลพรรณานคร พบว่า 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเปน็ค่ารอ้ยละ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ได้ดังนี ้
 1. เพศ 

ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

11 
39 

22.00 
78.00 

รวม 50 100 
 จากการเก็บข้อมูลเพื่อส ารวจความพึงพอใจในการด าเนนิงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพพบว่า
ผู้ให้ข้อมูลเป็นหญิงมากกว่าชาย 

 2. อายุ 
ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ต่ ากว่า 15 ป ี
16-25 ปี 
26-35 ปี 
36-45 ปี 
46-55 ปี 

56 ปีขึ้นไป 

0 
0 
3 
12 
23 
12 

0.00 
0.00 
6.00 
24.00 
46.00 
24.00 

รวม 50 100 
 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.00 ช่วงอายุผู้ตอบ
แบบสอบถามน้อยที่สดุ อายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเปน็ร้อยละ 6.00 
 
 3. ระดับการศึกษา 

ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ปวส./อนปุริญญา 
ปริญญาตรี/เทียบเท่าหรือสูงกว่า 

11 
25 
13 
1 
0 

22.00 
50.00 
26.00 
2.00 
0.00 

รวม 50 100 
 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิด
เป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 26.00 ระดับ
ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 22.00 และระดับปวส./อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 2.00 



4. อาชีพ 
ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เกษตรกร 
ค้าขาย/ธุรกิจ/กิจการส่วนตัว 
พนักงานบริษัท/โรงงาน 
พ่อบ้าน/แมบ่้าน 
นักเรียน/นักศึกษา 
ผู้ใช้แรงงาน/รับจา้ง 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
อสม. 

29 
4 
0 
5 
0 
3 
0 
9 

58.00 
8.00 
0.00 
10.00 
0.00 
6.00 
0.00 
18.00 

รวม 50 100 
 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาคือ อสม.
คิดเป็นร้อยละ 18.00 พ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ/กิจการส่วนตัว คิด
เป็นร้อยละ 8.00 และอาชีพผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างคิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 การรับรู้และความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกองทุน ดังนี้ 
1. ท่านรู้จักกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือไม่ 

ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
รู้จัก 

ไม่รู้จัก 
50 
0 

100 
0.00 

รวม 5 100 
จากผู้ให้ข้อมูล 50 คน พบว่ารู้จักกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกคน 

2. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีการด าเนินงานด้านใด 
ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพของคนในชุมชน 

49 98.00 

จัดสรรเงินกู้หรือจัดสรรสวัสดิการ
ให้กับคนในชุมชนที่มีปญัหาทาง
การเงิน 

1 2.00 

รวม 50 100 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพมีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 98 จัดสรรเงินกู้หรือจัดสรรสวัสดิการให้กับ
คนในชุมชนที่มีปัญหาทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 2 
 
 
 
 
 
 



3. ท่านได้รับบริการด้านใดจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพภายในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
    (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 

ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1.ได้รับการส่งเสริมสุขภาพดว้ยการ
ออกก าลังกาย 
2.ได้รับความรู้ป้องกันโรค 
3.ได้รับการตรวจสุขภาพ 
4.ได้รับการจัดสรรเงินกู ้

34 
 

41 
25 
4 

68.00 
 

82.00 
50.00 
8.00 

รวม 50  
 จากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นผู้ได้รับบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในด้าน ความรู้
การป้องกันโรค ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย และได้รับการตรวจสุขภาพ 
ตามล าดับ 

4. ใครเป็นเจ้าของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

อบต./เทศบาล 
สปสช. 
อสม. 

ประชาชนในชุมชน 
โรงพยาบาล/สถานีอนามยั 

รัฐบาล 

42 
36 
11 
11 
25 
12 

80.00 
20.00 
5.00 
20.00 
30.00 
4.00 

รวม 50  
 จากผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นของ อบต./
เทศบาล สปสช. โรงพยาบาล/สถานีอนามัย  รัฐบาล อสม. และประชาชนในชุมชนตามล าดับ 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับใด 
ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ดี 
ต้องปรับปรุง 

เฉย ๆ 

45 
5 
0 

90.00 
10.00 
0.00 

รวม 50 100 
 ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกองทุนในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90 
และต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 10 

6. ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างไร 
 ร้อยละ 100 ไม่แสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 



7. ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

จดหมายจากทางราชการ 
วิทยุ 
โทรทัศน ์
หนังสือพิมพ ์
แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
จดหมายข่าว สปสช. 
แพทย์/พยาบาลฯ 
ญาติ/เพื่อบ้าน 
ผู้น าชุมชน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. 
เสียงตามสายในหมู่บา้น 
สายด่วนบัตรทอง โทร.1330 
อบต./เทศบาล 

6 
4 
18 
2 
9 
11 
22 
1 
14 
21 
8 
5 
35 

12.00 
8.00 
36.00 
4.00 
18.00 
22.00 
44.00 
2.00 
28.00 
42.00 
16.00 
10.00 
70.00 

รวม 50  
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข่าวสารจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจาก อบต./เทศบาล ,แพทย์/
พยาบาล/บุคลากรด้านสาธารณสุข ,อสม. ,โทรทัศน์ , ผู้น าชุมชน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ,จดหมายข่าว 
สปสช. ,แผ่นพับ/โปสเตอร์ , เสียงตามสายในหมู่บ้าน,จดหมายจากทางราชการ,สายด่วนบัตรทอง ,วิทยุ,
หนังสือพิมพ์, และญาติ/เพื่อบ้านตามล าดับ 
8. ท่านมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับใด 

ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ดี 

ต้องปรับปรุง 
เฉย ๆ 

45 
5 
0 

90.00 
10.00 
0.00 

รวม 50 100 
 ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกองทุนในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90 
ต้องปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 10 
9. ถ้าคะแนนความพึงพอใจเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนนความพึงพอใจต่อการท างานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเท่าใด 

ข้อมูล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
5 คะแนน 
6 คะแนน 
7 คะแนน 
8 คะแนน 
9 คะแนน 
10 คะแนน 

2 
1 
4 
18 
15 
10 

4.00 
2.00 
8.00 
36.00 
30.00 
20.00 

รวม 50 100 
 ในการจัดล าดับคะแนนความพึงพอใจในการท างานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้คะแนนมากที่สุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.00  9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
และ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 


