
 

 

 
 
 

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
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บทที ่๑ 
บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ  ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการ
บริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ  ได้ร่วม
กระบวนการเรียนรู้และเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วม  ในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น 
ในอนาคต โดยทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ๔ 
ด้าน คือ  
 ๑) การมีส่วนร่วมในด้านนโยบาย / บริหาร  
 ๒) การมีส่วนร่วมในด้านการเงินและงบประมาณ  
 ๓) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น  
 ๔) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ  
 ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓
(๓) มาตรา ๑๘ (๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ (๔) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับพื้นที่นั้น จะทำให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้มากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจของประเทศ โดยหลักการ
สำคัญของการมีหลักประกันสุขภาพนั้น เป็นเรื่องของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   
เป็นสิ่งที่สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
และต่อเนื่อง การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิประการหนึ่งที่มนุษย์พึงมี การให้หลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนเป็น
ความจำเป็นทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็น
สมาชิกในสังคม การเข้าใช้บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอและไม่ใช่การซื้อขายแบบธุรกิจ แต่
เป็นการที่ประชาชนมารับบริการอันพึงมีพึงได้จากผู้ให้บริการและเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์กันของ
สมาชิกในสังคม  
 จากหลักการสำคัญของการมีหลักประกันสุขภาพและความจำเป็นของการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการบริการ การบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ
จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบสิทธิ
และกระบวนการเรียนรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพที่ดีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด มีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้า
มามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการ
พ่ึงตนเองด้านสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามา
ร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง  



 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีระบบการจัดข้อมูล  การจัดทำแผนงานที่ใช้ เป็น         
แนวทางการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ 
ประชาชน และภาคีที่เกี่ยว ข้อง โดยนำแผนสุขภาพชุมชน และแผนที่ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการกองทุน เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป  
 
๒. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็นเจ้าของการควบคุม  
กำกับและร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล  
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่และมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่เป็นจริง  
 ๓. เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและ  
ให้บริการได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง  
 ๔. เพ่ือให้สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นมาตรฐาน  
เดียวกัน  
 ๕. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 ๖. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
และการฟื้นฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถานที่บริการอื่น ๆ หรือสถานบริการทางเลือกต่าง ๆ  
 ๗. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบ 
อาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนสามรถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์  
 ๘. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการของท้องถิ่น  
 ๙. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทำแผนงาน  
 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เป็นคณะทำงานที่
รับผิดชอบในการจัดทำแผนงาน มีหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ และแนวทางในการจัดทำแผนงานให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
 ๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด จัดประชุมร่วม
ระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา
โครงการหรือกิจกรรม ที่จะนำมาใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนงาน รวมทั้งกำหนดโครงการ / กิจกรรม ที่จะ
นำมาเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้  
 ๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด จัดประชุม
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาว่ามีโครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพ  



 

 

 ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำแผนงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนงาน ซึ่ง
นอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็นซึ่งข้อมูลที่
จัดทำ ได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจการคมนาคม การสาธารณูปโภค สุขภาพ ได้อย่าง
ถูกต้อง เพ่ือสามารถนำมาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้เพ่ือ
ตอบสนองปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่  
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
โตนด จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมานำเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการ
พัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพ่ือนำมาคัดเลือกจัดแผนงาน รวมทั้ง
จัดลำดับความสำคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน  การจัดลำดับ
ความสำคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน
เพ่ือนำคะแนนมาจัดลำดับความสำคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตำบลโตนด  
 ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 หลังจากได้แนวทางแผนงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาดำเนินการหลังจากทราบ
ภารกิจ  แนวทางการพัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดจะต้องทำ 
 ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมโครงการ  
 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาสุขภาพของตำบล มาจัดทำรายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการ 
เพ่ือให้สามารถนาไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป  
 ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำร่างแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จัดทำร่างแผนดำเนินงาน  โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน เพ่ือเสนอร่างแผนดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนำไป
ปรับปรุงแผนงานให้สมบูรณ์ต่อไป เมื่อดำเนินตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จสิ้นแล้วให้นำร่างแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ  
 ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและการประกาศใช้แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต ำบลโตนด พิจารณาอนุมัติ 
ประกาศใช้ และรายงานแผนดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 
 

 

 



 

 

ส่วนที่   ๒ 

ข้อมูลทั่วไป 
 

๒.๑  สภาพทั่วไป 

 
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก    ได้รับการประกาศ

จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  ๓๐   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๙  ต่อมาได้ปรับเป็น อบต. ขนาด
กลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๔๖  มีสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน  ๒๔  คน   มีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้ ๑ คน  มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  ๒  คน  เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จำนวน ๑ คน และที่ทำการตั้งอยู่ถนนสายมิตรภาพ บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง     
จังหวัดนครราชสีมา 

บ้านโตนดเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๙๓๖ หรือประมาณ ๖๐๐  ปีมาแล้ว  โดยที่ก่อนจะมี
การตั้งหมู่บ้านนี้ได้มีต้นตาลขนาดใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน  ต่อมาได้มีชาวเขมรได้เดินทางอพยพ
มาอาศัยอยู่ใกล้ๆ กับต้นตาลต้นนี้  ซึ่งชาวเขมรเรียกว่า  ต้นตะน๊อต  และชาวบ้านก็เรียกชื่อหมู่บ้านตาม
ชาวเขมรว่า  บ้านตะน๊อต  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๗ มีประชาชนมาอาศัยอยู่มากขึ้นจึงเกิดเป็น
หมู่บ้านใหญ่และได้เรียกชื่อหมู่บ้านเพ้ียนจากเดิมเป็น  บ้านโตนด  จนถึงปัจจุบัน  

  ขนาดพื้นที่และที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสูง  ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ ๒๔  กิโลเมตร  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลใหม่      ตำบลดอนหวาย  อำเภอโนนสูง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลลำมูล    อำเภอโนนสูง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบิง        อำเภอโนนสูง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองงูเหลือม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  

ตำบลโตนด มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๓๕.๘๒   ตารางกิโลเมตร   จำนวน   ๒๒,๓๘๘   ไร่   คิดเป็นร้อยละ 
 ๕.๐๒  ของพ้ืนที่อำเภอโนนสูง   พื้นที่เกษตรกรรมจำนวน   ๑๘,๐๕๗  ไร ่

-   จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  ๒,๓๙๑   ครัวเรือน  
-   จำนวนประชากรทั้งหมด    ๗,๖๙๕      คน   

 แยกเป็น ชาย     ๓,๗๑๔ คน   
หญิง    ๓,๙๘๑  คน 
 
 



 

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
- สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบเหมาะสมสำหรับที่จะพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
- การคมนาคมสะดวกมีถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลใกล้เคียง 
- การติดต่อสื่อสาร มีโทรศัพท์สาธารณะตามสี่แยกถนนภายในตำบล 
- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะประกอบศาสนกิจในวันสำคัญต่าง ๆ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด    ๑๒   หมู่บ้าน 
 

 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

จำนวน 

รวม ครัวเรือน

ทั้งหมด 
ชาย หญิง 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

สะเดาเอน 

ด่านทองหลาง 

ด่านเกวียน 

หนองงูเหลือม 

โตนดเก่า 

โตนด 

โตนด 

ทุ่งมน 

ขาม 

ใหม่สะเดาเอน 

โนนด่าน 

ไผ่สีทอง 

๒๙๔ 

๑๖๖ 

๒๕๕ 

๑๗๑ 

๑๓๕ 

๒๒๐ 

๑๗๔ 

๒๔๑ 

๑๒๗ 

๔๑๙ 

๗๖ 

๑๑๓ 

๕๒๐ 

๒๕๒ 

๔๑๒ 

๒๐๒ 

๒๖๑ 

๓๘๔ 

๓๐๔ 

๓๕๐ 

๒๔๖ 

๔๐๔ 

๑๓๙ 

๒๑๑ 

๕๗๓ 

๒๙๑ 

๕๐๔ 

๒๑๘ 

๒๗๐ 

๔๐๕ 

๓๑๐ 

๔๐๗ 

๒๕๓ 

๔๒๒ 

๑๓๘ 

๒๐๑ 

๑,๐๙๓ 

๕๔๓ 

๙๑๖ 

๔๒๐ 

๕๓๑ 

๗๘๙ 

๖๑๔ 

๗๕๗ 

๔๙๙ 

๘๒๖ 

๒๗๘ 

๔๑๒ 

 

รวม ๒,๓๙๑ ๓,๖๘๕ ๓,๙๙๒ ๗,๖๗๗ 

 
  สภาพภูมิประเทศ  

ตำบลโตนดมีสภาพค่อนข้างราบเรียบมีความลาดเทเล็กน้อยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ  
๑๖๔ เมตร อยู่ตามแนวตอนกลางของตำบล จากด้านแนวเหนือใต้มีเนินสูงจากระดับน้ำทะเล     ๖   แห่ง  คือ
สูงจากระดับน้ำทะเล   ๑๖๗  เมตรมีอยู่ ๒  แห่ง  สูงกว่า  ๑๗๐  เมตร  มีอยู่  ๒  แห่ง สูง ๑๗๔  เมตร มีอยู ่ 
๑  แห่ง  ลักษณะความลาดเทจะเริ่มจากแนวตะวันตกมาตอนกลางของตำบลและตะวันออกมาตอนกลางของ
ตำบลโดยลักษณะการลาดเทมีประมาณ ๐ - ๓ %  

 



 

 

๒.๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  เส้นทางคมนาคม     

          ๑.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ นครราชสีมาขอนแก่น ผ่านหมู่ที่ ๑๐, ๔, ๘ 
 ๒.  ถนนโยธาธิการจังหวัดสายเชื่อมถนนมิตรภาพเป็นลาดยางผ่านบ้านทุ่งมน บ้านโตนด  

บ้านโนนมันเทศ    ตำบลลำมูล  และเชื่อมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครราชสีมา 
          ๓.  ถนนติดต่อกันภายในตำบลเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง   ประชาชนอาศัยรถประจำ 

ทางรถปิกอัพ   รถจักยานยนต์ในการติดต่อ   กับอำเภอและจังหวัด 
 
 

 การไฟฟ้า 
- หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน   

     การประปา 
-  ประปาหมู่บ้าน จำนวน  ๔ แห่ง   (มีน้ำประปาใช้ครบ  ๑๒ หมู่) 

 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  พื้นที่ป่า          ไม่มี 
-  แร่ธาต ุ    เกลือ 
 

 อุณหภูมิและความชื้น 
อุณหภูมิข้ึนอยู่กับสภาพทางธรรมชาติโดยอุณหภูมิจะสูงในช่วงเดือนเมษายน -สิงหาคม เฉลี่ย   

๓๘ – ๔๐ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะต่ำสุดในระหว่างเดือนธันวาคม  - มกราคม ของทุกปี  เฉลี่ย   
๑๐ - ๑๕ องศาเซลเซียสความชื้นจะมีมากในระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปีเนื่องจากอยู่ในช่วง
หน้าฝน 
 

 แหล่งน้ำ 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านตามหมู่บ้านจะมีสระหรือบึงเพ่ือเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค 

บริโภค มี บึงสะเดาเอน   หมู่ที่   ๑    บึงหนองปรือ   หมู่ที่ ๓ และสระน้ำบ้านโตนด  หมู่ที่ ๖ ซึ่งไม่เพียงพอที่
นำมาใช้ทำการเกษตรด้านต่างๆในฤดูแล้ง 

-   ข้อมูลกลุ่มชุดดิน    ในตำบลโตนดประกอบด้วยชุดดิน  ๖  ชุดดังนี้ 
๑. ดินชุดพิมาย (๔)                               มีประมาณ   ๗๐ %  ของพ้ืนทั้งหมดของตำบล 
๒. ดินชุดกุลาร้องไห้ (๒๕)                        มีประมาณ    ๓ %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตำบล  
๓. ดินชุดกุลาร้องไห้ (๒๖)                        มีประมาณ    ๕ %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตำบล 
๔. ดินชุดเพ็ญ  ( ๓๘)                             มีประมาณ    ๓ %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตำบล 
๕. ดินชุดโคราช (๔๐)                             มีประมาณ    ๔ %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตำบล 
๖. ดินชุดน้ำพอง  (๔๔)                           มีประมาณ  ๑.๕ % ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตำบล 

 



 

 

 พื้นที่/สภาพการถือครอง  

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
พ้ืนที่

ทั้งหมด 

พ้ืนที่

การเกษตร 

จำแนกพ้ืนที่เปน็ (ไร่) 

นา พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก พืชผัก ทุ่งหญ้า อื่นๆ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

สะเดาเอน 

ด่านทองหลาง 

ด่านเกวียน 

หนองงูเหลือม 

โตนดเกา่ 

โตนด 

โตนด 

ทุ่งมน 

ขาม 

ใหม่สะเดาเอน 

โนนด่าน 

ไผส่ีทอง 

๓,๒๘๕ 

๓,๑๘๓ 

๒,๘๘๔ 

๙๙๐ 

๑,๘๓๒ 

๑,๙๓๔ 

๑,๗๔๒ 

๑,๕๓๖ 

๑,๕๑๗ 

๒,๐๗๗ 

๘๕๐ 

๕๕๕ 

๒,๘๙๒ 

๒,๗๐๐ 

๒,๔๕๐ 

๖๑๕ 

๑,๔๓๗ 

๑,๕๕๓ 

๑,๓๓๓ 

๑,๑๔๘ 

๑,๓๙๑ 

๑,๖๕๘ 

๕๕๐ 

๓๐๐ 

๒,๘๙๒ 

๒,๖๔๕ 

๒,๓๙๐ 

๒๕๙ 

๑,๔๑๒ 

๑,๕๒๙ 

๑,๒๙๓ 

๑,๑๓๘ 

๑,๓๓๖ 

๑,๔๘๒ 

๕๒๔ 

๒๗๒ 

๔๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๘๐ 

๓๐ 

- 

๘๐ 

๕๕ 

๕๐ 

๒๐ 

๒๕ 

๒๔ 

๔๐ 

๑๐ 

๔๕ 

๙๗ 

- 

๘๘ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๑๐ 

- 

๑๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

๑๐ 

๙ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม ๒๒,๓๘๘ ๑๘,๐๕๗ ๑๗,๓๖๘ ๑๕๐ ๕๐๐ - ๓๙ - ๔,๓๓๑ 

๒.๔  สภาพทางเศรษฐกิจ 

 อาชีพ 

 ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลโตนดประกอบอาชีพด้านการเกษตร   เช่น  ทำนา  เลี้ยงสัตว์
และปลูกพืชผักเพ่ือรับประทานและจำหน่าย     รับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม  

 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

-  ปั๊มน้ำมัน     จำนวน    ๔ แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม    จำนวน    ๗ แห่ง 
-  ร้านค้า     จำนวน  ๖๒ แห่ง 
-  ร้านอาหาร     จำนวน           ๑๐       แห่ง 
-  ร้านเสริมสวย/ตัดผม    จำนวน   ๗ แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถ     จำนวน            ๑        แห่ง 

 -  ร้านเคาะพ่นสีรถ       จำนวน   ๓ แห่ง 
-  โรงส ี      จำนวน           ๑๑ แห่ง 

 -   ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์    จำนวน   ๗ แห่ง  
 -   ผลิตศาลพระภูมิ    จำนวน   ๔ แห่ง  
 -   ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า    จำนวน   ๒ แห่ง 



 

 

๒.๕  สภาพทางสังคม 

 การศึกษา 
  -    โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน     ๓ แห่ง     ดังนี้ 
        ๑.   โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง  
   ๒.   โรงเรียนบ้านด่านเกวียน  
   ๓.   โรงเรียนบ้านโตนด 
  -    โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน     ๑ แห่ง   
   ๑.   โรงเรียนโตนดพิทยาคม  (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 

 -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน     ๒ แห่ง    
  ๑.    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนดของ อบต.โตนด  
  ๒.    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลางของ อบต.โตนด 
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา  จำนวน    ๓ แห่ง    

๑. วัดโตนด 
๒. วัดด่านทองหลาง  
๓. วัดด่านเกวียน 

 สาธารณสุข 
-       โรงพยาบาลตำบล    จำนวน    ๑    แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านโตนด 
-        ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน( ต้นแบบ) บ้านด่านทองหลาง จำนวน   ๑ แห่ง     

 มวลชนจัดตั้ง 

  -  ลูกเสือชาวบ้าน     ๓  รุ่น       จำนวน   ๔๒๑ คน 
  -  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จำนวน  ๑๕๗ คน 
  -  กลุ่มศูนย์ผลิตข้าวชุมชน      จำนวน    ๒๕ คน 
  -  กลุ่มเลี้ยงปลาและแปรรูป     จำนวน    ๖๐ คน 
  -  กลุ่มอาชีพบ้านด่านทองหลาง    จำนวน    ๖๐ คน 
  -  กลุ่มประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด   จำนวน   ๔๒๐ คน 
  -  กลุ่มอาชีพบ้านใหม่สะเดาเอน    จำนวน     ๔๐  คน  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 รายได้ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑. เงินคงเหลือยกมา       เป็นเงิน       ๔๙,๕๙๗.๙๔    บาท  

 ๒. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมทบ  (ปี ๒๕๖๒) เป็นเงิน     ๓๒๓,๑๐๐.๐๐    บาท 

 ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมบท  ๔๐% (ปี ๒๕๖๒) เป็นเงิน     ๑๒๙,๒๔๐.๐๐    บาท  

  

  

     ประมาณการรายรับ                  รวมเป็นเงิน   ๕๐๑,๙๓๗.๙๔  บาท 

 ลักษณะกิจกรรมของกองทุน   แยกได้  ๕  ประเภท  

ประเภทท่ี  ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่    

ประเภทท่ี  ๒  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน 

ประเภทท่ี  ๓  กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง                                 

ประเภทท่ี  ๔  กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ                           

  (ไม่เกิน  ๑๕%  ของเงินรายรับของกองทุนในปีงบประมาณนั้น) 

ประเภทท่ี  ๕  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

 
******************************** 

 
 

 

 

 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๖๒ 

ประเภทท่ี  ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่   

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พ้ืนที่ดำเนินการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิด 

ชอบ 

๑ โครงการส่งเสริม

ทันตสุขภาพเด็ก

ปฐมวัยตำบลโตนด 

๑. เพื่อใหผู้้ดูแลเด็กมีความรู้

ความเข้าใจในการดแูล

สภาวะทันตสุขภาพของ

ตนเองและเด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กอย่างถูกต้อง 

๒. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลโตนดเกิดกิจกรรมค้นหา

แนวทางปฏิบัติในการจัด

สภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่องาน

ส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็ก 

๓. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตำบลโตนดได้รับการ

รักษาและส่งเสริมป้องกันทาง

ทันตสุขภาพ 

๔. เพื่อให้เด็กอายุ ๓ ปีได้รับ

การตรวจสุขภาพช่องปาก

และแปรงฟันหลังอาหาร

กลางวัน   ๑๐๐% 

๑. เด็กปฐมวัยใน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กท้ัง  ๒  แห่ง 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านโตนด 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านดา่น

ทองหลาง 

๒. เด็กอนุบาล    

๑, ๒  โรงเรียน

บ้านโตนด  บ้าน

ด่านทองหลาง  

และบ้านดา่น

เกวียน 

เด็กปฐมวัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  ๒  

แห่ง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านโตนด 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านด่านทองหลาง 

๒. เด็กอนุบาล ๑, ๒  

โรงเรียนบ้านโตนด  

บ้านด่านทองหลาง  

และบ้านดา่นเกวียน 

๑. ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความ

เข้าใจในการดูแลสภาวะ

ทันตสุขภาพของตนเองและ

ในในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อย่างถูกต้อง 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล

โตนดเกดิกิจกรรมค้นหา

แนวทางปฏิบัติในการจัด

สภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่องาน

ส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็ก 

๓. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลโตนดไดร้ับการรักษา

และส่งเสรมิป้องกันทางทันต

สุขภาพ 

๒. เด็กอายุ ๓ ปีได้รับการ

ตรวจสุขภาพช่องปากและ

แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน   

๑๐๐% 

๑. เก็บข้อมูลสภาวะทันต

สุขภาพของเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  

๒. เก็บข้อมูลพื้นฐานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. สะท้อน/วิเคราะห์ ข้อมูล

ที่ได้จากการสำรวจ และ

แนวทางดำเนินการแก่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

๔. ให้ความรูเ้กี่ยวกับการ

ดูแลสภาวะทันตสุขภาพแก่

ผู้ดูแลเด็ก 

๕.แจกแปรงสีฟันให้แก่เด็ก 

๖. ประชาสัมพันธ์และให้

ความรู้ด้านการดูแลทันต

สุขภาพแก่ผู้ปกครองหรือ

ผู้ดูแลเด็ก ผา่นสื่อ ป้าย 

บอร์ด และอื่น ๆ  

ต.ค. ๖๑ 

- 

ก.ย.๖๒ 

๑. ค่าตอบแทน

วิทยากร    เป็นเงิน  

๖,๐๐๐  บาท 

๒ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

สื่อการสอนแปรงสี

ฟัน เป็นเงิน 

๑๒,๐๐๐  บาท 

๓.ค่าจดัทำป้าย         

เป็นเงิน ๕๐๐  บาท 

รวม ๑๘,๕๐๐บาท 

รพ.สต.

โตนด 



 

 

๗. ทำกิจกรรมส่งเสรมิ

ป้องกันสภาวะทัตนสุขภาพ 

๘. ตรวจสุขภาพทางช่อง

ปาก โดยเจา้หน้าท่ี

สาธารณสุข อย่างน้อยปลีะ  

๑  ครั้ง   

๙. จัดกิจกรรมน้อยขอการ

แปรงทุกวันด้วยยาสีฟันผสม

ฟูออไรด ์

๑๐. ทาฟูออไรด์วานิชใน

กลุ่มเด็กปฐมวัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๖๒ 

ประเภทท่ี  ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่     

ที ่
แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค ์

กลุ่ม 

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม 

ระยะ 

เวลาดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ 

๒ โครงการ

รณรงค์ตรวจ

คัดกรอง

โรคมะเร็งปาก

มดลูกและ

มะเร็งเต้านม  

ตำบลโตนด  

ปี ๒๕๖๒ 

๑. เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐-๖๐ 

ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง

โรคมะเร็งปากมดลูกร้อยละ ๒๐ 

๒. เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐-๖๐ 

ปี ได้มีการตรวจคัดกรองมะเร็ง

เต้านมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๓.  เพือ่ให้ อสม./แกนนำสตรี  

มีความรู้ ความเข้าใจต่อ

โรคมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้า

นม 

สตรีกลุ่มอายุ 

๓๐-๖๐ ปี 

ในพื้นทีตำบล

โตนด 

 

 

 ๑๒ หมู่บ้าน 

ในเขตรับผิดชอบ

ตำบลโตนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี 

ได้รับการคัดกรอง

โรคมะเร็งปากมดลูก 

อย่างน้อยร้อยละ ๒๐  

๒.สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี 

ได้รับการคัดกรอง

โรคมะเร็งเต้านมด้วย

ตนเองอย่างน้อยร้อยละ 

๘๐ 

๓.อสม./แกนนำสตรีมี

ความรู้ความเข้าใจต่อ

โรคมะเร็งปากมดลูก/

มะเร็งเต้านม 

 

๑. ประชุมอบรม อสม. และแกนนำสตรี 

ในพื้นที่รับผิดชอบเร่ืองภัยเงียบจาก

โรคมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้สามารถ

ถ่ายทอดความรู้แก่คนในชุมชนได ้

๒. จัดกิจกรรมรณรงค์โรคมะเร็งปาก

มดลูกในชุมชนและประชาสัมพันธ์ผา่น

หอกระจายข่าวทกุหมู่บ้านอยา่งต่อเน่ือง 

๓. จัดทำหนังสือถึงกลุ่มเป้าหมายของ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โดยตรงเพื่อขอความร่วมมือในการมารับ

บริการตรวจ 

๔. จัดบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก

มดลูก ที่ รพ.สต.โตนด ทกุวันพฤหสับดี 

๕. จัดให้หน่วยบริการตรวจคัดกรอง

โรคมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับ   

อสม. เคลื่อนที่ในชุมชน 

๖.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง 

ม.ค.  - ก.ย. ๖๒ ๑. ค่าอาหารกลางวัน 

๑๕๐ คน x ๕๐ บาท  

๗,๕๐๐ บาท 

๒. ค่าอาหารว่างพร้อม

เคร่ืองดื่ม ๑๕๐ คน x 

๒ มื้อ x ๒๕ เป็นเงิน  

๗,๕๐๐ บาท  

๓. ค่าวัสดุ ๑๕๐ คนx 

๒๐  บาท  เป็นเงิน 

๓,๐๐๐ บาท 

๔. ค่าวิทยากร      

เป็นเงิน  ๔,๘๐๐ บาท 

๕. ค่าจัดทำป้าย  เป็น

เงิน ๗๐๐  บาท 

รวม ๒๓,๕๐๐ บาท 

รพ.สต.

โตนด 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๖๒ 

ระเภทท่ี  ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่     

ที ่
แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค ์

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พ้ืนที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิ

ดชอบ 

๓ โครงการ

ปรับเปลีย่น

พฤติกรรม

เสี่ยงต่อ

โรคเบาหวาน

และความดัน

โลหิตสูงตำบล

โตนด 

 ปี ๒๕๖๒ 

๑. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงฯ มีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรม

เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความ

ดันโลหติสูง 

๒. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงฯ 

ปรับเปลีย่นวิถีชีวิต และลด

พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

และความดันโลหิต 

ประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงต่อ

โรคเบาหวาน และ

ความดันโลหิตสูง 

เขตพื้นท่ีตำบล

โตนด  จำนวน  

๑๕๐  คน 

  

๑๒ หมู่บ้าน 

ในเขตตำบล 

โตนด 

๑. กลุ่มเสี่ยงฯ มีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อ

โรคเบาหวานและความ

ดันโลหติสูง อย่างน้อย

ร้อยละ  ๘๐ 

๒. กลุ่มเสี่ยงฯ สามารถ

ปรับเปลีย่นวิถีชีวิต และ

ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

โรคเบาหวานและความ

ดันโลหติ 

๑. ดำเนินการตรวจคัดกรอง การ

บริการซักประวัติ ประเมินพฤติกรรม

สุขภาพ ตรวจร่างกาย วัดดัชนีมวล

กาย วัดรอบเอว พร้อมจดบันทึกเพื่อ

ประเมินสุขภาพ 

๒. ดำเนินการจัดอบรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กลุม่ผู้ป่วย 

๓. ประเมินผลงานโครงการ 

๔. สรปุผลการดำเนินงานตาม

โครงการ  

ม.ค.  - ก.ย. ๖๒ ๑. ค่าอาหารกลางวัน 

๑๕๐ คน x ๕๐ บาท  

เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม ๑๕๐  คน x ๔ 

มื้อ x ๒๕ เป็นเงิน  

๑๕,๐๐๐ บาท  

๓. ค่าวัสดุ   ๑๕๐  คน    

x ๑๕ บาท  เป็นเงิน 

๒,๒๕๐ บาท 

๔.ค่าวิทยากร เป็นเงิน 

๗,๒๐๐ บาท 

๕.ค่าจดัทำป้าย      

เป็นเงิน ๕๕๐  บาท      

 

รวม  ๔๐,๐๐๐  บาท 

รพ.สต.

โตนด 

 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๖๒ 

ประเภทท่ี  ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่    

  

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พ้ืนที่ดำเนินการ ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิด 

ชอบ 

๔ โครงการแก้ปญัหา

เด็กทารกแรกเกิด

น้ำหนักน้อยกว่า 

๒,๕๐๐  กรัม 

ตำบลโตนด 

๑. เพื่อลดการเกดิทารก

น้ำหนักน้อยกว่า  

๒,๕๐๐  กรัม 

๒. เพื่อกระตุ้นให้หญิง

ตั้งครรภ์มาฝากครรภ์

ก่อน  ๑๒  สัปดาห ์

๓. เพื่อลดภาวะซดี ใน

หญิงตั้งครรภ ์

หญิงตั้งครรภ์  

จำนวน  ๔๐  คน 

อาสาสมัครประจำ

หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 

๒ คน จำนวน ๒๐

ราย 

 

๑๒ หมู่บ้าน 

ในตำบลโตนด 

 

๑. เด็กทารกแรก

เกิดน้ำหนักน้อย

กว่า  ๒,๕๐๐ กรมั 

ไม่เกิน  ๕ % 

๒. หญิงตั้งครรภม์า

ฝากครรภ์ก่อน  

๑๒ สัปดาห์ 

มากกว่า ๖๐ % 

๓. ลดภาวะซดี ใน

หญิงตั้งครรภ์ไม่

เกิน ๑๐ % 

 
 

๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูล

หญิงตั้งครรภ์ในเขตตำบลโตนด

ที่ช่ือในทะเบียนบ้านและอาศัย

อยู่ในเขตโรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพตำบลโตนด  

๒. หญิงตั้งครรภต์้องไดร้ับการ

ฝากครรภ์ก่อน  ๑๒  สัปดาห์

และฝากครรภ ์

๓. จัดอบรมให้ความรู้หญิง

ตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลขณะ

ตั้งครรภ ์

๔. แจกนมให้แก่หญิงตั้งครรภ ์

 ม.ค. - ก.ย. ๖๒ ๑. ค่านมกล่องสำหรบัหญิง

ตั้งครรภ์ ๓๕,๐๐๐  บาท 

๒. ค่าอาหารกลางวันและอาหาร

ว่าง ๖๐  คน ๖,๐๐๐  บาท 

๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๔,๐๐๐ บาท 

 

รวม ๔๕,๐๐๐ บาท 

รพ.สต.

โตนด 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๖๒ 

ประเภทท่ี  ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่    

  

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พ้ืนที่ดำเนินการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิด 

ชอบ 

๕ โครงการพัฒนา

งานด้านการแพทย์

แผนไทยตำบล

โตนด ปี ๒๕๖๒ 

๑. เพือ่จัดบริการดา้น

แพทย์แผนไทย ได้แก่ 

นวดแผนไทย อบ

สมุนไพร ประคบ

สมุนไพรในสถานบริการ  

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียง 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไดร้ับ

การเยี่ยมบ้านตดิตาม

และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ร่างกายตามความ

เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

๓. เพื่อให้การบริการ

ฟื้นฟูสุขภาพแก่แม่หลัง

คลอด ด้วยการแพทย์

แผนไทย 

๑. ประชากรใน

ตำบลโตนด และ

ตำบลใกลเ้คียง 

๒. ผู้ป่วยติดเตียง

หรือผู้ป่วยเรื้อรัง

จากการเยีย่มบ้าน 

 

๑๒ หมู่บ้าน 

ในตำบลโตนด 

 

๑. ผู้รบับริการด้าน

การแพทย์แผนไทย ไดร้ับ

บริการที่มมีาตรฐาน 

คุณภาพ และปลอดภัย 

๒. ผู้ป่วยติดเตียง และ

ผู้ป่วยเรื้อรัง ไดร้ับการ

เยี่ยมบ้าน ติดตามและ

ได้รับการบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยท่ีบ้าน

ตามความเหมาะสมและ

ต่อเนื่อง 

๓. หญิงหลังคลอดมราอยู่

ไฟไมไ่ด้ ได้รับการบริการ

อบสมุนไพรแทนการอยูไ่ฟ 

๔. ประชาชนเกิดความพึง

พอใจ 

 
 

๑. จัดหาบคุลากรด้านผู้ช่วยแพทย์

แผนไทยท่ีจบหลักสตูรผู้ช่วยแพทย์

แผนไทยท่ีมีชั่วโมงเรียนไมต่่ำกว่า 

๓๓๐  ชม. 

๒. ดำเนินการทำข้อตกลงจ่าย

ค่าตอบแทนโดยคิดจาก

ผู้รับบริการ ๑๐๐ ราย/๑ เดือน  

จ่ายให้ผู้ให้บริการรายละ  ๕๐  

บาท เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท/

เดือน 

๓. จัดให้มีบริการด้านการแพทย์

แผนไทยในสถานบริการ 

๔. สรปุรายงานการให้บริการทุก

สิ้นเดือน บันทึกข้อมูลการ

ให้บรกิารด้านแผนไทย 

๕. ประเมินผลการดำเนินงานทุก

สิ้นเดือน 

ต.ค. ๖๑ 

- 

ก.ย. ๖๒ 

จ่ายค่าตอบแทน  

๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน  

รวม  ๑๒  เดือน   

รวม  ๖๐,๐๐๐   บาท   
 

รพ.สต.

โตนด 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 ตำบลโตนด   อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๖๒ 

ประเภทท่ี  ๒  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืน  

ที่  
โครงการ วัตถุประสงค์ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๖ โครงการการออก

กำลังกายชุมชน

ต้นแบบ 

๑. เพื่อกระตุ้นให้

ประชาชนในตำบลโตนด

หันมาใส่ใจและดูแล

สุขภาพทางด้านรา่งกาย

มากยิ่งข้ึน  

๒. เพื่อให้ประชาชน

ห่างไกลขาก ๕ โรคหลัก

เช่น โรคเบาหวาน โรค

ไขมัน โรคความดันโลหติ

สูง โรคไต และโรคอ้วน  

๓. เพื่อให้ประชาชนเกิด

ความรักความสามคัคีใน

หมู่คณะ และชุมชนเกดิสุข 

ท้องถิ่นปลอดโรค  

๔. เพื่อขยายผลโดย

ตัวแทนหมู่บ้านสานต่อ

โครงการสู่หมู่บ้านต่อไป  

- ประชาชนใน   

ตำบลโตนด  ๑๒  

หมู่บ้าน   

หมู่บ้านละ ๓๐ คน  

รวม ๓๖๐ คน 

 

๑๒ หมู่บ้าน ๑. เพื่อกระตุ้นให้

ประชาชนในตำบลโตนด

หันมาใส่ใจและดูแล

สุขภาพทางด้านรา่งกาย

มากยิ่งข้ึน  

๒. เพื่อให้ประชาชน

ห่างไกลขาก ๕ โรคหลัก

เช่น โรคเบาหวาน โรค

ไขมัน โรคความดันโลหติ

สูง โรคไต และโรคอ้วน  

๓. เพื่อให้ประชาชนเกิด

ความรักความสามคัคีใน

หมู่คณะ และชุมชนเกดิสุข 

ท้องถิ่นปลอดโรค  

๔. เพื่อขยายผลโดย

ตัวแทนหมู่บ้านสานต่อ

โครงการสู่หมู่บ้านต่อไป  

๑. ดำเนินการประชุม

ตัวแทนหมู่บ้านละ  ๑  

คน  เพื่อความเข้าใจ

และรับสมัครคนสนใจ 

ในชุมชน ๆละ  ๓๐  

คน   

๒.ฝึกซ้อมท่าออก

กำลังกายพร้อมกัน

หมู่บ้านละ  ๓๐  คน  

รวม  ๑๒  หมู่ 

จำนวน  ๓๕๐  คน  

เป็นเวลา  ๑๕  วัน  

๓. เสนอผลงานเชิง

ประจักษ์โดยการ จดั

โครงการกิจกรรมออก

กำลังกายชุมชน

ต้นแบบตำบลโตนด  

ทั้ง  ๑๒ หมู่บ้าน  

เม.ย. – พ.ค.

๒๕๖๒ 

๑. ค่าบริการน้ำดืม่ เครื่อง

เสียง วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ 

ในการฝึกซ้อม จำนวน  

๗,๕๐๐  บาท 

๒. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ น้ำดื่ม 

เครื่องเสยีง ในวันงานจริง   

จำนวน  ๒๗,๕๐๐  บาท 

 

รวม ๓๕,๐๐๐ บาท 

ชมรมคนรักษ์

สุขภาพตำบล

โตนด 



 

 

๕. ตัวแทนหมู่บ้านท้ัง  

๓๐  คน  เป็น

ต้นแบบต่อไปให้กับ

ประชาชนในชุมชน

ต่อไป 

๖. สรปุผลการ

ดำเนินงานโครงการ

ออกกำลังกายชุมชน

ต้นแบบ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 ตำบลโตนด   อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๖๒ 

ประเภทท่ี  ๒  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืน  

ที่  
โครงการ วัตถุประสงค์ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พื้นที่

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๗ โครงการ

ส่งเสริมเด็ก 

เยาวชน ว่าย

น้ำเป็น เล่น

น้ำได้ โตไปไม่

จ่มน้ำ 

องค์การ

บริหารส่วน

ตำบลโตนด  

ปี ๒๕๖๒ 

๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ

เด็กและเยาวชน อายุ ๕-๑๒  

ปี ท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบล

โตนด  เข้าร่วมโครงการโดย

ได้รับความยินยอมจาก

ผู้ปกครอง จำนวน ๑๐๐ คน 

สามารถช่วยเหลือตนเองจาก

เหตุการณ์การจมน้ำได ้

๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 

เข้าใจถึงวิธีการช่วยเหลือ

ตนเองที่ถูกต้อง หากเกิด

อุบัติเหตุทางน้ำ และสามารถ

ตั้งสติเพื่อพยุงตัวในท่าลูก

หมาตกน้ำ เข้าหาฝั่งได้ โดย

ไม่เกดิอาการกลัวหรือตกใจ 

 

เด็กและ

เยาวชนท่ีมี

อายุระหว่าง  

๕ – ๑๒ ปี  

จำนวน  ๑๐๐  

คน 

ตำบลโตนด ๑. เด็กและเยาวชน  

อายุ  ๕-๑๒  ปี  ที่เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า  

๘๐% มีทักษะพื้นฐานการ

ช่วยเหลือตนเองจากการ

จมน้ำ 

๒. ผู้ปกครองของเด็กและ

เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจระดับดี – 

ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

๘๐  

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้   ต.ค. ๖๑ 

- 

ก.ย. ๖๒ 

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๖  

ช่ัวโมงๆละ  ๖๐๐  บาท   

๙,๖๐๐ บาท    

๒. ค่าอาหารกลางวันพร้อม

เครื่องดื่ม ๑๐๐  คน  

๑ มื้อๆละ  ๕๐  บาท   

๕,๐๐๐  บาท         

๓.ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ๑๐๐  คน        

๒ มื้อๆละ  ๒๕  บาท  

๕,๐๐๐  บาท  

๔. วัสด/ุคุรภุัณฑ์  เรือ

พลาสติกชนิดแข็ง น่ัง ๓  

คน จำนวน  ๑  ลำ  และ

เสื้อชูชีพ รองรับน้ำหนักผู้

สวม ๓๕ – ๕๐ กิโลกรัม 

จำนวน  ๑๒  ตัว   

๑๐,๙๔๐  บาท 

อบต.โตนด 



 

 

 

๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

ฝึกอบรม  ๑๔,๔๖๐  บาท 

๕. ค่าป้ายโครงการ ๕๐๐ 

บาท  

๖. ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ใน

หมู่ในหมู่บ้าน  ๑๒  แผ่น  

๔,๕๐๐  บาท 

รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 ตำบลโตนด   อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๖๒ 

ประเภทท่ี  ๒  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืน  

ที่  
โครงการ วัตถุประสงค์ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พื้นที่

ดำเนินการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๘ โครงการ

ตรวจคัด

กรองและ

สร้างเสริม

สุขภาพ

ประชาชน 

๑. เพื่อตรวจคัดกรองและ

ประเมินพฤติกรรมสุขภาพของ

ประชาชน   

๒. เพื่อให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการดูแล

สุขภาพ ป้องกันการเกิด

โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง 

๓. เพื่อให้ความรู้ในการดูแล

สุขภาพและการสร้างเสรมิ

สุขภาพ การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในทุกด้านในเรื่องของ

การออกกำลังกาย พฤติกรรม

การรับประทานอาหาร 

๔.เพื่อให้ผู้ป่วยไดร้ับการดูแล

อย่างใกล้ชิด ซึ่งประกอบด้วย

ญาติ และสมาชิกในครอบครัว 

ประชาชน

พื้นที่ตำบล

โตนด 

 

ศูนย์

สาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน 

(ต้นแบบ)   

บ้านด่าน

ทองหลาง 

ประชาชนใน

พื้นที่ตำบลโตนด

ได้รับบริการ 

๑. ดำเนินโครงการคัดกรอง 

การบริการซักประวัติ ประเมิน

พฤติกรรมสุขภาพ ตรวจ

ร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัด

รอบเอว พร้อมจดบันทึกเพื่อ

ประเมินสุขภาพในแตล่ะฐาน 

๒. ส่งต่อให้การรักษาผู้ที่

ผิดปกติให้ความรู้ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กลุม่

ผู้ป่วย 

๓. ประเมินผลโครงการ 

๔. สรปุผลโครงการ 

 

ต.ค. ๖๑ 

- 

ก.ย. ๖๒ 

๑) ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ตรวจคดั

กรอง  ๖๐๐  บาท/ช่ัวโมง 

๔๘,๐๐๐  บาท    

๒.  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ในการดำเนนิ

โครงการการ ๑,๕๐๐ บาท 

๓. ค่าป้ายโครงการ  ๕๐๐  บาท 

  

 

 

รวมท้ังสิ้น  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

อสม. หมู่ ๑๒ 

 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด   

 อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๖๒ 

ประเภทท่ี ๓ กิจกรรมการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง 

 

ที ่

แผนงาน/

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พ้ืนที่

ดำเนิน 

การ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๙ โครงการ
เฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
มือเท้าปาก
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เด็กเล็ก
ตำบลโตนด 
 

๑. เพื่อเฝา้ระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคมือเท้าปากในเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ
โรงเรียนในตำบล  
๒. เพื่อให้ครผูู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ 
เท้า ปาก และร่วมกันป้องกัน
ควบคุมการเกดิโรคมือเท้าปาก
ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๓. เพื่อลดอตัราป่วยด้วยโรค
มือ เท้า ปาก ในเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

-เด็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๒ ศูนย์  
-เด็กในโรงเรยีน
ในตำบลโตนด ๓  
โรง 
 

เด็กใน
ศูนย ์
พัฒนา
เด็กเล็ก 
๒ ศูนย์ 
และเด็ก
ใน
โรงเรียน 
๓  โรง 

 เด็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กและเด็กใน
โรงเรียนของตำบลโตนดม ี
คุณภาพสมบรูณ์แข็งแรง 
 

-ฝึกอบรมครูผู้ดแูลเด็ก ผู้ปกครอง และ

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมอื เท้า 

ปาก และร่วมกันป้องกันควบคุมการเกิด

โรคมือเท้าปาก 

 -ประเมินและตดิตรมผลการดำเนนิงาน 

 

   

ต.ค. ๖๑ 

- 

ก.ย.๖๒ 

๑. ค่าอาหารกลางวัน

พร้อมเครื่องดืม่  ๖๒  

คน ๆละ  ๕๐ บาท  

๓,๑๐๐  บาท 

๒. ค่าอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม ๖๒ คน ๒ 

มื้อๆละ  ๒๕  บาท

๓,๑๐๐  บาท  

๓. ค่าตอบแทนวิทยากร 

๖ ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท 

๓,๖๐๐  บาท   

๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

ฝึกอบรม  ๕,๒๐๐  บาท 

 

รวม ๑๕,๐๐๐บาท 

อบต.โตนด 

 

 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

   อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๖๑ 

ประเภทท่ี ๓ กิจกรรมการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง 

 

 

ที ่

แผนงาน/

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พ้ืนที่ดำเนิน 

การ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๐ โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
และการ
เรียนรู้ใน
เด็กเล็กและ
เด็กก่อนวยั
เรียน 
 

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่
หรือผู้ปกครองให้มีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ๐-๖ ปี   
จำนวน  ๕๘  คน    
๒. เพื่อให้เด็ก ๐-๖ ปี ได้รับการ
ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย จำนวน  ๕๘  
คน 
๓. เพื่อให้เด็ก ๐-๖ ปี ที่สงสัย
พัฒนาการล่าช้า และหรือมีอายุ 
๙, ๑๘, ๓๐, และ  ๔๒ เดือน 
ได้รับการคัดกรองโดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข จำนวน  ๒  คน 
๔. เพื่อให้ความรูเ้รื่องการจดั
ทำอาหาร แก้ไขภาวะ
โภชนาการในเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

-เด็กและ
ผู้ปกครองใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๒ ศูนย์  
-เด็กและ
ผู้ปกครอง
โรงเรียนใน
ตำบลโตนด ๓  
โรง 
 

เด็กในศูนย ์
พัฒนาเด็ก
เล็ก ๒ ศูนย์ 
และเด็กใน
โรงเรียน ๓  
โรง 

 -เด็กในศูนย์ 
พัฒนาเด็กและเด็กใน
โรงเรียนของตำบล
โตนดมคีุณภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 
 

๑. จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งพัฒนาการเด็ก  

๐-๖ ปี โดย 

-การแสดงนิทรรศการด้านการส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก 

-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือ

ผู้ปกครอง 

๒. จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้และกระตุ้น

พัฒนาการทดแทนของเก่าหรือเพิม่เตอม 

๓. ประเมินพัฒนาการเด็กทุกเดือน 

๔. สรปุผลการดำเนินงานโครงการ 

 

 
 

ก.ค. ๖๐ 

- 

ก.ย.๖๑ 

๑. ค่าอาหารกลางวัน

พร้อมเครื่องดืม่  ๑๑๖  

คน ๆละ  ๕๐ บาท  

๕,๘๐๐  บาท 

๒. ค่าอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม ๑๑๖ คน ๒ 

มื้อๆละ  ๒๕  บาท 

๕,๘๐๐   บาท  

๓. ค่าตอบแทน

วิทยากร ๖ ช่ัวโมงๆ

ละ ๖๐๐ บาท 

๓,๖๐๐  บาท   

๔. ค่าถ่ายเอกสาร

ประกอบการอบรม  

๕๘  เล่ม ๆละ  ๑๐  

บาท  ๕๘๐  บาท 

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์การ

อบต.โตนด 



 

 

เรียนรู้และกระตุ้น

พัฒนาการ และค่า

สนับสนุนบูท  ๙, 

๐๐๐  บาท 

๖. ค่าปากกา ๕๘๐  

บาท 

๗. ค่าถ่ายเอกสาร

แบบคัดกรอง

พัฒนาการ  ๕๘  ชุด  

๕๘๐  บาท 

 

 

 

รวม ๒๕,๖๕๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

   อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕ 

ประเภทท่ี ๓ กิจกรรมการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง 

 

 

ที ่

แผนงาน/

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พ้ืนที่

ดำเนิน 

การ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๑ โครงการ
โรงเรียน
สร้างสุขผู้
สูงวัยตำบล
โตนด 
 

๑. เพื่อส่งเสริมกจิกรรมกลุม่
ของผู้สูงวัยในการทำกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
๒. เพื่อให้ผูสู้งอายุไดร้ับความรู้
อย่างต่อเนื่องในการดูแล
สุขภาพกายและจติใจ 
๓. เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอาย ุ
๔. เพื่อส่งเสริมกจิกรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม  
๕. เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่ม
รายได้ให้ผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุกลุ่มตดิ
สังคมในพ้ืนท่ี
ตำบลโตนด  ๑๒ 
หมู่บ้าน  จำนวน  
๓๐  คน 
 

ห้องประชุม 
อบต. โตนด 

๑. เพื่อส่งเสริมกจิกรรม
กลุ่มของผู้สูงวัยในการ
ทำกิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 
๒. เพื่อให้ผูสู้งอายุไดร้ับ
ความรู้อย่างต่อเนื่องใน
การดูแลสุขภาพกาย
และจิตใจ 
๓. เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอาย ุ
๔. เพื่อส่งเสริมกจิกรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม  
๕. เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
เพิ่มรายได้ใหผู้้สูงอาย ุ

๑. ประชาคมผูสู้งอายุ ประชุม

คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุเพื่อจัดทำ

โครงการ 

๒. รับสมัครผูสู้งอายุเข้าร่วมโครงการ 

๓. เปิดเรียน เปดิสอนสัปดาห์ละ  ๒  ครั้ง 

๔. จัดกิจกรรมนันทนาการ 

๕. จัดกิจกรรมบญุประเพณีตามวนัสำคัญ 

๖. จัดกลุ่มส่งเสรมิอาชีพผู้อาย ุ

๗. การค้นหาภูมิปญัญาของผูสู้งอายุ 
 

ม.ค.๖๒ 

- 

ก.ย.๖๒ 

๑. ค่าวิทยากร  ๔๘ 

ช่ัวโมง ๆละ ๖๐๐ 

บาท ๒๘,๘๐๐ บาท 

๒. ค่าอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม ๓๐ คน  

๑๒  วัน  ๑  มื้อ ๆละ 

๒๕  บาท ๙,๐๐๐  

บาท  

๓. ค่าอาหารกลางวัน

พร้อมเครื่องดืม่ ๓๐ 

คน  ๑๒  วัน  ๑  มื้อ 

ๆละ ๕๐  บาท 

๑๘,๐๐๐  บาท  

๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดการแข่งขันกีฬา  

๒,๐๐๐ บาท   

ชมรมผูสู้งอายุ

ตำบลโตนด 



 

 

๔.ค่าอุปกรณ์ในการ

จัดงานวันรับใบ

ประกาศนียบตัร   

๓,๐๐๐  บาท 

๕. ค่าป้ายโครงการ

และป้าย

ประชาสมัพันธ์  ๕๐๐  

บาท 

๖. ค่าเหมาจ่ายรถบัส 

ศึกษาดูงาน 

๑๐,๐๐๐  บาท 

รวม  ๗๑,๘๐๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๖๒ 

ประเภทท่ี  ๔  กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที ่ แผนงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พ้ืนที่

ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑๒ โครงการบริหาร

จัดการกองทุน

ระบบ

หลักประกัน

สุขภาพในระดับ

ท้องถิ่น อบต.

โตนด   ให้มี

ประสิทธิภาพ   

ปี ๒๕๖๑ 

๑. เพื่อให้คณะกรรมการ

กองทุนฯ  และ

คณะอนุกรรมการ มีการ

ประชุมเพื่อบรหิารจดัการ

กองทุนฯ   อย่างมี

ประสิทธิภาพ             

๒. เพื่อพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ 

 

คณะกรรมการ, 

คณะอนุกรรม 

การกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่น 

อบต. โตนด    

รวม  ๒๕  คน 

 

กองทุน

ระบบ

หลักประกั

นสุขภาพ

ในระดับ

ท้องถิ่น 

อบต.โตนด 

๑.  มีการประชุม

คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ     

๒.  แผนงาน/โครงการ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

หลักประกัน   ๕  ประเภท   

๑.จัดประชุมคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ

กองทุนตำบล   

จำนวน ๔  ครั้ง                         

 ๒.ดำเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ                      

๓.ติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานทุกเดือน 

ต.ค. ๖๐ 

- 

ก.ย. ๖๑ 

๑.ค่าตอบแทน ประชุม

ของคณะกรรมการฯ และ

คณะอนุกรรมการ   

๒. ค่าวัสดุสำนักงาน 

อุปกรณ์  

รวม  ๕๐,๐๐๐  บาท 

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพใน

ระดับท้องถิ่น 

อบต. โตนด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน / โครงการ  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 อำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี ๒๕๕๙ 

ประเภทท่ี ๕ กิจกรรมกรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

ที ่ แผนงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 

พ้ืนที่

ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑๓ โครงการ

ส่งเสริมการ

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

สาธารณสุข 

ในกรณีเกิด

โรคระบาด

หรือภัยพิบัติ

ในพ้ืนที่ 

-เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม 
กิจกรรมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขตามความ 
จำเป็นเหมาะสมและ 
ทันต่อเหตุการณ์ 
 

ประชาชนผู้
ประสบโรคระบาด
หรือภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ตำบลโตนด 
 
 

๑๒ 

หมู่บ้าน 

ประชาชนตำบลโตนด ส่งเสริมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ใน

กรณีเกดิโรคระบาดหรือภัย

พิบัติในพ้ืนท่ี 

ต.ค. ๖๐ 

- 

ก.ย.๖๑ 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

กิจกรรมตามความจำเป็น

และเหมาะสม 

   

รวม  ๑๗,๔๘๗.๙๔  บาท 

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพใน

ระดับท้องถิ่น 

อบต. โตนด 

 


