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สํานักเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลุโละ 

อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 
 

 

 

 

กอ
งทนุ
หลกัประกนัสขุภาพ

องค์การบริหารสว่นตําบล
ตัน
หย

งล
โุล
ะ

เทคนิคการดําเนินงานกองทุนอยางไรใหมีประสิทธิภาพ 
และผลงานเดน 
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โดย...นายรอมซี  สาและ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม อบต.ตันหยงลุโละ 

เทคนิคการดําเนินงานกองทนุอยางไรใหมีประสิทธิภาพ 
และผลงานเดน 

มือถือ 0816796499 
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สํานักเลขานุการกับบทบาทหนาที่ ภารกิจ 

1. การจัดทําและบริหารแผนการเงินกองทุนฯประจําป  

2. สนับสนุนหรือประสานใหหนวยบริการ หนวยงาน องคกรหรือ 

   กลุมประชาชน จัดบริการหรือกิจกรรม หรือกระบวนการเพื่อให 

   ประชาชนในทองถ่ินเขาถึงบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง  

3. การสนับสนุนคาใชจายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม  

4. การทํานิติกรรมและบริหารสญัญาหรือขอตกลง  

5. การจัดทําบญัชีและรายงานทางการเงิน  

6. การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานกองทุนฯ  

7. งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนและการพัฒนาศักยภาพ 

    กองทุนฯ การบันทึกขอมูลผานเว็บไซต 



บุคคลสําคัญงานกองทุน 
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นายอุสมาน  เวาะมะ 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

คณะกรรมการบริหารกองทุน 

ประธานกองทุน ผูชวยเลขากองทุน เลขากองทุน 



คุณเปล สมชาย 
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อาจารยท่ีปรึกษาการทํางานกองทุน 

คุณคูมือ 
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1.คําสั่งตางๆของกองทุน และดูโครงการบริหาร 10(4)  

2.ดูผลงานรอบปท่ีผานๆมา (ตั้งแตป 2560 เปนตนมา)  

3.ดูเปาหมาย ตัวชี้วัด นโยบายผูบริหาร 

จุดเริ่มตน การนับหน่ึง จุดเปลี่ยนงานกองทุน 

4.เริ่มขับเคลื่อนดวยโครงการบริหาร10(4) 

5.มีทักษะท่ีแมนยําในการใชงานโปรแกรมกองทุน 
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คําสั่งตางๆของกองทุน วามี/ไมมี ปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน 

คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานในการดําเนินงานและบรหิารจัดการ 
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คําสั่งตางๆของกองทุน วามี/ไมมี ปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
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คําสั่งตางๆของกองทุน วามี/ไมมี ปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน 

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการ LTC 
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คําสั่งตางๆของกองทุน วามี/ไมมี ปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน 

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการ และกํากับติดตาม

ประเมินผลโครงการ  



11 

คําสั่งตางๆของกองทุน วามี/ไมมี ปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน 

ประกาศกองทุน 
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ออกแบบ/กําหนดกิจกรรมในโครงการบริหาร 10(4)   

1. การทําแผนสุขภาพ 4 ป 

   พัฒนาผูเขียนโครงการ 1 ครั้ง 

2. จัดประชุมคณะกรรมการ  

    4-5 ครั้ง 

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 

    กลั่นกรองโครงการ 3 ครั้ง 

4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 

    LTC 2 ครั้ง 

5. จัดซ้ือวัสดุ และครุภัณฑ อุปกรณ 

    ที่จําเปน   

1. การปรับปรุงแผนสุขภาพ 1 ครั้ง 

2. จัดประชุมคัดเลือกกรรมการ 1 ครั้ง 

3. จัดประชุมคณะกรรมการ 3-4 ครั้ง 

4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 

    กลั่นกรองโครงการ 2 ครั้ง 

5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC  

    2 ครั้ง 

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนา 

    ศักยภาพกรรมการ/อนุกรรมการ 

7. จัดซ้ือวัสดุ และครุภัณฑ อุปกรณ 

    ที่จําเปน   

ป 65 ป 66 
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แผนปฏิบัติการโครงการบริหาร10(4) ป 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทําเสนอเพื่อขอพิจารณาอนุมัติโครงการ 

2 จัดทําแผนสุขภาพ พัฒนาการเขียนโครงการ/ติดตาม

3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ 3 ครั้ง

4 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 5 ครั้ง

5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว

สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง 2 ครั้ง

6 จัดซื้อวัสดุ หรือครุภัณฑ ประกอบการดําเนินงานที่จําเปน

7 สรุปรายงานผลโครงการฯแกกองทุนฯ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรม
เดือน 
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ป 
ยอดเงิน

คงเหลือยกมา 

สปสช. 

จัดสรร 

อปท 

.อุดหนุน 
ดอกเบ้ีย อ่ืนๆ เงินคืน 

รายรับ

ท้ังหมด 
รายจาย เงินคงเหลือ 

สัดสวนการใช สัดสวนการใช 

เทียบกับรายรับ เทียบกับเงินท้ังหมด 

(%) (%) 

2560 21,391.19 299,385.00 122,269.38 572.65 0 31,950.00 454,177.03 466,220.00 9,348.22 102.65 98.03 

2561 9,348.22 303,390.00 135,000.00 508.42 3,300.00 0 442,198.42 437,800.00 13,746.64 99.01 96.96 

2562 13,746.64 302,580.00 150,000.00 1,558.25 4,800.00 0 458,938.25 465,525.00 7,159.89 101.44 98.49 

2563 7,159.89 310,140.00 150,000.00 1,233.12 500 0 461,873.12 451,592.00 17,441.01 97.77 96.28 

2564 17,441.01 414,270.00 166,000.00 850.84 0 274,930.00 856,050.84 856,390.00 17,101.85 100.04 98.04 

2565 17,101.85 316,035.00 170,000.00 309.05 0 3,875.00 490,219.05 506,025.00 1,295.90 103.22 99.74 

รายงานสรุปเงินคงเหลอืและสดัสวนการใชจายรายป 60-65 

ดูผลงานรอบปท่ีผานๆมา (ตั้งแตป 2560 เปนตนมา)  



เปา Timeline การบริหารกองทุนสุขภาพตําบล 

ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 

5% 25% 45% 25% 

เปาหมาย รอยละการเบิกจายเงิน 

***ชวงเวลามีความสําคัญมาก*** 
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ประเด็นพูดคุยแลกเปล่ียน 

1. การทําแผนสุขภาพ  

2. การเปดโอกาสใหกลุม/ชมรม,หนวยงาน เขาถึงกองทุน 

   อยางไร 

3. กิจกรรมการประชุม คณะกรรมการ/อนุกรรมการ  

    และพัฒนาศักยภาพกรรมการ 

5. ผลงานกองทุนเดนๆ โครงการสําคัญ 

4. การติดตามกํากับ การทํางานโครงการของหนวยงาน  

   ตอกองทุน การบันทึกขอมูลกองทุนผานโปรแกรม 
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การทําแผนสุขภาพ พัฒนาผูเขียนโครงการ 

ตัวแทนศพด. ตัวแทนอสม. 

ตัวแทนเยาวชน 



18 

การทําแผนสุขภาพ พัฒนาผูเขียนโครงการ 

ตัวแทนผูสูงอายุ/ 

ผูนําศาสนา/รร.ตาดีกา 
ชมรมออกกําลังกาย 



19 

 ข้ันตอนการทําแผนสุขภาพ พัฒนาผูเขียนโครงการ  

1.ผูบริหารใหโอวาท แนวทาง 2.คืนขอมูล สถานการณ 

3.วิทยากรบรรยาย 
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 ข้ันตอนการทําแผนสุขภาพ พัฒนาผูเขียนโครงการ  

4.รวมระดมความคิด 5.ตัวแทนกลุมนําเสนอ 

6.ไดจํานวนแผนงาน/โครงการที่ควรดําเนนิการ/แผนการจายเงนิ 

7. พิจารณาอนุมัติรับรองแผนงานโครงการ/แผนการเงนิประจําป  

8.ประกาศใชแผนสุขภาพ/บันทกึเขาระบบ 
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พัฒนาผูเขียนโครงการ/ผูของบสนับสนุน พรอมคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองโครงการ 
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การเปดโอกาสใหกลุม/ชมรม,หนวยงานเขาถึงกองทุนอยางไร 

2. เริ่มดวยการมีสวนรวมของเครือขาย ตั้งแตการรวมจัดทํา 

   แผนงานสุขภาพ 

1. ใชโอกาสในการสื่อสารประชาสัมพันธกองทุนใหกลุมภาค ี

   ตางๆเขามามีสวนรวม โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆในชุมชน  

3. เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการ/ 

   อนุกรรมการ รวมคืนขอมูลดานสุขภาพชุมชน ควบคุม กํากับ 

   ประเมินผล 
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บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ  

    และการพัฒนาศักยภาพกรรมการ 

พัฒนาศักยภาพกรรมการ นําเสนอเพ่ืออนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 

พิจารณาอนุมัติโครงการ โหวดเสียงเพ่ืออนุมัติโครงการ 
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แผนการเงินประจําปงบประมาณ 2565 

1. เงินคงเหลือยกมา จํานวน 17,101.85 บาท 

2. เงินโอนจาก สปสช. จํานวน 316,035.00 บาท 

3. เงินสมทบจาก อปท. จํานวน 170,000.00 บาท 

4. รายไดอื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท 

รวมเงิน จํานวน 503,136.85 บาท 

แผนการรับเงนิ 

แผนการจายเงิน 

10(1) 10(2) 10(3) 10(4) 10(5) รวมเงิน 

241,500.00 118,650.00 45,000.00 90,000.00 15,000.00 510,150.00 
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โครงการท่ีควรดําเนินการตามแผนสําหรบั 10(1) 

โครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 โครงการ จัดศูนยพักคอยเตียงสําหรับคนในชุมชน (Community 
Isolation และ Home Isolation) 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

112,000.00 

2 โครงการคัดกรองโรคเรื้อรังเชิงรุกในชุมชน รพ.สต. 15,000.00 

3 โครงการติดตามประเมินฟนฟูสมรรถภาพดูแลสุขภาพกลุม
ผูดอยโอกาส 

สํานักปลัด 15,000.00 

4 โครงการรวมมือรวมใจกวาดลางโควิด 19 ตําบลตันหยงลุโละ
ปงบประมาณ 2565 

รพ.สต.ตันหยงลุโละ 54,500.00 

5 โครงการรวมสงเสริมการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

45,000.00 

รวม 241,500.00 
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โครงการท่ีควรดําเนินการตามแผนสําหรบั 10(2) 

โครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 โครงการ ออกกําลัง เพ่ือสุขภาพแหงบานตันหยงลุโละ บัณฑิตอาสาพัฒนา

มาตุภูมิ 

21,650.00 

2 โครงการสงเสริมการเคลื่อนไหวทางกาย ชมรมศรีตันหยง 17,000.00 

3 โครงการสงเสริมสขุภาพ ขยับกาย สบายชีว ี ชมรมฟาใส 30,000.00 

4 โครงการสุขภาพดีไรโรคภัยดวยการออกกําลงักายดวยการเลนกีฬาพ้ืนบาน ชมรมหัวสะพาน 20,000.00 

5 โครงการอบรมเยาวชนรวมใจหางไกลอบายมุข ป 2565 ชมรมตาดีกาตําบล 30,000.00 

รวม 118,650.00 

โครงการท่ีควรดําเนินการตามแผนสําหรบั 10(3) 
โครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 โครงการ สงเสริมการเคล่ือนไหวทางกายท่ีเพียงพอในผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ 15,000.00 

2 โครงการเฝาระวังสงเสริมทันตสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปงบ 2565 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00 

รวม 45,000.00 
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โครงการท่ีตองดําเนินการตามแผนสําหรับ 10(4) 

โครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 โครงการการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลตันหยงลุโละประจําป 2565 

สํานักเลขาฯ 90,000.00 

รวม 90,000.00 

โครงการท่ีควรดําเนินการตามแผนสําหรบั 10(5) 

โครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

1 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอประจําถ่ิน ปงบ 2565 กองสาธารณสุข 15,000.00 

รวม 15,000.00 
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ระบบการติดตาม รายงานผลการดําเนินโครงการ 

ที่รายงานผลการดําเนินโครงการแลว 
ช่ือแผน โครงการที่สนับสนนุ ประเภท จํานวนงบ

(บาท) 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

องคกร

รับผิดชอบ 

การ

รายงานผล 

หมายเหต ุ

แผนงานการบริหารจัดการกองทุน

สุขภาพตําบล 

โครงการการบริหารจัดการและพัฒนา

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
4 90,000 19พ.ย.64-30

ก.ย.65 

เลขานุการ

กองทุนฯ 
 /   

แผนงานกิจกรรมทางกาย โครงการสงเสริมสุขภาพ ขยับกาย สบาย

ชีวี 
2 30,000  4 มี.ค -30 

ก.ย.65 

ชมรมฟาใส  / ปรับแก 

แผนงานสารเสพติด และอบายมุข โครงการอบรมเยาวชนรวมใจหางไกล

อบายมุข ป 2565 
2 30,000 25มี.ค.-30

มิ.ย.65 

โรงเรียนตาดี

กา 
 / ไมสมบูรณ 

แผนงานปองกันแกปญหา และ

ฟนฟู ในสถานการณโควิด-19  

โครงการรวมมือรวมใจกวาดลางโควิด 19 

ตําบลตันหยงลุโละปงบประมาณ 2565 
1 54,500 1ธ.ค.64-31

ม.ค.65 

รพ.สต.  /   

แผนงานโรคเรื้อรัง โครงการโซนกําปงปง บานกรือเซะ ลด

เค็ม ลดเส่ียง ลดโรคความดันโลหิตสูง 

1 5,250 7มี.ค.-31มี.ค.65 รพ.สต.  /   

แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว โครงการขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศ

ชายในเยาวชนมุสลิม 

1 48,750 13พ.ค.-17

พ.ค.65 

กอง

สาธารณสุข 
 /   

แผนงานคนพิการ  โครงการออกเย่ียมบาน ติดตามฟนฟู

สมรรถภาพดูแลสุขภาพคนพิการ 

ผูดอยโอกาส ตําบลตันหยงลุโละ 

ปงบประมาณ 2565 

1 21,750 9พ.ค.-18

พ.ค.65 

สํานักปลัด  /   
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ระบบการติดตาม รายงานผลการดําเนินโครงการ 

ที่ยังไมรายงานผล ขอขยายเวลาการดําเนินโครงการ 

ช่ือแผน โครงการที่สนับสนนุ ประเภท จํานวนงบ

(บาท) 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

องคกร

รับผิดชอบ 

การรายงาน

ผล 

หมาย

เหต ุ

แผนงานกิจกรรมทางกาย โครงการเคลื่อนไหว ขยับกายวันละนิด 

สบายจิต ชีวิตแจมใส 
2 19,500 21พ.ค.-30 

ก.ย.65 

ชมรมศรี

ตันหยง 

ยังไมรายงาน

ผล 

 ทํา

หนังสือ

ติดตาม 
แผนงานปองกันแกปญหา 

และฟนฟู ในสถานการณโค

วิด-19  

โครงการ จัดศูนยพักคอยเตียงสําหรับคน

ในชุมชน (Community Isolation 

และ Home Isolation) 

1 112,000 19พ.ย.64-

31ธ.ค.64 

  

กอง

สาธารณสุข 

ยังไมรายงาน

ผล 

ทํา

หนังสือ

ติดตาม 

แผนงานโรคเร้ือรัง โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสงูเชิงรุกโดยอสม.ตาํบลตันหยง

ลุโละ 

2 17,000 4 มี.ค.-30

มิ.ย.65 

ชมรมอสม. ยังไมรายงาน

ผล 

ทํา

หนังสือ

ติดตาม 

แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือนและชุมชน 

1 45,000 7มี.ค.-30

ก.ย.65 

กอง

สาธารณสุข 
ยังไมสิ้นสุด ขยาย

เวลา 

แผนงานเด็ก เยาวชน 

ครอบครัว 
โครงการเฝาระวังสงเสริมทันตสขุภาพ

และภาวะทุพโภชนาการในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ปงบ 2566 

3 35,350 1พ.ค.-30

ก.ย.65 

กองศึกษา/

ศพด. 

ยังไมรายงาน

ผล 

ทํา

หนังสือ

ติดตาม 
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ทักษะ คือสิ่งท่ีเราตองฝกฝนอยูเปนประจําเพื่อใหเกิด 

ความชํานาญและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีเดียว ท่ีจะทําใหคุณเกงสําหรับทักษะคอมพิวเตอร 

คือ ใชงานใหบอยๆ ยิ่งคุณศึกษาดวยตัวเองถึงฟงกชั่นตางๆ 

จะยิ่งเขาใจมากยิ่งขึ้นไปอีก 

มีทักษะที่แมนยําในการใชงานโปรแกรมกองทุน 

ไมมีใครท่ีเกงไดภายในวันเดียว ฝกฝนการใชงานตางๆเพื่อ

เพิ่มพูนพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรใหเกงยิ่งขึ้น 

มีความตั้งใจในการใชงานโปรแกรมกองทุนมากนอยแคไหน? 
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โครงการสงเสรมิสขุภาพ ขยับกาย สบายชีวี (PA)  

วัตถุประสงค/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกกลุมไดเพ่ิมการออกกําลังกายในชุมชนอยางเพียงพอและตอเนื่อง 

                 ###สมาชิกกลุมในชุมชนไดออกกําลังกายรอยละ 100 

2.เพ่ือใหสมาชิกทั้งรายเกาและรายใหมมีผลคาBMIท่ีผานเกณฑมาตรฐาน 

                 ###รอยละ50 ของสมาชิก ผานเกณฑมาตรฐานคาBMI 

โครงการดีดี   

โดย... 

ชมรมฟาใส

(มุสลีมะห)  

งบ 30,000 บาท 
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โครงการสงเสรมิสขุภาพ ขยับกาย สบายชีวี (PA)  

1.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการชมรม 

2.ประเมินสมรรถภาพทางกาย ครั้งท่ี 1 (กอนดําเนินการ) 

3.จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับทักษะการเคลื่อนไหวทางกาย(PA) 

4.ขยับกายดวยการเคลื่อนไหวท่ีหลากหลาย เหมาะสม 

5.ประเมินสมรรถภาพทางกาย ครั้งท่ี 2 (หลังดําเนินการ) 

6.ถอดบทเรียน สรุป/รายงานผลโครงการ 

กิจกรรม 
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ประชุมชี้แจงคณะทํางาน 

โครงการสงเสรมิสขุภาพ ขยับกาย สบายชีวี (PA)  

ประเมินสมรรถภาพทางกาย  ครั้งที่ 1 (กอนดําเนินการ) 
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จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับทักษะการเคลื่อนไหวทางกาย(PA) 

โครงการสงเสรมิสขุภาพ ขยับกาย สบายชีวี (PA)  

ขยับกายดวยการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย เหมาะสม 
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ประเมินสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 (หลังดําเนินการ) 

โครงการสงเสรมิสขุภาพ ขยับกาย สบายชีวี 

ถอดบทเรียน สรุป/รายงานผลโครงการ 
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ตารางแสดงสรุปการประเมินสมรรถภาพโดยการวัดคา BMI 

โครงการสงเสรมิสขุภาพ ขยับกาย สบายชีวี 

ตารางแสดงผลการวัดความดันโลหิต 

การประเมิน 
เปาหมาย คา BMI (คน) 

ทั้งหมด ปกต ิ รอยละ ผอม รอยละ น้ําหนักเกิน รอยละ อวน รอยละ อวนมาก รอยละ 

กอนดําเนินการ  

(28 พ.ค.65) 60 31 51.67 1 1.67 

           

13  21.67        14  23.33 1 1.67 

หลังดําเนินการ  

(25 มิ.ย.65) 60 33 55.00 1 1.67 

           

13  21.67        12  20.00           1  1.67 

การประเมิน 
เปาหมาย ผลความดันโลหิต (คน) 

ทั้งหมด ปกติ รอยละ คาบนสูง รอยละ คาลางสูง รอยละ สูงทั้งบน/ลาง รอยละ 

กอนดําเนินการ  

(28 พ.ค.65) 60 34 56.67         9  15.00            7  11.67 10 16.67 

หลังดําเนินการ  

(25 มิ.ย.65) 60      35  58.33       11  18.33            4  6.67 10 16.67 
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5.มีสมาชิกชมรมรายใหมเพ่ิม 20 คน และอื่นๆ 

ผลจากโครงการสงเสริมสขุภาพ ขยับกาย สบายชีวี (PA)  

1.ชมรมสามารถแยกกลุมเปาหมาย กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมเปนโรค  เพ่ือปองกัน 

   เฝาระวัง และดูแลรักษา 

4.กองทุนสนับสนุนงบไดอยางตอเนื่อง มีนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพของกองทุน 
   ไปสูการขยายผลในอนาคตได    

3.ชุมชนเขาใจการจัดทําโครงการต้ังแตขั้นตอนของบประมาณจนถึงสิ้นสุด 

   โครงการ และการรายงานผลโครงการ 

2.สมาชิกชมรมสามารถปรับพฤติกรรมใหมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เพ่ิมขึ้น 

  และเพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 



ประชุมอนุกรรมการLTC ป65 จํานวน 2 ครั้ง 

การจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุและผูท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

ช้ีแจงแนวปฏิบัติแกอนุกรรมการ LTC ช้ีแจงบทบาทหนาท่ีของอนุกรรมการ LTC  

CMนําเสนอCare plan เพ่ือพิจารณา คณะอนุกรรมการพิจารณา Care plan 



ความภาคภูมิใจของทีมงาน  
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หายเหนื่อยอยูบาง 



เอกสารประกอบงาน LTC 

โครงการจัดบริการ แผนการดูแล Care plan 

แบบสรุปคาใชจาย ผลการพิจารณา 



เอกสารประกอบงาน LTC 

ขอตกลงระหวางอบต.กับศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 



เยี่ยมแจกผาออมผูใหญ ป65 
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ปจจัยแหงความสําเร็จ   

1. ภาคีเครือขาย, ผูนํามีสวนรวมในการดําเนินงาน  

2. การยอมรับฟงความคิดเห็นของทกุคน  

3. การจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ  

4. มีการประชุม/วางแผน กอนจะอนุมัติโครงการ  

5. มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระและรายงานผลดําเนินงาน 

   สมํ่าเสมอ  

6. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ เขารวมโครงการทกุครัง้  

7. การประสานงานสะดวก ,รวดเร็วดวยระบบเทคโนโลยี (IT)  

8. กลุมเปาหมายไดรับความพึงพอใจจากการดําเนินงานของ 

   กองทุน  
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สิ่งที่คาดหวัง (ดีกวาเดิม)  

 1. เกิดการระดมทุนในชมุชน  

 2. ประชาสัมพนัธเชิงรกุใหทันสมัยไปที่โรงเรียน เคาะประตูบาน  

 3. สรางกระบวนการใหประชาชนรูสึกเปนเจาของกองทุน  

 4. ประชาชนเขาถึงบริการของกองทนุ  

 5. เวทีแลกเปลีย่นเพิ่มองคความรูเรือ่งกองทนุ  

 6. เวทีแลกเปลีย่น เพิ่มองคความรูเรื่องกองทุนฯใหกับกรรมการ/ 

     อนุกรรมการ, พัฒนาศักยภาพ  

 7. ไดรับการแลกเปลี่ยนจากวิทยากรภายนอก  

 8. บูรณาการโครงการกับหนวยงานอ่ืน  

 9. สงเสรมิการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็  



ยืดหยุนบาง 

ใหอภัย ประนีประนอม 

ทะเยอทะยาน อดทน 

ยกความดีใหกับทีมงาน 

มีเครือขายแลกเปลี่ยน 

ความรวมมือ รวมใจที่จริงใจ 

กอนจบนําเสนอ 

ความสันติสุข จงมีแดทุกทาน ขอบคุณครับ... 
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