
 

 

รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมลูฐาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

   



 

รายจ่ายขั้นต่ำ (งบดำเนินงาน) 

ลำดับ รายละเอียด 
งบประมาณตาม

แผน 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

1 งบบริหารจัดการ งวดที่ 1 (P52) 400,000.00 200,000.00 33,692.91 166,307.09 16.85 
2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร งวดที่ 1 (P51) 843,420.00 421,710.00 70,285.00 351,425.00 16.67 
3 ค่าสาธารณูปโภค งวดที่ 1 (P21) 250,000.00 125,000.00 25,554.13 99,445.87 20.44 
4 ค่าเช่าบ้าน งวดที่ 1 (P11) 50,400.00 25,200.00 0.00 25,200.00 0.00 
5 ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ งวดที่ 1 (P11) 9,000.00 4,500.00 375.00 4,125.00 8.33 
6 พัฒนาองค์กรคุณธรรมจริยธรรมหน่วยงาน 10,000.00 10,000.00 4,360.00 4,640.00 46.60 
7 ตรวจราชการและนิเทศงาน 57,600.00 28,800.00 28,656.00 144.00 99.50 

รวมรายจ่ายขั้นต่ำ 1,620,420.00 815,210.00 162,923.04 651,286.96 47.03 

 

หมายเหตุ  - 

   

 

 

 

 



 

กิจกรรม/โครงการ (งบดำเนินงาน) 

ลำดับ รายละเอียด 
งบประมาณ
ตามแผน 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพ
ชุมชนของ อสม. 

320,000.00 320,000.00 319,049.20 950.80 99.70 

2 โครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19  680,000.00 50,000.00 48,166.00 1,834.00 96.33 
รวมงบดำเนินงาน 1,000,000.00 370,000.00 367,215.20 2,784.80 72.22 

 

หมายเหตุ  - 

   

 

 

 

 

 

 



 

งบลงทุน 

ลำดับ รายละเอียด 
งบประมาณ
ตามแผน 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

1 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง 92,200.00 92,200.00 92,200.00 0.00 100 
2 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 3 แห่ง 470,900.00 470,900.00 470,900.00 0.00 100 

รวมงบลงทุน 563,100.00 563,100.00 563,100.00    0.00    0.00 

 

หมายเหตุ  - 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

งบบูรณาการ 

ลำดับ รายละเอียด 
งบประมาณ
ตามแผน 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

       
1 โครงการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (P91) 150,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100 
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด หลังการบำบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่

สังคม (P71) 
278,540.00 150,000.00 97,057.00 52,943.00 64.70 

รวมงบบูรณาการ 428,540.00 250,000.00 197,057.00 52,943.00 78.82 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพรวม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 

ลำดับโคร
การ รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณตาม
แผน งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

1 งบบริหารจดัการ งวดที่ 1 (P52) 400,000.00 200,000.00 197,764.68 2,235.32 98.8 

2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร งวดที่ 1 (P51)  843,420.00 421,710.00 421,710.00 0.00 100 

3 ค่าสาธารณูปโภค งวดที่ 1 (P21) 250,000.00 125,000.00 84,431.10 40,568.90 67.54 

4 ค่าเช่าบ้าน งวดที่ 1 (P11) 50,400.00 25,200.00 21,000.00 4,200.00 83.33 

5 ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ งวดที่ 1 (P11) 9,000.00 4,500.00 4,110.00 390 91.33 

6 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง 92,200.00 92,200.00 92,200.00 0.00 100 

7 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 3 แห่ง 470,900.00 470,900.00 470,900.00 0.00 100 

8 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจดัการสุขภาพชุมชนของ 
อสม. (P51) 

320,000.00 320,000.00 319,049.20 950.80 99.70 

9 โครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภยัจากโควิด 19 (P52) 680,000.00 50,000.00 48,166.00 1,834.00 96.33 

10 โครงการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัผูสู้งอายุ (P91) 150,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100 

11 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด หลังการบำบดัรกัษาเพื่อคืนคนดีสู่
สังคม (P71) 

278,540.00 150,000.00 97,057.00 52,943.00 64.70 

12 พัฒนาองค์กรคุณธรรมจริยธรรมหน่วยงาน 10,000.00 10,000.00 4,360.00 5,640.00 43.60 

13 การตรวจราชการและนิเทศงาน 57,600.00 28,800.00 28,656.00 144.00 99.50 

รวมทุกโครงการ  

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 

ผลการเบิกจ่าย
ทั้งหมด 

คงเหลือ
ทั้งหมด 

รวมร้อยละ
เบิกจ่าย 

3,612,060.00 1,998,310.00 1,889,403.98 108,906.02 94.55 



 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ สสม.ขอนแก่น = (การเบิกจ่าย*100)/การจัดสรรงบประมาณตามแผนทั้งปี 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

งปม.ทั้งปี งปม.รับโอนครั้งที่ 1 เบิกจ่าย คงเหลือ 

งบดำเนินงาน 3,048,960.00 1,435,210.00 1,326,303.98 108,906.02 

งบลงทุน 563,100.00 563,100.00 563,100.00 0.00 

ภาพรวม 3,612,060.00 1,998,310.00 1,889,403.98 108,906.02 

*ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ สสม.ขอนแก่น  

ระยะเวลา 
งบดำเนินงาน งบลงทุน ภาพรวมงบประมาณ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ไตรมาส 1 12.90 100 27.66 
 

ไตรมาส 2 
43.50 100 52.31 

(ม.ค.65 - มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
- - - 

(เม.ย.65 - มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
- - - 

(ก.ค.65 - ก.ย.65) 

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของสำนักงบประมาณ 

ระยะเวลา 
งบดำเนินงาน งบลงทุน ภาพรวมงบประมาณ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.64 - ธ.ค.64) 

36 20 32 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.65 - มี.ค.65) 

57 45 54 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 - มิ.ย.65) 

80 65 100 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65 - ก.ย.65) 

100 100 100 



 

 



ช่ือตัวช้ีวัด โครงการภายใต้ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน ค าอธิบายผลการด าเนินงาน
จ ำนวนผู้สูงอำยุเป้ำหมำย
ทีได้รับกำร ดูแลส่งเสริม
สุขภำพและลดพฤติกรรม
เส่ียงโดยชุมชน

โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนำ และบูรณำกำร งำน
สุขภำพภำคประชำชน ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565

ไม่น้อยกว่ำ 
2,000 คน

ร้อยละ 50 1. ด ำเนินกำรจัดประชุมเพ่ือหำแนวทำงขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน และแนวทำงสนับสนุนภำคีเครือข่ำยชุมชนในกำรส่งเสริมสุขภำพและลด
พฤติกรรมเส่ียงกลุ่มผู้สูงอำยุ
2. กำรประชุมพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ในกำรดูแลส่งเสริมสุขภำพ และลดพฤติกรรมเส่ียงผู้สูงอำยุโดยชุมชน โดย 
กำรด ำเนินงำนของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จะใช้แนวคิดวงจรคุณภำพในกำรพัฒนำ คือ PDSA (Plan,Do,Study,Action)
   - Plan ได้แก่ มีกำรวำงแผนและจัดรูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรมใน 4 พ้ืนท่ี
   - Do ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมอบรมแกนน ำ อสม. และขยำยผลสู่เพ่ือน อสม. และ อสค. จ ำนวน 1:3 คน
   - Study ได้แก่ กำรลงพ้ืนท่ีคัดกรองควำมถดถอยของผู้สูงอำยุ 9 ด้ำน
   - Action ได้แก่ กำรถอดบทเรียนเพ่ือกำรศึกษำ และเรียนรู้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนท้ัง 4 พ้ืนท่ี
   กลุ่มเป้าหมาย 
     - กำรพัฒนำศักยภำพ อสม.จ ำนวนอ ำเภอละ 50 คน ใน 4 พ้ืนท่ี ได้แก่ อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ, อ.เมือง จ.หนองบัวล ำภู, อ.ปำกช่อง จ.
นครรำชสีมำ และอ.เขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี เพ่ือให้ทีมคัดกรองและจัดกิจกรรมจ ำนวน 800 คน ท่ัวท้ังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
   กรอบเน้ือหา
     - กำรอบรมให้ควำมรู้ อสม. ในกำรคัดกรองสุขภำพผู้สูงอำยุ
     - กำรอบรมให้ควำมรู้ อสม. ในกำรดูแลผู้สูงอำยุ
     - ขยำยผลสูทีม อสม.และ อสค. จ ำนวน 1 : 3 
     - คัดกรองผู้สูงอำยุกลุ่ม Active Aging ด้วยประเด็นค ำถำม 4 ประเด็น คือ ด้ำนกำรดูแลสุขภำพช่องปำก, สมรรถภำพสมอง, ภำวะหกล้ม, 
ภำวะขำดสำรอำหำร
     - บันทึกผลกำรรำยงำนใน Smart อสม./Thaiphc.net
การด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
     - วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2565 อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ จัดอบรมท่ีโณงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนยำงตลำด
     - วันท่ี 16-17 กุมภำพันธ์ 2565 อ.เมือง จ.หนองบัวล ำภู
     - วันท่ี 20-21 กุมภำพันธ์ 2565 อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ
รายงานผล
     1. ได้จัดกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ อสม. และได้แนะน ำกำรบันทึกข้อมูลคัดกรองสุขภำพผ่ำนระบบออนไลน์ 4 ระบบ ได้แก่ (1.)รำยงำน
ผ่ำน APP สมำร์ท อสม. (2.) thaiphc.net (3.) APP Blue book กรมอนำมัย (4.) ระบบรำยงำน 43 แฟ้ม HDC dashboard ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ปัญหา/อุปสรรค
     1. ผลกำรรำยงำนผ่ำนระบบ Application สมำร์ท อสม. ในหัวข้อมแบบสอบถำม สุขภำพ อสม. ไม่พบหัวข้อดังกล่ำว ได้ประสำนงำน
ผู้เก่ียวข้อง และได้ด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ผลงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



ช่ือตัวช้ีวัด โครงการภายใต้ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน ค าอธิบายผลการด าเนินงาน
ร้อยละของ อสม.บัดด้ี ท่ี
ติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพ
ติดในระบบสมัครใจ
บ าบัดอย่างต่อเน่ือง

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยยา
เสพติดหลังการบ าบัดรักษา
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565

จ านวน 300 ร้อยละ 50

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ผลงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และสถานการณ์ปัจจุบันของพ้ืนท่ีต้นแบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     - พ้ืนท่ีต าบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีผุ้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัด จ านวน 31 ราย
     - พ้ืนท่ีต าบลนาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีผุ้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัด จ านวน 126 ราย (ก าลังติดตาม 3 ราย) ในจ านวนน้ี
เป็นผู้ป่วยยาเสพติดท่ีมีอาหารทางจิตเวชและรับการรักษาจาก รพ.มุกดาหาร ท่ีต้องติดตามเย่ียมจ านวน 5 ราย
     - พ้ืนท่ีต าบลนาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีผุ้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัด จ านวน 46 ราย

2. ภาพรวมกระบวนการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด/ผู้ผ่านการบยบ าบะดรักษาระบบบสมัครใจ ท้ัง 3 พ้ืนท่ี 
     2.1 การค้นหา คัดกรองผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน โดย อสม. ผู้น าชุมชน จิตอาสา ทหาร ต ารวจ ครู และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข รวมท้ังจัด
กิจกรรมให้ความรู้
     2.2 รพ.สต. ท าการคัดกรอง และแยกกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด แยกเป็น กลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้เสพ และผลุ่มผู้ติด
     2.3 ส่งเข้ารับการบ าบัดรักษา
        2.3.1 กลุ่มผู้ใช้ ใช้วิธี ส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยใช้ครอบครัวบ าบัดและใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
        2.3.2 กลุ่มผู้เสพ ใช้วิธี ใช้วิธีเข้าค่ายบ าบัด
        2.3.3 กลุ่มผู้ติด ใช้วิธี ส่งเข้ารับการบ าบัดท่ีโรงพยาบาล
        2.3.4 ผู้เสพท่ีมีอาการทางจิตร่วมด้วย ใช้การส่งเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

3. การติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง โดย อสม. จพท าหน้าท่ีติดตามประเมินผลและช่วยเหลือหลังการบ าบัดรักษา รวมท้ังแก้ไขปัญหา/ให้ก าลังใจ/
เสริมพลังใจ ให้ผู้บ าบัดรักษาสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ ผ่านการเย่ียมบ้าน การันัดพบ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

4. กิจกรรมการดูแลอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย การสังเกตอาการ พฤติกรรม สอบถามปัญหา การให้ก าลังใจ ให้ความรู้เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพทางกาย ใจ การป้องกันการเสพซ้ า

5. พ้ืนท่ีมีนวัตกรรมกระบวนการ ท่ีเป็นตัวอย่างให้พ้ืนท่ีอ่ืนไปศึกษาได้ ซ่ึงได้แก่ นวัตกรรม ช ช้าง 5 ตัว ของพ้ืนท่ี อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปัญหา/อุปสรรค
     สภาพปัญหา สถานนการณ์ในพ้ืนท่ียังมีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง



ช่ือตัวช้ีวัด โครงการภายใต้ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน ค าอธิบายผลการด าเนินงาน
ร้อยละต ำบลผ่ำนเกณฑ์
ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต

โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนำ และบูรณำกำร งำน
สุขภำพภำคประชำชน ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565

ทุกต ำบล 
2,678 ต ำบล

ร้อยละ 50

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ผลงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

1. จัดท ำข้อมูลกำรพัฒนำต ำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัย จำกโควิด 19 แยกตำมลักษณะพ้ืนท่ี ประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และ ศสมช. ท่ีจะพัฒนำ
สู่ คสมช.คุณภำพ  
2. ถ่ำยทอดแนวทำงกำดร ำเนินงำนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใช้กำรพัฒนำศักยภำพ อสม. นวัตกรสังคม ผ่ำน Esanphc.net/tambon โดยมีรำยละเอียด 
โดยวิธีกำรเรียน ออนไลน์ อสม.นวัตกรสังคม
     2.1 แนวทำงกำรด ำเนินงำน
     2.2 รำยช่ือพ้ืนท่ีต้นแบบ
     2.3 หลักสูตร อสม.นวัตกรสังคม
     2.4 หลักสูตร แกนน ำขับเคล่ือน
3. จัดท ำแนวทำงกำรประเมินต ำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19
     3.1 ข้ันท่ี 1 ทุกหมู่บ้ำนประเมินตนเอง ใช้แบบประเมินหมู่บ้ำน "ต ำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19 โดย อสม. ร่วมกับ กรรมกำรหมู่บ้ำน 
ผู้ใหญ่บ้ำน และเครือข่ำยร่วมกันประเมิน โดยใช้หมู่บ้ำนละ 1 ชุด
     3.2 ข้ันท่ี 2 ต ำบลประเมินตนเอง ใช้แบบประเมินต ำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19 โดย อสม. ร่วมกับหมอคนท่ี 2 หมอคนท่ี 3 ทีมสร้ำงสุข
ของต ำบล/บอร์ดต ำบล/คณะกรรมกำรต ำบล และภำคีเครือข่ำยร่วมกันประเมินต ำบลละ 1 ชุด
4. ประชุมขับเคล่ือนจ ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. ด ำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกต ำบลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบประเมินต ำบลวิธีชีวิตใหม่ปอลดภัยโควิด 19 และทบทวนประเด็นกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของต ำบล

การก ากับติดตาม ผลการประเมินต าบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจาก โควิด 19 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ช่ือตัวช้ีวัด โครงการภายใต้ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน ค าอธิบายผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ผลงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

1. จัดท ำข้อมูลกำรพัฒนำต ำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัย จำกโควิด 19 แยกตำมลักษณะพ้ืนท่ี ประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และ ศสมช. ท่ีจะพัฒนำ
สู่ คสมช.คุณภำพ  
2. ถ่ำยทอดแนวทำงกำดร ำเนินงำนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใช้กำรพัฒนำศักยภำพ อสม. นวัตกรสังคม ผ่ำน Esanphc.net/tambon โดยมีรำยละเอียด 
โดยวิธีกำรเรียน ออนไลน์ อสม.นวัตกรสังคม
     2.1 แนวทำงกำรด ำเนินงำน
     2.2 รำยช่ือพ้ืนท่ีต้นแบบ
     2.3 หลักสูตร อสม.นวัตกรสังคม
     2.4 หลักสูตร แกนน ำขับเคล่ือน
3. จัดท ำแนวทำงกำรประเมินต ำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19
     3.1 ข้ันท่ี 1 ทุกหมู่บ้ำนประเมินตนเอง ใช้แบบประเมินหมู่บ้ำน "ต ำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19 โดย อสม. ร่วมกับ กรรมกำรหมู่บ้ำน 
ผู้ใหญ่บ้ำน และเครือข่ำยร่วมกันประเมิน โดยใช้หมู่บ้ำนละ 1 ชุด
     3.2 ข้ันท่ี 2 ต ำบลประเมินตนเอง ใช้แบบประเมินต ำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19 โดย อสม. ร่วมกับหมอคนท่ี 2 หมอคนท่ี 3 ทีมสร้ำงสุข
ของต ำบล/บอร์ดต ำบล/คณะกรรมกำรต ำบล และภำคีเครือข่ำยร่วมกันประเมินต ำบลละ 1 ชุด
4. ประชุมขับเคล่ือนจ ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. ด ำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกต ำบลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบประเมินต ำบลวิธีชีวิตใหม่ปอลดภัยโควิด 19 และทบทวนประเด็นกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของต ำบล

การก ากับติดตาม ผลการประเมินต าบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจาก โควิด 19 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ช่ือตัวช้ีวัด โครงการภายใต้ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน ค าอธิบายผลการด าเนินงาน
ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้สุขภาพ
ภาคประชาชน

โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และบูรณาการ งาน
สุขภาพภาคประชาชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ถอดบทเรียน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 
(อสม. ดีเด่น 
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือ) 12 สาขา

ร้อยละ 30

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ผลงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

1. ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานและคัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน โดยสรุปผลการคัดเลือกคือ ถอดบทเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม. ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12 สาขา
     1.1 สาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
     1.2 สาขาส่งเสริมสุขภาพ
     1.3 สาขาสุขภาพจิตชุมชน
     1.4 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
     1.5 สาขาบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
     1.6 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
     1.7 สาขาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ
     1.8 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
     1.9 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยส่ิงแวดล้อม
     1.10 สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
     1.11 สาขาทันตสุขภาพ
     1.12 สาขาป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

2. ก าหนดวิธีการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) เป็รเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในยกระบวนการท างาน แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ การท า AAR ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม และ การท า AAR ส าหรับผู้จัดกิจกรรม โดยค าถามท่ีใช้ในการท า AAR ประกอบด้วย
     - เป้าหมายหรือความคาดหวังของท่านในกิจกรรมน้ี
     - เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวัง หรือไม่ เพราะอะไร
     - ส่ิงท่ีเกินเป้าหมายหรือความคาดหวัง เพราะอะไร
     - ส่ิงท่ีเป็นไปตามเป้ามหายหรือความคาดหวัง หรือปัญหาท่ีพบ เพราะอะไร
     - จะท าอะไรต่อไป หรือปรับปรุงการท างานอย่างไร

3. ผลลัพธ์จากการถอดบทเรียน
     - องค์ความรู้ใหม่ท่ีค้นพบ (วิเคราะห์/สังเคราะห์)
     - นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน
     - กระบวนท่ีพัฒนาข้ึน
     - กระบวนการท่ีแก้ไขปัญหา
     - ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
     - แนวทางการพัฒนาในอนาคต



ช่ือตัวช้ีวัด โครงการภายใต้ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน ค าอธิบายผลการด าเนินงาน
ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาองค์กร อสม.สร้าง
สุขภาพ

ชมรม อสม.
ระดับต าบล 
อ าเภอ หรือ 
จังหวัด

ร้อยละ 50

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ผลงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

1. ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานงาน ปรับปรุงหลักสูตรองค์กร อสม. ต้นแบบสร้างสุขภาพ วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายให้ อสม.สร้างสุขภาพ เป็น
องค์กรท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย อสม.ในการเป็น ต้นแบบการสร้างสุขภาพ โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ออกแบบ และจัด
กิจกรรมสร้างสุขภาพ โดยการประเมินผลผู้ผ่านการอบรมมความรู้ในระดับดีข้ึนไปร้อยละ 80 โดยใช้รูปแบบการพัฒนาองค์กร รูปแบบเดิม และ
เพ่ิมเน้ือหาใน Google site 
2. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ โดยมีหน่วยการเรียนรู้ ท้ังหมด 3 หน่วย
     2.1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การส่ือสารเพ่ือปรับเปล่ีนยนพฤติกรรม (เน้นหัวข้อการตรวจสอขภาพ ควรเป็นรูปธรรม) 
        2.1.1 การส ารวจและการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ิมเติมประเด็น 5 อ. 2 ส. การพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพของ อสม. และ
ประชาชนด้านสุขภาพ
        2.1.2 การส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยี และการรู้เท่าทันส่ือ (การส่ือสารในยุค 4.0/Digital Literacy)
        2.1.3 เทคโนโลยีและแอปพลิเคช่ันด้านสุขภาพ
     2.2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ
         2.2.1 ภาวะผู้น า เพ่ิมเติมประเด็น จิตอาสา
         2.2.2 การสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน
         2.2.3 การบริหารจัดการองค์กร
     2.3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การสร้างองค์กรต้นแบบในการสร้างสุขภาพ
         2.3.1 การวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ 7S
         2.3.2 การวางเป้าหมายร่วมกัน
         2.3.3 การสร้างกิจกรรม
         2.3.4 การประเมินผล 
3. ด าเนินการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ส่ือสาร
4.ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพแกนน า อสม.


