
โครงการสงเสริมศกัยภาพการทํางานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบาน 
ตําบลนบพิตาํ   อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ปงบประมาณ  2551 
 
ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ตําบลนบพิตํา 
                     อําเภอนบพิตํา    จังหวัดนครศรีธรรมราช   ปงบประมาณ  2551 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 ในการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนไดมุงเนนใหประชาชน  มีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ  การ
ปองกันและควบคุมโรค   การแกปญหาสาธารณสุขในทองถิ่น  โดยที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขเปนแกนนําสําคัญ
ในการดําเนินงานดังกลาว  โดยเปนผูใหความรู  ใหคําแนะนํา  เก็บรวบรวมขอมูลและรวมกันปฏิบัติ  เพื่อนําไปสู
การมีสุขภาพดี    ในภาวะการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง   ทั้งทางดานเศรษฐกิจและ สังคม  ทําใหสถานการณ
ดานสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปดวย งานดานสุขภาพจะเนนการสรางสุขภาพ มากกวาการรักษาพยาบาล  เมื่อเกิดการ
เจ็บปวยขึ้นแลว  โดยมีประชาชนเปนผูสรางสุขภาพดวยตนเอง  และอาสาสมัครสาธารณสุขก็ยังเปนผูที่มีบทบาท  
สําคัญในการใหความรู  คําแนะนํา  การใหบริการขั้นตน รวมท้ังการเก็บรวบรวมขอมูลดานสาธารณสขุใหถูกตอง
ครบถวนในเขตรับผิดชอบ  ดังนั้น ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตําไดจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพ
การทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตําในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติขึ้น  โดยมุงหวังจะให
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนนําสุขภาพระดับหมูบานที่มีประสิทธิภาพที่ดีตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการ
ปฏิบัติงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลอื่นๆของอําเภอนบพิตํา  และประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานสุขภาพภาคประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและสอดคลองกับภาวะการณ
ปจจุบัน 

2. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีขวัญกําลังใจ มีความสามัคคี ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขไดมีการประสานงานในการปฏิบัติงานรวมกับองคกรทองถิ่น 

และทุกภาคสวน   เพื่อนาํไปสูการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน  
 
เปาหมาย 
  



 อาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิตํา      จาํนวน    144  คน 
 
วิธีการดําเนินการ 
 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตามลําดับ 
2. ชมรมอสม.ตําบลนบพิตําจัดซื้อและจางรายละเอียดตามโครงการ 
3. จัดโครงการสงเสริมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนบพิตํา 

ในวันที่ 20 มีนาคม  2551   ซึง่เปนวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ 
4. ติดตามประเมินผลหลังการจัดโครงการ  โดยดูจากผลการปฏิบัติงานตามเกณฑบทบาทและ

หนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
  
  วันที่    20  มีนาคม  2551 
 
สถานที่ดําเนินการ 
 

 หนาที่วาการอําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

งบประมาณ 
 
 จากองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เปนคาใชจายในการจัด
โครงการสงเสริมศักยภาพการทํางานของอสม.ในวันอสม.แหงชาติ ประจําป  2551 ใหแกชมรมอสม.ตําบลนบพิ
ตํา 
(ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน )   จํานวน     30,000    บาท    เปนคาใชจายดังนี้ 

1. คาอาหาร      
  สําหรับอสม.และเจาหนาที่สาธารณสุขผูเขารวมโครงการ  จํานวน  148คน คนละ  50  บาท    
จํานวน  1  มื้อ  เปนเงิน  7,400  บาท 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  สําหรับอสม.และเจาหนาที่สาธารณสุขผูเขารวมโครงการ  จํานวน   148 คน คนละ  25  บาท              
จํานวน   1  มื้อ   เปนเงิน  3,700 บาท 

 3. คาปายไวนิลรณรงคดานสุขภาพ  จํานวน  3 ผืน  ผืนละ  500 บาท  เปนเงิน   1,500 บาท 
                   4. คาเครื่องแตงกายของผูรวมกิจกรรมโนราบิก จํานวน  6 คน คนละ 500 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 



                   5. คาเสื้อสําหรับอสม.ใชในการเดินขบวนพาเหรดรณรงคการปองกันและควบคุมโรค รวมทั้งการ 
                      แขงขันกีฬาจํานวน   144  ตัว   ตัวละ 100   บาท  เปนเงิน   14,400 บาท 
หมายเหตุ     คาวัสดุสํานักงานในการจัดนิทรรศการดานสุขภาพและผลการปฏิบัติงานของชมรมอสม.ตําบล 

นบพิตํา รวมทั้งการจัดขบวนพาเหรดเดินรณรงคเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   เบิกจากสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปฏิบัติงาน
กับอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลอื่นๆของอําเภอนบพิตํา  และประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
สุขภาพภาคประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและสอดคลองกับภาวะการณปจจุบัน 

2. อาสาสมัครสาธารณสุข มีความสามัคคี  และรวมมือในการทํางานเปนกลุม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง และประชาชนในเขตรับผิดชอบ ใหดีขึ้น 

3. อาสาสมัครสาธารณสุข มีการประสานงานที่ดีกับองคกรชุมชน และประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะ
นําไปสูการพฒันารวมกันในดานสุขภาพตอไป                                                  

 
……………………………….ผูเขียนโครงการ 

                                                                 (นางรัชนี    สิทธิสงัข) 
เลขานุการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา 

 
……………………………….ผูเสนอโครงการ 

                                                                  (นายสมพร   สงศรี) 
                              ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา 

 
……………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

(นายนคร     ปาฬีพิชัย) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 

 
……………………………….ผูอนุมัติโครงการ 



(นายคนึง    สนัธานเดชา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 

กําหนดการการจัดโครงการสงเสริมศักยภาพการทํางานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ตําบลนบพิตํา   อําเภอนบพติํา    จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปงบประมาณ  2551 

วันท่ี  20  มีนาคม  2551 
 
12.30 น.     อสม.ตําบลนบพิตําลงทะเบียนเขารวมโครงการที่สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก  
                    
13.00 น.     อสม.ตําบลนบพิตําและตาํบลกรุงชิงรวมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอฯและเดนิ

รณรงค   
                  จากหนาสถานีตาํรวจภูธรอําเภอนบพิตํา สูที่วาการอําเภอนบพิตํา 
 อสม.ตําบลนาเหรงและตําบลกะหรอรวมเดินเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระพี่นางเธอฯและเดิน

รณรงค   
                  จากบานควนสวนปดสูที่วาการอําเภอนบพิตาํ 
 
13.35 น.     พิธีเปดงานวันอสม.แหงชาติ ป 2551  โดย นายอาํเภอนบพิตํา พรอมมอบเกียรติบัตร

  
 อสม.ดีเดนระดับหมูบาน  ระดับตําบลและระดับอําเภอ 
  
14.00 น.     อสม.อําเภอนบพิตํา  กลาวเทิดพระเกยีรติคุณและรวมแสดงการไวอาลัยแดสมเดจ็พระพีน่าง
เธอ    
 เจาฟากัลยาณวิัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 
14.35 น.     พักทานอาหารวาง   ชมนิทรรศการดานสุขภาพและผลงานของชมรมอสม.ตําบลตางๆ 
 
14.50 น.     การแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวางอสม.ทั้ง 4  ตําบลของอําเภอนบพิตํา  
    
17.00 น.     การเสวนาผลการปฏิบัติงานของอสม.รอบปที่ผานมาของแตละตําบล  รวมทั้งปญหา

อุปสรรค 
                  ในการปฏิบัติงานสุขภาพภาคประชาชนและแนวทางการแกไขปญหา  
 
18.00 น.     ทานอาหารเย็นรวมกัน  
 



19.00 น.     การแสดงบนเวท ีของอสม.แตละตําบล (ตําบลนบพิตํา แสดงการราํโนราบิก ซ่ึงเปนการ 
                   ออกกําลังกายของภาคใต และการรองเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระพีน่างเธอ ฯ) 
 
21.30 น.     ปดงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการคายทักษะชีวติพิชิตเอดสและยาเสพติด 
ตําบลนบพิตาํ   อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ปงบประมาณ  2551 
 
ชื่อโครงการ   โครงการคายทักษะชวีิตพิชิตเอดสและยาเสพติด  ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา    จังหวัด
นครศรีธรรมราช   ปงบประมาณ  2551 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 ในสถานการณสังคมปจจุบนัวิฤตการณตางๆ ที่เปนปญหาของสังคม เชนการมีเพศสมัพันธกอนวัย
อันควรและการขาดการปองกันอันจะนํามาซึ่งโรคเอดส   การดื่มสุรา  การสูบบุหร่ี  รวมทั้งการใชยาเสพติด  
ในกลุมเยาวชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและทวคีวามรุนแรงสงผลใหกลุมเยาวชนที่ขาดความรูและทักษะชีวิตตอง
ประสบกับปญหาดังกลาว  ซ่ึงมีผลกระทบกับการดําเนนิชีวิตของเยาวชนและครอบครัว  ดังนั้นเพื่อใหกลุม
เยาวชนตําบลนบพิตํา มีความรูและทักษะชวีิตที่ถูกตอง สามารถปรับวิกฤตการณโรคเอดสและยาเสพติดให
ลดลง  โดยเนนการเสริมสรางความเขมแขง็ใหเยาวชนมแีนวทางในการปองกันและแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม     องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํารวมกับ  หนวยสันติภาพสหรัฐอเมริกาแหงประเทศ
ไทยสถานีอนามัยบานตลาดโรงเหล็กและโรงเรียนนบพติําวิทยา   จึงไดจัดทําโครงการคายทักษะชวีิตพิชิต
เอดสและยาเสพติด  ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวดันครศรีธรรมราชปงบประมาณ 2551ขึ้น เพื่อให
เยาวชนมีภูมิคุมกันชีวิตทีด่ีดาํรงชีวิตในสังคมไดอยางมีสุขภาวะที่ดีตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหเยาวชนตําบลนบพิตํา  มีความรูและทักษะชวีิตที่ถูกตองในการดาํเนินชวีิต  สามารถ
หลีกเลี่ยงจากปญหาตางๆ เชน ยาเสพติดและโรคเอดส   รวมทั้งปญหาอื่นๆไดอยางเหมาะสม 

2. เพื่อลดปญหาโรคเอดสและยาเสพติดในตําบลนบพิตําในกลุมเยาวชนใหลดลง 
3. เพื่อใหเยาวชนตําบลนบพิตํา  มีความสามัคคี  รูจักการทํางานเปนกลุม เพื่อเรียนรูการอยูรวมกนั 

ในสังคมไดอยางมีความสุข  
 
เปาหมาย 
  
 นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนนบพิตาํ      จํานวน    71   คน 
 



วิธีการดําเนินการ 
 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตามลําดับ 
2. ประสานวิทยากรในโครงการจากหนวยงานตางๆ 
3. จัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยพัสดุองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 

และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน   
                   4.    จัดโครงการคายทักษะชวีิตพิชิตเอดสและยาเสพติด  ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา    จังหวัด
นครศรีธรรมราช   ปงบประมาณ  2551 

5.    ติดตามประเมินผลหลังการจัดโครงการ   
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
  
  วันที ่   10  มิถุนายน   2551 
 
สถานที่ดําเนินการ 
 

 โรงเรียนนบพิตําวิทยา   อําเภอนบพิตํา   จังหวดันครศรีธรรมราช 
 

งบประมาณ 
 
 จากองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  ตั้งจายจากเงินรายไดเปนคาใชจายในการรณรงคปองกัน
โรคเอดส  โรคไขเลือดออก  โรคฉี่หนู   โรคมาลาเรีย  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)   จํานวน         บาท  
เปนคาใชจายดังนี ้
 
 1. คาปายไวนิลโครงการ  จํานวน  1 ผืน  ผนืละ  800 บาท  เปนเงิน   800 บาท 
                   2. คาเสื้อสําหรับกลุมเปาหมาย  จํานวน   71  ตัว   ตัวละ 100   บาท  เปนเงิน   7100 บาท 
 3. คาเสื้อสําหรับวิทยากรและผูดําเนินการจัดโครงการ   จํานวน  20  ตัว  ตัวละ   200  บาท เปนเงิน  
                       4,000  บาท 
 4.  คาวัสดุสาํนกังาน   เปนเงิน 
 
 
 
 



หมายเหตุ     คาอาหารกลางวัน   อาหารวางและเครื่องดื่ม   คาตอบแทนวิทยากร   เบิกจากหนวยสันติภาพ
สหรัฐอเมริกาแหงประเทศไทย 
 คาวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทยเบิกจากสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. เยาวชนตําบลนบพิตํา  มีความรูและทักษะชีวิตที่ถูกตองในการดําเนนิชวีิต  สามารถเผชิญกับ
ปญหาตางๆ เชน ยาเสพติดและโรคเอดส   รวมทั้งปญหาอื่นๆไดอยางเหมาะสม 

2. ปญหาโรคเอดสและยาเสพติด  ในกลุมเยาวชนตําบลนบพิตําลดลง 
3. เยาวชนตําบลนบพิตํา  มีความสามัคคี  รูจักการทํางานเปนกลุม  และอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข  
 
ผูรับผดิชอบโครงการ 
 
 องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  หนวยสันติภาพสหรฐัอเมริกาแหงประเทศไทย 
                  และสถานีอนามยับานโรงเหลก็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   ลงชื่อ                                      ผูเขียนโครงการ         
                                                      (นางกัลยาณี   พรหมรัตน) 
                                          นักวิชาการสาธารณสขุ 7 ว. 
 
 
 
       ลงชื่อ                                ผูเสนอโครงการ                   ลงชื่อ                              ผูเสนอโครงการ 
         



             (นางดวงเพ็ญ    จันทรปาน)              (นางเพ็ญศรี     คงเรือง)                     
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 รักษาราชการแทน     เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 7 
      หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล       หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
 
                ลงชื่อ                           ผูเห็นชอบโครงการ   
                                    (นายนคร   ปาลีพิชัย)                        
                               ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  
 
 
                        ลงชื่อ                                      ผูอนุมัติโครงการ          
               (นายคนึง    สันธานเดชา)  
      นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการศึกษาดูงานของกลุมแมบาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและ ผูนําชมุชนตําบลนบพิตํา 

ปงบประมาณ  2551 
 

วันท่ี  20  มกราคม  2551 
 04.39 น.  เดินทางออกจากสถานีอนามัยบานโรงเหลก็ 
 08.00 น.   รับประทานอาหารเชาที่สหกรณสุราษฎรธานี 
 08.45 น.  ออกเดินทางสูจังหวดัชุมพร 
 12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ทับสะแก   จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
 13.30 น.  ชมศูนยวิทยาศาสตรและศูนยวิจยัสัตวน้ําหวากอ  ประจวบคีรีขันธ 
 15.00 น.  เดินทางสูจังหวัดเพชรบุรี 
 16.30 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ปมลุงเทง เพชรบุรี 
 19.00 น.  พักคางคืน ที่ อําเภอพุทธมณฑล  จังหวดันครปฐม 
วันท่ี 22  สิงหาคม  2546 
       05.00 น.  ออกจากที่พกั เดินทางไปกรุงเทพมหานคร 
       07.454 น.              รับประทานอาหารเชา ที่กรุงเทพมหานคร 

       08.30 น.             ไหวพระแกวมรกต ที่วัดพระศรรัีตน
ศาสดา……………………………….ผูเขียนโครงการ 

                                                                 (นางรัชนี    สิทธิสงัข) 
เลขานุการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา 

 
……………………………….ผูเสนอโครงการ 

                                                                  (นายสมพร   สงศรี) 
                              ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา 

 
……………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

(นายนคร     ปาฬีพิชัย) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 

 
……………………………….ผูอนุมัติโครงการ 

(นายคนึง    สันธานเดชา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 



กําหนดการการจัดโครงการสงเสริมศักยภาพการทํางานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ตําบลนบพิตํา   อําเภอนบพติํา    จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปงบประมาณ  2551 

วันท่ี  20  มีนาคม  2551 
 
12.30 น.     อสม.ตําบลนบพิตําลงทะเบียนเขารวมโครงการที่สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก  
                    
13.00 น.     อสม.ตําบลนบพิตําและตาํบลกรุงชิงรวมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอฯและเดนิ

รณรงค   
                  จากหนาสถานีตาํรวจภูธรอําเภอนบพิตํา สูที่วาการอําเภอนบพิตํา 
 อสม.ตําบลนาเหรงและตําบลกะหรอรวมเดินเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระพี่นางเธอฯและเดิน

รณรงค   
                  จากบานควนสวนปดสูที่วาการอําเภอนบพิตาํ 
 
13.35 น.     พิธีเปดงานวันอสม.แหงชาติ ป 2551  โดย นายอาํเภอนบพิตํา พรอมมอบเกียรติบัตร

  
 อสม.ดีเดนระดับหมูบาน  ระดับตําบลและระดับอําเภอ 
  
14.00 น.     อสม.อําเภอนบพิตํา  กลาวเทิดพระเกยีรติคุณและรวมแสดงการไวอาลัยแดสมเดจ็พระพีน่าง
เธอ    
 เจาฟากัลยาณวิัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 
14.35 น.     พักทานอาหารวาง   ชมนิทรรศการดานสุขภาพและผลงานของชมรมอสม.ตําบลตางๆ 
 
14.50 น.     การแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวางอสม.ทั้ง 4  ตําบลของอําเภอนบพิตํา  
    
17.00 น.     การเสวนาผลการปฏิบัติงานของอสม.รอบปที่ผานมาของแตละตําบล  รวมทั้งปญหา

อุปสรรค 
                  ในการปฏิบัติงานสุขภาพภาคประชาชนและแนวทางการแกไขปญหา  
 
18.00 น.     ทานอาหารเย็นรวมกัน  
 
19.00 น.     การแสดงบนเวท ีของอสม.แตละตําบล (ตําบลนบพิตํา แสดงการราํโนราบิก ซ่ึงเปนการ 
                   ออกกําลังกายของภาคใต และการรองเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระพีน่างเธอ ฯ) 



 
21.30 น.     ปดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
วันท่ี  28  สิงหาคม   2550 
 
08.30 น.     ลงทะเบียนเขารับการอบรม  
 
09.00 น      วิชา สุขภาพดีมีสุข 
 โดย คุณกัลยาณ ี  พรหมรัตน    นักวิชาการสาธารณสุข 
 
10.30 น.     พักทานอาหารวาง 
 



10.45 น. วิชา การ
ส่ือสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 

 โดย คุณสมคิด  สงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    
 
11.30 น.     วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 
                   โดย  คุณเอกราช   สวัสดิสาร   หัวหนาสถานีอนามัยบานนบ 
 
12.00 น. พักทาน

อาหารกลางวนั 
 
13.00 น.    วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 
                  โดย คุณเอกราช   สวัสดสิาร   หวัหนาสถานีอนามัยบานนบ 
                          คุณกัลยาณ ี  พรหมรัตน   นักวิชาการสาธารณสุข 
 
14.30 น.      พักทานอาหารวาง 
 
15.00 น.      วิชา การบริหารจัดการ 
                   โดยคณะวทิยากร  คุณกลัยาณ ี พรหมรัตน     คุณสมโชค  นงคนวล 
 
16.00 น.  ทดสอบ

หลังการอบรม 
 
16.30 น.  ปดการ

อบรม 
 
 
วันท่ี  28  สิงหาคม   2550 
 
08.30 น.     ลงทะเบียนเขารับการอบรม  
 
09.00 น      วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 
                   โดย  คุณเอกราช   สวัสดิสาร   หัวหนาสถานอีนามยับานนบ 
 
10.15 น.     พักทานอาหารวาง 



 
10.30 น. วิชา 

สุขภาพดีมีสุข 
 โดย คุณกัลยาณี   พรหมรัตน    นักวิชาการสาธารณสุข 
 
12.00 น. พักทาน

อาหารกลางวัน 
 
13.00 น.     วิชา การสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 
 โดย คุณสมคิด  สงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    
 
14.00 น.      พักทานอาหารวาง 
 
14.15 น.      วิชา การบริหารจัดการ 
                   โดยคณะวิทยากร  คุณกัลยาณี  พรหมรัตน     นักวิชาการสาธารณสุข 
                                                 คุณสมโชค  นงคนวล      นักวิชาการสาธารณสุข 
 
16.00 น.  ทดสอบ

หลังการอบรม 
 
16.30 น.  ปดการ

อบรม 
 
 
 
 
 

กําหนดการอบรมโครงการศึกษาดูงานของกลุมแมบาน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
และผูนําชุมชน  ตําบลนบพิตํา  ปงบประมาณ  2551 

วันที่  17   มกราคม  2551 
ณ  หองประชุมสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 

 
 
08.30 น.     ลงทะเบียนเขารับการอบรม  
 



09.00 น.     พิธีเปดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทขององคกรสวนทองถิ่นกับงานสรางสุขภาพ 
 โดย  นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 
09.30 น. วิชา การ

สาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
       โดย คุณกัลยาณี   พรหมรัตน   นักวิชาการสาธารณสุข 
  
10.30 น.   พักทาน
อาหารวาง 
 
10.45 น.  วิชา การ

บริหารจัดการหมูบานสุขภาพและการรวมกลุมพัฒนาอาชีพ 
                   โดย คุณ

เพ็ญศรี    คงเรือง   หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก   
  
12.00 น. พักทาน

อาหารกลางวัน 
 
13.00 น.  วิชา 

การแพทยแผนไทยและการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น 
                   โดย  คุณสมโชค   นงคนวล   นักวิชาการสาธารณสุข       
                           
14.30 น      พักทานอาหารวาง 
 
15.00 น.     การเตรียมตัวในการเดินทางไปศึกษาดูงาน  
                   โดยคุณกัลยาณี   พรหมรัตน   นักวิชาการสาธารณสุข 
 
16.00 น.      ปดการอบรม 
  
  
 
วันที่  28  สิงหาคม   2550 
 
08.30 น.     ลงทะเบียนเขารับการอบรม  
 



09.00 น      วิชา สุขภาพดีมีสุข 
 โดย คุณกัลยาณี   พรหมรัตน    นักวิชาการสาธารณสุข 
 
10.30 น.     พักทานอาหารวาง 
 
10.45 น. วิชา การ

สื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 
 โดย คุณสมคิด  สงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    
 
11.30 น.     วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 
                   โดย  คุณเอกราช   สวัสดิสาร   หัวหนาสถานอีนามยับานนบ 
 
12.00 น. พักทาน

อาหารกลางวัน 
 
13.00 น.    วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 
                  โดย คุณเอกราช   สวัสดิสาร   หัวหนาสถานีอนามัยบานนบ 
                          คุณกัลยาณี   พรหมรัตน   นักวิชาการสาธารณสุข 
 
14.30 น.      พักทานอาหารวาง 
 
15.00 น.      วิชา การบริหารจัดการ 
                   โดยคณะวิทยากร  คุณกัลยาณี  พรหมรัตน     คุณสมโชค  นงคนวล 
 
16.00 น.  ทดสอบ

หลังการอบรม 
 
16.30 น.  ปดการ

อบรม 
 
 
วันที่  28  สิงหาคม   2550 
 
08.30 น.     ลงทะเบียนเขารับการอบรม  
 



09.00 น      วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 
                   โดย  คุณเอกราช   สวัสดิสาร   หัวหนาสถานอีนามยับานนบ 
 
10.15 น.     พักทานอาหารวาง 
 
10.30 น. วิชา 

สุขภาพดีมีสุข 
 โดย คุณกัลยาณี   พรหมรัตน    นักวิชาการสาธารณสุข 
 
12.00 น. พักทาน

อาหารกลางวัน 
 
13.00 น.     วิชา การสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 
 โดย คุณสมคิด  สงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    
 
14.00 น.      พักทานอาหารวาง 
 
14.15 น.      วิชา การบริหารจัดการ 
                   โดยคณะวิทยากร  คุณกัลยาณี  พรหมรัตน     นักวิชาการสาธารณสุข 
                                                 คุณสมโชค  นงคนวล      นักวิชาการสาธารณสุข 
 
16.00 น.  ทดสอบ

หลังการอบรม 
 
16.30 น.  ปดการ

อบรม 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ตําบลนบพิตาํ   กิ่งอําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

   ปงบประมาณ  2550 



 
หลักการและเหตุผล 
 
 ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน   ไดมุงเนนใหประชาชน  ไดมีสวนรวมในการ สงเสริมสุขภาพ   
การปองกันและควบคุมโรค   การแกปญหาสาธารณสุขในทองถิ่น      โดยที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขเปนแกนนํา
สําคัญในการดาํเนินงานดังกลาว  โดยเปนผูใหความรู  ใหคําแนะนํา    เก็บรวบรวมขอมูลและรวมกันปฏิบัติ  เพื่อ
นําไปสูการมีสุขภาพดี    ในภาวะการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง   ทั้งทางดานเศรษฐกิจและ สังคม  ทําให
สถานการณดานสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปดวย     ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  (ป 2550 –
2554)หวังใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย  จิตใจ  ความรูความสามารถ  ทักษะในการประกอบ
อาชีพและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต     โดยการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา   และเนนการสรางสุขภาพ 
มากกวาการซอมสุขภาพ  หรือการรักษาพยาบาล  เมื่อเกิดการเจ็บปวยขึ้นแลว    โดยมีประชาชนเปนผูสราง
สุขภาพดวยตนเอง  และอาสาสมัครสาธารณสุขก็ยังเปนผูที่มีบทบาท  ในการใหความรู   คําแนะนํา   การ
ใหบริการขั้นตน  รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลดานสาธารณสุข ใหถูกตองครบถวนในเขตรับผิดชอบของตนเอง    
ดังนั้น   องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา รวมกับสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก    จึงไดจดัทําโครงการ 
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตําขึ้น     เพื่อยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขใหมและอาสาสมัคร
สาธารณสุขทีม่ีอยูเดิม  ใหเปนแกนนําสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู   ความเขาใจ   และมีทักษะดานสุขภาพมากขึ้น   สามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสม และ
สอดคลองกับภาวะการณในปจจุบัน 

2. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความสามัคคี ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนกลุม 
3. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขไดมีการประสานงานในการปฏิบัติงานรวมกับองคกรทองถิ่น 
และทุกภาคสวน   เพื่อนาํไปสูการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน  

 
 
 
เปาหมาย 
  
 อาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิตํา      จาํนวน    145   คน 
 



วิธีการดําเนินการ 
 

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตามลําดับ 
3. สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก   ประสานวิทยากร และ อาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิตําเพื่อ

เขารวมอบรมตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด 
4. จัดซื้อ จัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 

                         พ.ศ. 2538 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
5. อบรมฟนฟูใหความรูอาสาสมัครสาธารณสุข   โดยการบรรยาย  สาธิต   และการมีสวนรวม 

                        ในการปฏิบัติจริง 
6. ติดตามประเมินผลหลังการอบรม โดยดูจากผลการปฏิบัติงานตามเกณฑบทบาทและหนาที่ 

                         ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
  
  วันที่    27 - 28  สิงหาคม    2550 
 
สถานที่ดําเนินการ 
 

   สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก   ตําบลนบพิตํา  กิ่งอําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

งบประมาณ 
 
 จากองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  หมวดคาใชสอยตามแผนงานสาธารณสุขปงบประมาณ  2550    
จํานวน     29,525    บาท    เปนคาใชจายดังนี้ 
 
 
 

 
1.   คาอาหารกลางวัน      
  ผูเขารับการอบรมและคณะวิทยากร  จํานวน   150  คน คนละ  40  บาท    จาํนวน  2  มื้อ 
 เปนเงิน    12,000  บาท 
 
7. คาอาหารวาง 



  ผูเขารับการอบรมและคณะวิทยากร  จํานวน   150  คน คนละ  15  บาท    จาํนวน 4 มื้อ 
                    เปนเงิน  9,000 บาท 
 

8.  คาวัสดุสํานักงาน  
        สมุดจดบันทึกในการอบรม   จํานวน   145  เลม  เลมละ 10  บาท  เปนเงิน     1,450  บาท 
                          ปากกา    จาํนวน    145  ดาม  ดามละ  5  บาท  เปนเงิน     725    บาท 
        คาถายเอกสารชุดวิชาประกอบการอบรม    จาํนวน  145  ชุด  ชุดละ  30 บาท  
                          เปนเงิน   4,350 บาท 
 
                  4.   คาของขวัญวิทยากร จํานวน    8    คน  คนละ  250 บาท  เปนเงิน    2,000  บาท 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา และ สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

4. อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู   ความเขาใจ  และมีทักษะในดานสุขภาพมากขึน้สามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชน ในการปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

5. อาสาสมัครสาธารณสุข มีความสามัคคี  และรวมมือในการทํางานเปนกลุม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง และประชาชนในเขตรับผิดชอบ ใหดีขึ้น 

6. อาสาสมัครสาธารณสุข มีการประสานงานที่ดีกับองคกรชุมชน และประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะ
นําไปสูการพฒันารวมกันในดานสุขภาพตอไป 

 
 
                                                             
 

……………………………….ผูเขียนโครงการ 
                                                       (นางกัลยาณี     พรหมรัตน) 
                                                      นักวิชาการสาธารณสุข  7 ว. 

 
……………………………….ผูเสนอโครงการ 



                                                     (นางดวงเพ็ญ    จันทรปาน) 
                                      เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5  รักษาราชการแทน 
                                             หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 
……………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

                                                       (นายนคร     ปาฬีพิชัย) 
                                           ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 

 
……………………………….ผูอนุมัติโครงการ 

                                                     (นายคนึง    สันธานเดชา) 
                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิตํา 
วันที่  27-28 สิงหาคม   2550 

 
วันที่  27  สิงหาคม  2550 
 
08.30 น.     ลงทะเบียนเขารับการอบรม  
 
09.00 น.     พิธีเปดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทขององคกรสวนทองถิ่นกับงานดานสุขภาพ 



 โดย  นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 
09.45 น. ทดสอบ

กอนการอบรม 
 
10.00 น.   พักทาน
อาหารวาง 
 
10.15 น.   วิชา การ

สาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
       โดย คุณกัลยาณี   พรหมรัตน   นักวิชาการสาธารณสุข 
 
11.00 น. วิชา อาสาสมัครสาธารณสุข และกฏหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวของ         
 โดย คุณกิตติพงศ     ถวาย    นักวิชาการสาธารณสุข 
    
12.00 น. พักทาน

อาหารกลางวัน 
 
13.00 น. วิชา การ

ใหบริการสาธารณสุขที่จําเปน 
       โดย คุณเพ็ญศรี    คงเรือง   หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก   
                          คุณสมโชค   นงคนวล    นักวิชาการสาธารณสุข 
 
14.30 น      พักทานอาหารวาง 
 
14.45 น.     วิชา การใหบริการสาธารณสุขที่จําเปน   (ฝกปฏิบัติ) 
                   โดยคณะวิทยากร    คุณสมโชค  นงคนวล   นักวิชาการสาธารณสขุ 
                                                   คุณอรัญญา  รอดตัว     พยาบาลวิชาชีพ  
 
  
วันที่  28  สิงหาคม   2550 
 
08.30 น.     ลงทะเบียนเขารับการอบรม  
 
09.00 น      วิชา สุขภาพดีมีสุข 



 โดย คุณกัลยาณี   พรหมรัตน    นักวิชาการสาธารณสุข 
 
10.30 น.     พักทานอาหารวาง 
 
10.45 น. วิชา การ

สื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 
 โดย คุณสมคิด  สงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    
 
11.30 น.     วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 
                   โดย  คุณเอกราช   สวัสดิสาร   หัวหนาสถานอีนามยับานนบ 
 
12.00 น. พักทาน

อาหารกลางวัน 
 
13.00 น.    วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 
                  โดย คุณเอกราช   สวัสดิสาร   หัวหนาสถานีอนามัยบานนบ 
                          คุณกัลยาณี   พรหมรัตน   นักวิชาการสาธารณสุข 
 
14.30 น.      พักทานอาหารวาง 
 
15.00 น.      วิชา การบริหารจัดการ 
                   โดยคณะวิทยากร  คุณกัลยาณี  พรหมรัตน     คุณสมโชค  นงคนวล 
 
16.00 น.  ทดสอบ

หลังการอบรม 
 
16.30 น.  ปดการ

อบรม 
 
 
วันที่  28  สิงหาคม   2550 
 
08.30 น.     ลงทะเบียนเขารับการอบรม  
 
09.00 น      วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 



                   โดย  คุณเอกราช   สวัสดิสาร   หัวหนาสถานอีนามยับานนบ 
 
10.15 น.     พักทานอาหารวาง 
 
10.30 น. วิชา 

สุขภาพดีมีสุข 
 โดย คุณกัลยาณี   พรหมรัตน    นักวิชาการสาธารณสุข 
 
12.00 น. พักทาน

อาหารกลางวัน 
 
13.00 น.     วิชา การสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 
 โดย คุณสมคิด  สงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    
 
14.00 น.      พักทานอาหารวาง 
 
14.15 น.      วิชา การบริหารจัดการ 
                   โดยคณะวิทยากร  คุณกัลยาณี  พรหมรัตน     นักวิชาการสาธารณสุข 
                                                 คุณสมโชค  นงคนวล      นักวิชาการสาธารณสุข 
 
16.00 น.  ทดสอบ

หลังการอบรม 
 
16.30 น.  ปดการ

อบรม 
 
 
 
 
 

กําหนดการอบรมโครงการศึกษาดูงานของกลุมแมบาน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
และผูนําชุมชน  ตําบลนบพิตํา  ปงบประมาณ  2551 

วันที่  17   มกราคม  2551 
ณ  หองประชุมสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 

 



 
08.30 น.     ลงทะเบียนเขารับการอบรม  
 
09.00 น.     พิธีเปดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทขององคกรสวนทองถิ่นกับงานสรางสุขภาพ 
 โดย  นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 
09.30 น. วิชา การ

สาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
       โดย คุณกัลยาณี   พรหมรัตน   นักวิชาการสาธารณสุข 
  
10.30 น.   พักทาน
อาหารวาง 
 
10.45 น.  วิชา การ

บริหารจัดการหมูบานสุขภาพและการรวมกลุมพัฒนาอาชีพ 
                   โดย คุณ

เพ็ญศรี    คงเรือง   หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก   
  
12.00 น. พักทาน

อาหารกลางวัน 
 
13.00 น.  วิชา 

การแพทยแผนไทยและการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น 
                   โดย  คุณสมโชค   นงคนวล   นักวิชาการสาธารณสุข       
                           
14.30 น      พักทานอาหารวาง 
 
15.00 น.     การเตรียมตัวในการเดินทางไปศึกษาดูงาน  
                   โดยคุณกัลยาณี   พรหมรัตน   นักวิชาการสาธารณสุข 
 
16.00 น.      ปดการอบรม 
  
  
 



วันที่  28  สิงหาคม   2550 
 
08.30 น.     ลงทะเบียนเขารับการอบรม  
 
09.00 น      วิชา สุขภาพดีมีสุข 
 โดย คุณกัลยาณี   พรหมรัตน    นักวิชาการสาธารณสุข 
 
10.30 น.     พักทานอาหารวาง 
 
10.45 น. วิชา การ

สื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 
 โดย คุณสมคิด  สงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    
 
11.30 น.     วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 
                   โดย  คุณเอกราช   สวัสดิสาร   หัวหนาสถานอีนามยับานนบ 
 
12.00 น. พักทาน

อาหารกลางวัน 
 
13.00 น.    วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 
                  โดย คุณเอกราช   สวัสดิสาร   หัวหนาสถานีอนามัยบานนบ 
                          คุณกัลยาณี   พรหมรัตน   นักวิชาการสาธารณสุข 
 
14.30 น.      พักทานอาหารวาง 
 
15.00 น.      วิชา การบริหารจัดการ 
                   โดยคณะวิทยากร  คุณกัลยาณี  พรหมรัตน     คุณสมโชค  นงคนวล 
 
16.00 น.  ทดสอบ

หลังการอบรม 
 
16.30 น.  ปดการ

อบรม 
 



 
วันที่  28  สิงหาคม   2550 
 
08.30 น.     ลงทะเบียนเขารับการอบรม  
 
09.00 น      วิชา การจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 
                   โดย  คุณเอกราช   สวัสดิสาร   หัวหนาสถานอีนามยับานนบ 
 
10.15 น.     พักทานอาหารวาง 
 
10.30 น. วิชา 

สุขภาพดีมีสุข 
 โดย คุณกัลยาณี   พรหมรัตน    นักวิชาการสาธารณสุข 
 
12.00 น. พักทาน

อาหารกลางวัน 
 
13.00 น.     วิชา การสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 
 โดย คุณสมคิด  สงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    
 
14.00 น.      พักทานอาหารวาง 
 
14.15 น.      วิชา การบริหารจัดการ 
                   โดยคณะวิทยากร  คุณกัลยาณี  พรหมรัตน     นักวิชาการสาธารณสุข 
                                                 คุณสมโชค  นงคนวล      นักวิชาการสาธารณสุข 
 
16.00 น.  ทดสอบ

หลังการอบรม 
 
16.30 น.  ปดการ

อบรม 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.35น.   เขารับการอบรม ฐานที ่3     ออกกําลังกายวันละนิด  ชีวิตแจมใส และ สุขภาพจิตดี ไมมี

ยาเสพติด 
                                           (งานสุขภาพจิต  ยาเสพติด  โครงการ TO BE 

NUMBER  ONE   
                                             งานออกกําลังกาย  ชมรมสรางสุขภาพ   ชมรมผูสูงอายุ) 
                                                              วิทยากร   คุณบุญรัตน    นุนตา   นักวิชาการ
สาธารณสุข 
10.35–10.50.                                         พัก ทานอาหารวาง 
10.50.   เขารับการอบรม ฐานที ่4        โรคติดตอ และ โรคไมติดตอ รอการแกไข 
                                                              (การปองกันควบคุมโรคติดตอ โรคไมติดตอ ที่เปน

ปญหาสาธารณสุข)       
                                                              วิทยากร      คุณสมโชค   นงคนวล  เจาพนักงาน

สาธารณสุขชุมชน 
11.25   เขารับการอบรม ฐานที ่5         รวมมือ รวมใจ ลดอุบัติภัยบนทองถนน 
                                                              (การรณรงคปองกันอุบติัเหตุจราจร) 
                                           วิทยากร   เจาหนาที่ตํารวจ จาก สภ.กิ่ง อ.นบพิตํา 
11.55 น.  -  12.55 น.                            พัก ทานอาหารกลางวัน 
 



12.55น.   เขารับการอบรม ฐานที ่6        บุคคลกลุมนี้  ที่ตองดูแลพิเศษ 
                                                                (การดูแลสุขภาพกลุมเปาหมายเฉพาะ เด็ก 0 – 5 

ป ,หญิงมีครรภ, 
                                                                ผูสูงอายุ , ผูปวยเรื้อรัง , ผูพิการ ) 
                                                                วิทยากร  คุณเพ็ญศรี  คงเรือง  , คุณจรรยา   นุน

ตา 
13.30น.  เขารับการอบรม ฐานที ่7          อบต. กับวิถีสุขภาพไทย 
                                                                (บทบาทขององคกรสวนทองถิ่นกับการดําเนินงาน

สรางสุขภาพ) 
                                                                 วิทยากร คุณคนึง  สันธานเดชา  
                                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
14.00 น.          รวมผูเขารับการอบรมทั้งหมด   สรุปเนื้อหาของทุกฐาน  และอภิปรายปญหาทั่วไป 
14.45 น.           พัก ทานอาหารวาง 
15.00 น.           อสม.ทุกคน รวมใจรณรงคขับขี่รถจักรยานยนต เปดไฟ สวมหมวกนิรภัย  เพื่อรณรงค 
                         ลดอุบัติภัย ดานการจราจร ในชวงสงกรานต  จากวัดใหมไทยเจริญ  ถึง สะพานหวย

เหมืองสูง 
                          (ขาง สภ.กิ่งอ.นบพิตํา ) 
 
 
 
 
   

   
 

 
 

 
 
ที่ นศ 2127.101/      สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
       ตําบลนบพิตํา  กิ่งอําเภอนบพิตํา 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160 
 
        17    สิงหาคม  2550 
 
เรื่อง   นําสงโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเขตตําบลนบพิตํา  ปงบประมาณ  2550 



 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 
สิ่งที่สงมาดวย    โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเขตตําบลนบพิตํา  ปงบประมาณ  2550  จํานวน 2 

ชุด 
 
         ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  ไดจัดสรรงบประมาณ ป 2550  ในสวนการ 
อบรมดานสาธารณสุขตามแผนงานสาธารณสุข   โดยใหสถานีอนามัยบานโรงเหล็กเปนผูเขียนโครงการอบรม
และดําเนินการรวมกับองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา นัน้ 
         พรอมหนังสือ ฉบับนี้   สถานอีนามัยบานโรงเหล็กจึงขอนําสงโครงการ การอบรมดานสา-
ธารณสุข  จํานวน  1  โครงการ   รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการและดําเนินการตอไป 
          
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                     (นางเพ็ญศรี    คงเรือง) 
                                                             เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6                          
                                                             หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 

 
โทร. 075 307003 
 
ที่ นศ 2127.101/ สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
  ตําบลนบพิตํา  กิ่งอําเภอนบพิตํา 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160 
 
        9    สิงหาคม  2550 
 
เรื่อง   นําสงโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ปงบประมาณ  2550 



 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 
สิ่งที่สงมาดวย    โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ปงบประมาณ  2550  จํานวน 2 

ชุด 
 
         ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  ไดจัดสรรงบประมาณ ป 2550  ในสวนการ 
อบรมดานสาธารณสุขตามแผนงานสาธารณสุข   โดยใหสถานีอนามัยบานโรงเหล็กเปนผูเขียนโครงการอบรม
และดําเนินการรวมกับองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา นัน้ 
         พรอมหนังสือ ฉบับนี้   สถานอีนามัยบานโรงเหล็กจึงขอนําสงโครงการ การอบรมดานสา-
ธารณสุข  จํานวน  1  โครงการ   รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการและดําเนินการตอไป 
          
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                     (นางเพ็ญศรี    คงเรือง) 
                                                             เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6                          
                                                             หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
โทร. 075 307003 
 
 
 
  
                                                                                               ที่ทําการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
  ตําบลนบพิตํา  อําเภอนบพติํา 
  จังหวดันครศรธีรรมราช   
 
        4   มีนาคม   2551 
 
เร่ือง   ขอทราบงบประมาณประเภทเงนิอดุหนุนตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป2551 



 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 
ส่ิงที่สงมาดวย    โครงการสงเสริมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   ตําบล 
                            นบพิตํา   อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปงบประมาณ 2551  

จํานวน  1    ชุด 
 
         ตามที่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา   ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประเภทเงนิอดุหนุน ปงบประมาณ 2551 เปนโครงการสงเสริมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขตําบลนบพิตํา   อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยอุดหนุนใหแกชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขตําบลนบพิตํา  ในวันอาสาสมคัรสาธารณสุขแหงชาติประจําป 2551   วันที ่20มีนาคม  
2551  นั้น 
         พรอมหนังสือฉบับนี้ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา  ขอนําสงโครงการ

สงเสริม        
ศักยภาพการทาํงานของอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราชและ

ใคร 
ขอทราบวาองคการบริหารสวนตําบลนบพติํา   มีงบประมาณเพยีงพอทีจ่ะอุดหนุนโครงการสงเสริมศักยภาพ
การทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา   อําเภอนบพิตํา   จังหวดันครศรธีรรมราชหรือไม   ผล
ประการใด กรุณาแจงใหชมรมอาสาสมัครตําบลนบพิตําทราบดวย 
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
         
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                      (นายสมพร     สงศรี) 
                                                ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา 
                                               
          
                                                                                                                 ที่ทําการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
      ตําบลนบพิตํา  อําเภอนบพิตาํ 
      จังหวดันครศรีธรรมราช   
 



          13  มีนาคม   2551 
 
เร่ือง   ขอรับเงินอุดหนนุโครงการสงเสริมศักยภาพการทาํงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน    
            ตําบลนบพิตํา   อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปงบประมาณ 2551   
 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 
อางถึง    หนงัสือที่ นศ 77901/125  ลงวันที่   11  มีนาคม  2551 
                      
         ตามหนังสือที่อางถึง  องคการบริหารสวนตําบลนบพิตําแจงใหชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขตําบลนบพิตําทราบวามีงบประมาณเพยีงพอทีจ่ะอุดหนุนโครงการสงเสริมศักยภาพการทาํงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน    ตําบลนบพิตํา   อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปงบประมาณ 2551นั้น  
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจึงใครขอรับเงินอุดหนุนโครงการดังกลาว โดยมอบหมายใหบุคคลดังรายชื่อ
ตอไปนี้  เปนผูรับมอบเช็คเงินอุดหนนุ   เพื่อดําเนนิการตามโครงการที่เสนอของบประมาณตอไป 
          1. นายสมพร     สงศรี            ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา      
          2. นางกัญญาวีร     เชาวลิต    รองประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา      
          3. นางศรัญญา   เพ็งสงค         เหรัญญิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา      
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
         
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                      (นายสมพร     สงศรี) 
                                                         ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
          
 

 
การสั่งเสื้ออสม. (สชีมพู)  วันที่  20   มีนาคม  2551 

สอ.บานโรงเหล็ก   ตําบลนบพิตํา   อําเภอนบพิตํา   จังหวดันครศรีธรรมราช 
 



 
 
  Size  S  หญิง            1   ตัว 
                              Size M  หญิง           10  ตัว 
                                                Size L  หญิง            34  ตัว 
                                                Size XL หญิง          26   ตัว 
                              Size XXL หญิง       37   ตัว 
 
                                               Size  M ชาย            2  ตัว 
                                               Size  L  ชาย           18  ตัว 
                                               Size  XL  ชาย        17  ตัว 
                                              Size XXL  ชาย        7  ตัว 
 
                                                  รวม     152    ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ นศ 2127.101/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
  ตําบลนบพิตํา  กิ่งอําเภอนบพิตํา 



  จังหวดันครศรธีรรมราช  80160 
 
        15   มิถุนายน   2548 
 
เร่ือง   นําสงโครงการอบรมดานสาธารณสุข ปงบประมาณ  2549 
 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 
ส่ิงที่สงมาดวย   1. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน                             

จํานวน   1 ฉบับ 
  
         ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  ไดจัดสรรงบประมาณ ป 2549  ในสวนการ 
อบรมดานสาธารณสุข  เปนเงิน จํานวน 50,000  บาท (หาหมื่นบาทถวน)   โดยใหสถานีอนามัยบาน
โรงเหล็ก เปนผูเสนอโครงการ  และ ดําเนินการรวมกับองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา นั้น 
         พรอมหนังสือ ฉบับนี้   สถานีอนามัยบานโรงเหล็กจึงใครเสนอโครงการ การอบรมดาน
สา-ธารณสุข  จํานวน  1  โครงการ   รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาลงนามอนุมัติโครงการและดําเนนิการตอไป 
          
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                     (นางเพ็ญศรี    คงเรือง) 
                                                             เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6                          
                                                             หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
 
โทร.075 307003 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ที่ นศ 2133.101/ สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
  ตําบลนบพิตํา  กิ่งอําเภอนบพิตํา 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160 
 
   17   กรกฎาคม   2546 
 
เรื่อง   สงแผนงานสาธารณสขุมูลฐานของหมูบานสาธารณสุขมูลฐานดีเดนระดับอําเภอและระดับโซนที่ 1 
 
เรียน   สาธารณสุขกิ่งอําเภอนบพิตํา 
 
สิ่งที่สงมาดวย   1.  แผนงานหมูบานสาธารณสุขมูลฐานดีเดนระดับอําเภอ และระดับโซน  จํานวน  1 ชุด 
 
         ตามที่จังหวัดไดจัดใหมีการประกวด  หมูบานสาธารณสุขมูลฐานดีเดนระดับอําเภอและระดับ
โซน ปรากฎวา บานควนสวนปด หมูที่ 6    ตําบลนบพิตํา ไดเปนหมูบานสาธารณสุขมูลฐานดีเดนระดับอําเภอ 
และระดับโซนที่ 1   ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนระดับละ 7,500  บาท    โดยใหหมูบานจัดทําแผนงานสาธารณสุข
มูลฐาน  และเลขที่บัญชีกองทุนสาธารณสุขมูลฐาน  สงสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยดวนนั้น 
         บัดนี้  หมูบานควนสวนปด  หมูที่ 6 ตําบลนบพิตํา  ไดจัดทําแผนงานสาธารณสุขมูลฐานแลว
เสร็จ และไดสงแผนงาน  พรอมเลขบัญชีกองทุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมูบานควนสวนปด   หมูที่ 6  ตําบล



นบพิตําคือ บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาศาลา เลขที่  828 – 1 – 20739 – 6 มาพรอมหนังสือนี้
ดวยแลว 
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                     (นางเพ็ญศรี    คงเรือง) 
                                            เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6 
                                            หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
 

โครงการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุข 
ตําบลนบพิตาํ   กิ่งอําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่ผานมา ไดมุงเนนใหประชาชน  ไดมีสวนรวมในการ สงเสริม
สุขภาพ   การปองกันและควบคุมโรค   การแกปญหาสาธารณสุขในทองถิ่น    โดยที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขเปน
แกนนําสําคัญในการดําเนินงานดังกลาว  โดยเปนผูใหความรู  ใหคําแนะนํา    เก็บรวบรวมขอมูลและรวมกัน
ปฏิบัติ  เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพดี  ในสภาวะการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง   ทั้งทางดานเศรษฐกิจและ  
สังคม  ที่ประชาชนตองแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้น   ทําใหสถานการณดานสขุภาพเปลี่ยนแปลงไปดวย    กอรปกับ 
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหประชาชนทุกคนไดมีสุขภาพดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี   โดยการสรางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา  และเนนการสรางสุขภาพ มากกวาการซอมสุขภาพ  หรือการรักษาพยาบาล  เมื่อเกิดการ
เจ็บปวยขึ้นแลว  โดยมีประชาชนเปนผูสรางสุขภาพดวยตนเอง  และอาสาสมัครสาธารณสุขก็ยังเปนผูที่มีบทบาท 
ในการใหความรู  คําแนะนํา การใหบริการขั้นตน และการเก็บรวบรวมขอมูลดานสาธารณสุขตางๆ ใหถูกตอง 
ครบถวน และเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป   องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  รวมกับสถานีอนามัย
บานโรงเหล็ก  จึงไดจัดทําโครงการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตําขึ้น   เพื่อให
อาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติหนาที่มากขึ้น ตอไป 
 



วัตถุประสงค 
 

7. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความรู  ความเขาใจ และมีทักษะดานวิชาการสาธารณสุขมาก 
ขึ้น   สามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ   สอดคลองกับ
ภาวะการณในปจจุบัน 

8. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความสามัคคี ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนกลุม 
9. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขไดมีการประสานงานในการปฏิบัติงานรวมกับองคกรทองถิ่น 

เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน  
 
  
 
เปาหมาย 
  
 อาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิตํา      จาํนวน    100   คน 
 
วิธีการดําเนินการ 
 

9. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตามลําดับ 
10. แจงอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเขารวมอบรมตามวัน เวลา ที่กําหนด 
11. อบรมฟนฟูใหความรูอาสาสมัครสาธารณสุข   โดยการบรรยาย  สาธิต   และการมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติจริง 
12. ติดตามประเมินผลหลังการอบรม โดยดูจากผลการปฏิบัติงานตามเกณฑบทบาทและหนาที่ 

ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 
 วันที่    12 – 13  ธันวาคม   2545 
 
งบประมาณ 
 
 จากองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา    จํานวน     16,225 บาท 

13. คาอาหารกลางวัน      
  อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะวิทยากร  จํานวน   105  คน คนละ  35  บาท จํานวน  2 วัน 



 เปนเงิน   7,350  บาท 
14. คาอาหารวาง 
  อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะวิทยากร  จํานวน   105  คน คนละ  15  บาท จํานวน 2 วัน 

 4  มื้อ  เปนเงิน  6,300  บาท 
15. คาเอกสารการประชุม  

   สมุดจดบันทึกการอบรม        จาํนวน   100  เลม เลมละ 20  บาท  เปนเงิน     2,000  บาท 
   ปากกา          จํานวน    100  ดาม  ดามละ  5  บาท เปนเงิน      500   บาท 
   กระดาษ ขนาด  A 4    จํานวน   1   รีม   เปนเงิน     75 บาท 
    
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

10. อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู   ความเขาใจ  และมีทักษะ  ในดานวิชาการสาธารณสขุ 
มากขึ้น  สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน ในบทบาทหนาที่ของตนเอง   ไดอยางมีประ 
สิทธิภาพย่ิงขึ้น 

11. อาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความสามัคคี  และรวมมือในการทํางานเปนกลุม เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของตนเอง และประชาชนในเขตรับผิดชอบ ใหดีขึ้น 

12. อาสาสมัครสาธารณสุข เกิดการประสานงานที่ดีกับองคกรชุมชน ซึ่งจะนําไปสูการพฒันารวม 
กันในดานสาธารณสุขตอไป 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา และ สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
 
  ……………………………….ผูเขียนโครงการ  
      (นางกัลยาณี     พรหมรัตน) 
        นักวิชาการสาธารณสุข  5 
 
  ……………………………….ผูเสนอโครงการ 
      (นางเพ็ญศรี      คงเรือง) 
                                                     หัวหนาสถานอีนามัยบานโรงเหล็ก 
 



  ……………………………….ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายคนึง        สันธานเดชา) 
                                      ประธานคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 

   
 
ที่ นศ 2133.1/01/พิเศษ สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
  ตําบลนบพิตํา  กิ่งอําเภอนบพิตํา 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160 
 
   7   พฤษภาคม   2546 
 
เรื่อง   ขอเชิญเขารับการอบรมโครงการอบรมฟนฟูความรูและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม 
 
เรียน   อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตําทุกทาน 
 
         ดวยสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก  ไดจัดโครงการอบรม    ฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุข เกา 
และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม   ตําบลนบพิตํา     เพื่อใหความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะที่ถูกตอง ใน
การปฏิบัติงานใน บทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข     ตามนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา  ทีมุ่งเนน
ดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันและควบคุมโรค  มากกวาการรักษาพยาบาล   เมื่อเกิดการเจ็บปวยขึ้นแลว 
โดยจัดอบรมที่  สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก   เปนเวลา  3 วัน   ระหวางวันที่  26  -  28    พฤษภาคม  2546   เวลา 
08.30  -  16.00 น. 
  
         ดังนั้น  จึงใครขอใหอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา   ท้ังใหมและเกาทุกทาน  เขารับการ 
อบรมโดยพรอมเพรียงกัน ตามวัน เวลา ดังกลาวดวย 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                     (นางกัลยาณี   พรหมรัตน) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุข 5 แทน 
                                            หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 



 
งานพัฒนาบุคลากรและสาธารณสุขมูลฐาน 
โทร.075 307003 
 
โครงการขอสนับสนุนเสือ้ เพื่อการออกกําลงักาย สาํหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ตําบลนบพิตาํ   กิ่งอําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

หลักการและเหตุผล 
 
 ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่ผานมา ไดมุงเนนใหประชาชน  ไดมีสวนรวมในการ สงเสริม
สุขภาพ   การปองกันและควบคุมโรค   การแกปญหาสาธารณสุขในทองถิ่น    โดยที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขเปน
แกนนําสําคัญในการดําเนินงานดังกลาว  โดยเปนผูใหความรู  ใหคําแนะนํา    เก็บรวบรวมขอมูลและรวมกัน
ปฏิบัติ  เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพดี  ในสภาวะการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง   ทั้งทางดานเศรษฐกิจและ  
สังคม  ที่ประชาชนตองแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้น   ทําใหสถานการณดานสขุภาพเปลี่ยนแปลงไปดวย  โดยมีแกนนํา
สุขภาพภาคประชาชน และประชาชน เปนผูสรางสุขภาพดวยตนเอง  และอาสาสมัครสาธารณสุขก็ยังเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการใหความรู  คําแนะนํา  การใหบริการขั้นตน   และการเก็บรวบรวมขอมูลดานสาธารณสุข
ตางๆ ใหถูกตองครบถวน และเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป     ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิ
ตํา จึงไดจัดทําโครงการขอสนับสนุนเสื้อสาํหรับอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตําขึ้น   เพื่อใหอาสาสมัคร
สาธารณสุข ใชสําหรับการออกกําลังกาย เพื่อสรางสุขภาพที่ดี  และ ไดมีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่   
เพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนใหมีสุขภาพที่ดีตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 

1.  เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข ไดใชเสื้อ ที่ไดรับการสนับสนุน ในการออกกําลังกาย เพื่อสราง
สุขภาพที่ดี  เปนตัวอยางที่ดี ในการดูแลและสรางสุขภาพ แกบุคคลอื่น 

2.  เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขไดมีขวัญ  และกําลังใจ นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตอไป 
 
เปาหมาย 
  
 อาสาสมัครสาธารณสุข ในชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  ตําบลนบพิตํา      จํานวน    120   คน 
 ที่ปรึกษาชมรม และกรรมการชมรม    จํานวน   10   คน  



วิธีการดําเนินการ 
 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตามลําดับ 
2. อาสาสมัครสาธารณสุข  ไดใชเสื้อในการออกกําลังกาย และใชในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
  
 เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม   2547 
  
งบประมาณ 
 
 จากงบประมาณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 4  คุณสุรเชษฐ    มาศดิตถ 
                   -   คาเสื้อสําหรับออกกําลังกาย    จํานวน   130   ตัว      
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  ตําบลนบพิตํา 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. อาสาสมัครสาธารณสุข  ตําบลนบพิตําไดใชเสื้อ ที่ไดรับการสนับสนุน ในการออกกําลังกาย เพื่อ
สรางสุขภาพทีด่ี  เปนตัวอยางที่ดี ในการดูแลและสรางสุขภาพ แกบุคคลอื่น 

2. อาสาสมัครสาธารณสุข  ตําบลนบพิตํา   มีขวัญ  และกําลังใจ   นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
ตอไป 

 
 
 
                                                                               ……………………………….ผูเขียนโครงการ  
 
      (นายบุญรวย     แกวมณี) 
                                                                     ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา 
 

                                                                ……………………………….ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                



      (นายสุรเชษฐ    มาศดิตถ) 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                      กําหนดการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิตํา 

วันที่  27  เมษายน  2547 
ณ  วัดใหมไทยเจริญ 

 
 

08.30 น.    ลงทะเบียนเขารับการอบรม 
09.00 น.    ประชุมประจําเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข และ ประชุมช้ีแจงการเขาฐานรับการอบรม 
09.30 น.   เขารับการอบรม ฐานที่ 1    งานสรางสุขภาพ หนาที่นี้ของใคร !  และ  ทําอยางไร  เมื่อเจอปญหา  ! 
                                                            (บทบาทของ อสม และการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ  ภายใต 
                                                             นโยบายประกันสุขภาพถวนหนา และ การคนหาปญหา วิเคราะห 
                                                             และการแกปญหาสุขภาพในชุมชน ) 
                                                             วิทยากร   คุณกัลยาณี   พรหมรัตน    นักวิชาการสาธารณสุข   
10.05 น.   เขารับการอบรม ฐานที่ 2    กินอาหารดี  ชีวีมีสุข และรักเมืองไทย ตองใสใจสิ่งแวดลอม 
                                                            (อาหารปลอดภัย   รานอาหารสะอาด รสชาดอรอย  และงานอนามัย 
                                                             สิ่งแวดลอม) 
                                                             วิทยากร  คุณสมคิด   สงคราม    นกัวิชาการสาธารณสุข 
10.35น.   เขารับการอบรม ฐานที่ 3     ออกกําลังกายวันละนิด  ชีวิตแจมใส และ สุขภาพจิตดี ไมมียาเสพติด 
                                           (งานสุขภาพจิต  ยาเสพติด  โครงการ TO BE NUMBER  ONE   
                                             งานออกกําลังกาย  ชมรมสรางสุขภาพ   ชมรมผูสูงอายุ) 
                                                              วิทยากร   คุณบุญรัตน    นุนตา   นกัวิชาการสาธารณสุข 
10.35–10.50.                                         พัก ทานอาหารวาง 
10.50.   เขารับการอบรม ฐานที่ 4        โรคติดตอ และ โรคไมติดตอ รอการแกไข 
                                                              (การปองกันควบคุมโรคติดตอ โรคไมติดตอ ที่เปนปญหาสาธารณสุข)       
                                                              วิทยากร      คุณสมโชค   นงคนวล  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
11.25   เขารับการอบรม ฐานที่ 5         รวมมือ รวมใจ ลดอุบัติภัยบนทองถนน 
                                                              (การรณรงคปองกันอุบัติเหตุจราจร) 
                                           วิทยากร   เจาหนาที่ตํารวจ จาก สภ.กิ่ง อ.นบพิตํา 
11.55 น.  -  12.55 น.                            พัก ทานอาหารกลางวัน 
 
12.55น.   เขารับการอบรม ฐานที่ 6        บุคคลกลุมนี้  ที่ตองดูแลพิเศษ 
                                                                (การดูแลสุขภาพกลุมเปาหมายเฉพาะ เด็ก 0 – 5 ป ,หญิงมีครรภ, 
                                                                ผูสูงอายุ , ผูปวยเรื้อรัง , ผูพิการ ) 



 
 
 
 

โครงการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ตําบลนบพิตาํ   กิ่งอําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ปงบประมาณ  2547 
 

หลักการและเหตุผล 
 
 ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่ผานมา ไดมุงเนนใหประชาชน  ไดมีสวนรวมในการ สงเสริม
สุขภาพ   การปองกันและควบคุมโรค   การแกปญหาสาธารณสุขในทองถิ่น    โดยที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขเปน
แกนนําสําคัญในการดําเนินงานดังกลาว  โดยเปนผูใหความรู  ใหคําแนะนํา    เก็บรวบรวมขอมูลและรวมกัน
ปฏิบัติ  เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพดี  ในสภาวะการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง   ทั้งทางดานเศรษฐกิจและ  
สังคม  ที่ประชาชนตองแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้น   ทําใหสถานการณดานสขุภาพเปลี่ยนแปลงไปดวย    กอรปกับ 
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหประชาชนทุกคนไดมีสุขภาพดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี   โดยการสรางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา  และเนนการสรางสุขภาพ มากกวาการซอมสุขภาพ  หรือการรักษาพยาบาล  เมื่อเกิดการ
เจ็บปวยขึ้นแลว  โดยมีประชาชนเปนผูสรางสุขภาพดวยตนเอง  และอาสาสมัครสาธารณสุขก็ยังเปนผูที่มีบทบาท 
ในการใหความรู  คําแนะนํา การใหบริการขั้นตน และการเก็บรวบรวมขอมูลดานสาธารณสุขตางๆ ใหถูกตอง 
ครบถวน และเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป   องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  รวมกับสถานีอนามัย
บานโรงเหล็ก  จึงไดจัดทําโครงการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตําขึ้น   เพื่อให
อาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติหนาที่มากขึ้น ตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 

13. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความรู  ความเขาใจ และมีทักษะดานวิชาการสาธารณสุขมาก 
ขึ้น   สามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ   สอดคลองกับ
ภาวะการณในปจจุบัน 

14. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความสามัคคี ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนกลุม 
15. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขไดมีการประสานงานในการปฏิบัติงานรวมกับองคกรทองถิ่น 

เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน  
 



เปาหมาย 
  
 อาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิตํา      จาํนวน    117   คน 
วิธีการดําเนินการ 
 

16. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตามลําดับ 
17. สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก   ประสานวิทยากร และ อาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิตําเพื่อ

เขารวมอบรมตามวัน เวลา ที่กําหนด 
18. จัดซื้อ จัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2538 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
19. อบรมฟนฟูใหความรูอาสาสมัครสาธารณสุข   โดยการบรรยาย  สาธิต   และการมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติจริง 
20. ติดตามประเมินผลหลังการอบรม โดยดูจากผลการปฏิบัติงานตามเกณฑบทบาทและหนาที่ 

ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
  
  วันที่  27   เมษายน   2547 
 
สถานที่ดําเนินการ 
 
       ศาลาการเปรียญและซุมบริเวณวัดใหมไทยเจริญ    หมูที่ 1     ตําบลนบพิตํา     กิ่งอําเภอนบพิตํา   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
งบประมาณ 
 
 จากองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา    จํานวน     13,000  บาท 
 

21. คาอาหารกลางวัน      
  อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะวิทยากร  จํานวน   125  คน คนละ  35  บาท จํานวน  1  มื้อ 
 เปนเงิน   4,375  บาท 
22. คาอาหารวาง 
  อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะวิทยากร  จํานวน   125  คน คนละ  15  บาท จํานวน 2 มื้อ 



                    เปนเงิน  3,750  บาท 
23. คาเอกสารในการอบรม  

   สมุดจดบันทึกการอบรม   จํานวน   125  เลม  เลมละ 20  บาท  เปนเงิน     2,500  บาท 
   ปากกา          จํานวน    125  ดาม  ดามละ  5  บาท เปนเงิน      625   บาท 
   กระดาษ ขนาด  A 4    จํานวน   2   รีม   เปนเงิน     150  บาท 
 4.   คาของขวญัวิทยากร จํานวน  8  คน  คนละ  200 บาท  เปนเงิน    1,600  บาท 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา และ สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

16. อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู   ความเขาใจ  และมีทักษะ  ในดานวิชาการสาธารณสขุ 
มากขึ้น  สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน ในบทบาทหนาที่ของตนเอง   ไดอยางมีประ 
สิทธิภาพย่ิงขึ้น 

17. อาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความสามัคคี  และรวมมือในการทํางานเปนกลุม เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของตนเอง และประชาชนในเขตรับผิดชอบ ใหดีขึ้น 

18. อาสาสมัครสาธารณสุข เกิดการประสานงานที่ดีกับองคกรชุมชน ซึ่งจะนําไปสูการพฒันารวม 
กันในดานสาธารณสุขตอไป 
 
 
 
  ……………………………….ผูเขียนโครงการ  
      (นางกัลยาณี     พรหมรัตน) 
        นักวิชาการสาธารณสุข  5 
 
  ……………………………….ผูเสนอโครงการ 
      (นายสุเทพ      สงประเสริฐ) 
                                                    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 
  ……………………………….ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายคนึง        สันธานเดชา) 



                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
                                      กําหนดการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิตํา 

วันที่  27  เมษายน  2547 
ณ  วัดใหมไทยเจริญ 

 
 

08.30 น.    ลงทะเบียนเขารับการอบรม 
09.00 น.    ประชุมประจําเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข และ ประชุมช้ีแจงการเขาฐานรับการอบรม 
09.30 น.   เขารับการอบรม ฐานที่ 1    งานสรางสุขภาพ หนาที่นี้ของใคร !  และ  ทําอยางไร  เมื่อเจอปญหา  ! 
                                                            (บทบาทของ อสม และการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ  ภายใต 
                                                             นโยบายประกันสุขภาพถวนหนา และ การคนหาปญหา วิเคราะห 
                                                             และการแกปญหาสุขภาพในชุมชน ) 
                                                             วิทยากร   คุณกัลยาณี   พรหมรัตน    นักวิชาการสาธารณสุข   
10.05 น.   เขารับการอบรม ฐานที่ 2    กินอาหารดี  ชีวีมีสุข และรักเมืองไทย ตองใสใจสิ่งแวดลอม 
                                                            (อาหารปลอดภัย   รานอาหารสะอาด รสชาดอรอย  และงานอนามัย 
                                                             สิ่งแวดลอม) 
                                                             วิทยากร  คุณสมคิด   สงคราม    นกัวิชาการสาธารณสุข 
10.35น.   เขารับการอบรม ฐานที่ 3     ออกกําลังกายวันละนิด  ชีวิตแจมใส และ สุขภาพจิตดี ไมมียาเสพติด 
                                           (งานสุขภาพจิต  ยาเสพติด  โครงการ TO BE NUMBER  ONE   
                                             งานออกกําลังกาย  ชมรมสรางสุขภาพ   ชมรมผูสูงอายุ) 
                                                              วิทยากร   คุณบุญรัตน    นุนตา   นกัวิชาการสาธารณสุข 
10.35–10.50.                                         พัก ทานอาหารวาง 
10.50.   เขารับการอบรม ฐานที่ 4        โรคติดตอ และ โรคไมติดตอ รอการแกไข 
                                                              (การปองกันควบคุมโรคติดตอ โรคไมติดตอ ที่เปนปญหาสาธารณสุข)       
                                                              วิทยากร      คุณสมโชค   นงคนวล  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
11.25   เขารับการอบรม ฐานที่ 5         รวมมือ รวมใจ ลดอุบัติภัยบนทองถนน 
                                                              (การรณรงคปองกันอุบัติเหตุจราจร) 
                                           วิทยากร   เจาหนาที่ตํารวจ จาก สภ.กิ่ง อ.นบพิตํา 
11.55 น.  -  12.55 น.                            พัก ทานอาหารกลางวัน 
 
12.55น.   เขารับการอบรม ฐานที่ 6        บุคคลกลุมนี้  ที่ตองดูแลพิเศษ 
                                                                (การดูแลสุขภาพกลุมเปาหมายเฉพาะ เด็ก 0 – 5 ป ,หญิงมีครรภ, 
                                                                ผูสูงอายุ , ผูปวยเรื้อรัง , ผูพิการ ) 



                                                                วิทยากร  คุณเพ็ญศรี  คงเรือง  , คุณจรรยา   นุนตา 
13.30น.  เขารับการอบรม ฐานที่ 7          อบต. กับวิถีสุขภาพไทย 
                                                                (บทบาทขององคกรสวนทองถิ่นกับการดําเนินงานสรางสุขภาพ) 
                                                                 วิทยากร คุณคนึง  สันธานเดชา  
                                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
14.00 น.          รวมผูเขารับการอบรมทั้งหมด   สรุปเนื้อหาของทุกฐาน  และอภิปรายปญหาทั่วไป 
14.45 น.           พัก ทานอาหารวาง 
15.00 น.           อสม.ทุกคน รวมใจรณรงคขับขี่รถจักรยานยนต เปดไฟ สวมหมวกนิรภัย  เพื่อรณรงค 
                         ลดอุบัติภัย ดานการจราจร ในชวงสงกรานต  จากวัดใหมไทยเจริญ  ถึง สะพานหวยเหมืองสูง 

                          (ขาง สภ.กิ่งอ.นบพิตํา ) 
 
 
 
ที่ นศ 2127.101/ สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
  ตําบลนบพิตํา  กิ่งอําเภอนบพิตํา 
  จงัหวัดนครศรีธรรมราช  80160 
 
        15  มีนาคม   2550 
 
เรื่อง   นําสงโครงการอบรมดานสาธารณสุข ปงบประมาณ  2550 
 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 
สิ่งที่สงมาดวย   1. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขฟนฟูและอาสาสมัครสาธารณสุขใหม  จํานวน  2 ฉบับ                        
  
         ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา    ไดต้ังประมาณในสวนการ อบรมดานสาธารณสุข 
จํานวน 50,000  บาท   โดยใหสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก เปนผูเขียนโครงการ และ ดําเนินการรวมกับองคการ 
บริหารสวนตําบลนบพิตํา นั้น 
         พรอมหนังสือฉบับนี้   สถานีอนามัยบานโรงเหล็กจึงใครเสนอโครงการอบรมดานสาธารณสุข   



จํานวน  1  โครงการ   รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการและดําเนินการตอไป 
          
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                     (นางเพ็ญศรี    คงเรือง) 
                                           หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
 
โทร. 075 307003 
 

งานพัฒนาบุคลากรและสาธารณสุขมูลฐาน 
โทร.075 307003 
ที่ นศ 2133.101/ สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
  ตําบลนบพิตํา  กิ่งอําเภอนบพิตํา 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160 
 
   17   กรกฎาคม   2546 
 
เรื่อง   สงแผนงานสาธารณสขุมูลฐานของหมูบานสาธารณสุขมูลฐานดีเดนระดับอําเภอและระดับโซนที่ 1 
 
เรียน   สาธารณสุขกิ่งอําเภอนบพิตํา 
 
สิ่งที่สงมาดวย   1.  แผนงานหมูบานสาธารณสุขมูลฐานดีเดนระดับอําเภอ และระดับโซน  จํานวน  1 ชุด 
 



         ตามที่จังหวัดไดจัดใหมีการประกวด  หมูบานสาธารณสุขมูลฐานดีเดนระดับอําเภอและระดับ
โซน ปรากฎวา บานควนสวนปด หมูที่ 6    ตําบลนบพิตํา ไดเปนหมูบานสาธารณสุขมูลฐานดีเดนระดับอําเภอ 
และระดับโซนที่ 1   ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนระดับละ 7,500  บาท    โดยใหหมูบานจัดทําแผนงานสาธารณสุข
มูลฐาน  และเลขที่บัญชีกองทุนสาธารณสุขมูลฐาน  สงสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยดวนนั้น 
         บัดนี้  หมูบานควนสวนปด  หมูที่ 6 ตําบลนบพิตํา  ไดจัดทําแผนงานสาธารณสุขมูลฐานแลว
เสร็จ และไดสงแผนงาน  พรอมเลขบัญชีกองทุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมูบานควนสวนปด   หมูที่ 6  ตําบล
นบพิตําคือ บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาศาลา เลขที่  828 – 1 – 20739 – 6 มาพรอมหนังสือนี้
ดวยแลว 
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                     (นางเพ็ญศรี    คงเรือง) 
                                            เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6 
                                            หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
 

โครงการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุข 
ตําบลนบพิตาํ   กิ่งอําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่ผานมา ไดมุงเนนใหประชาชน  ไดมีสวนรวมในการ สงเสริม
สุขภาพ   การปองกันและควบคุมโรค   การแกปญหาสาธารณสุขในทองถิ่น    โดยที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขเปน
แกนนําสําคัญในการดําเนินงานดังกลาว  โดยเปนผูใหความรู  ใหคําแนะนํา    เก็บรวบรวมขอมูลและรวมกัน
ปฏิบัติ  เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพดี  ในสภาวะการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง   ทั้งทางดานเศรษฐกิจและ  
สังคม  ที่ประชาชนตองแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้น   ทําใหสถานการณดานสขุภาพเปลี่ยนแปลงไปดวย    กอรปกับ 
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหประชาชนทุกคนไดมีสุขภาพดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี   โดยการสรางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา  และเนนการสรางสุขภาพ มากกวาการซอมสุขภาพ  หรือการรักษาพยาบาล  เมื่อเกิดการ
เจ็บปวยขึ้นแลว  โดยมีประชาชนเปนผูสรางสุขภาพดวยตนเอง  และอาสาสมัครสาธารณสุขก็ยังเปนผูที่มีบทบาท 



ในการใหความรู  คําแนะนํา การใหบริการขั้นตน และการเก็บรวบรวมขอมูลดานสาธารณสุขตางๆ ใหถูกตอง 
ครบถวน และเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป   องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา  รวมกับสถานีอนามัย
บานโรงเหล็ก  จึงไดจัดทําโครงการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตําขึ้น   เพื่อให
อาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติหนาที่มากขึ้น ตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 

19. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความรู  ความเขาใจ และมีทักษะดานวิชาการสาธารณสุขมาก 
ขึ้น   สามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ   สอดคลองกับ
ภาวะการณในปจจุบัน 

20. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความสามัคคี ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนกลุม 
21. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขไดมีการประสานงานในการปฏิบัติงานรวมกับองคกรทองถิ่น 

เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน  
 
  
 
เปาหมาย 
  
 อาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิตํา      จาํนวน    100   คน 
 
วิธีการดําเนินการ 
 

24. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตามลําดับ 
25. แจงอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเขารวมอบรมตามวัน เวลา ที่กําหนด 
26. อบรมฟนฟูใหความรูอาสาสมัครสาธารณสุข   โดยการบรรยาย  สาธิต   และการมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติจริง 
27. ติดตามประเมินผลหลังการอบรม โดยดูจากผลการปฏิบัติงานตามเกณฑบทบาทและหนาที่ 

ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 
 วันที่    12 – 13  ธันวาคม   2545 
 



งบประมาณ 
 
 จากองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา    จํานวน     16,225 บาท 

28. คาอาหารกลางวัน      
  อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะวิทยากร  จํานวน   105  คน คนละ  35  บาท จํานวน  2 วัน 

 เปนเงิน   7,350  บาท 
29. คาอาหารวาง 
  อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะวิทยากร  จํานวน   105  คน คนละ  15  บาท จํานวน 2 วัน 

 4  มื้อ  เปนเงิน  6,300  บาท 
30. คาเอกสารการประชุม  

   สมุดจดบันทึกการอบรม        จาํนวน   100  เลม เลมละ 20  บาท  เปนเงิน     2,000  บาท 
   ปากกา          จํานวน    100  ดาม  ดามละ  5  บาท เปนเงิน      500   บาท 
   กระดาษ ขนาด  A 4    จํานวน   1   รีม   เปนเงิน     75 บาท 
    
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

22. อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู   ความเขาใจ  และมีทักษะ  ในดานวิชาการสาธารณสขุ 
มากขึ้น  สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน ในบทบาทหนาที่ของตนเอง   ไดอยางมีประ 
สิทธิภาพย่ิงขึ้น 

23. อาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีความสามัคคี  และรวมมือในการทํางานเปนกลุม เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของตนเอง และประชาชนในเขตรับผิดชอบ ใหดีขึ้น 

24. อาสาสมัครสาธารณสุข เกิดการประสานงานที่ดีกับองคกรชุมชน ซึ่งจะนําไปสูการพฒันารวม 
กันในดานสาธารณสุขตอไป 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา และ สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
 
  ……………………………….ผูเขียนโครงการ  
      (นางกัลยาณี     พรหมรัตน) 
        นักวิชาการสาธารณสุข  5 



 
  ……………………………….ผูเสนอโครงการ 
      (นางเพ็ญศรี      คงเรือง) 
                                                     หัวหนาสถานอีนามัยบานโรงเหล็ก 
 
  ……………………………….ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายคนึง        สันธานเดชา) 
                                      ประธานคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 

   
 
ที่ นศ 2133.1/01/พิเศษ สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
  ตําบลนบพิตํา  กิ่งอําเภอนบพิตํา 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160 
 
   7   พฤษภาคม   2546 
 
เรื่อง   ขอเชิญเขารับการอบรมโครงการอบรมฟนฟูความรูและอบรมอาสาสมัครสาธารณสขุใหม 
 
เรียน   อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตําทุกทาน 
 
         ดวยสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก  ไดจัดโครงการอบรม    ฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุข เกา 
และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม   ตําบลนบพิตํา     เพื่อใหความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะที่ถูกตอง ใน
การปฏิบัติงานใน บทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข     ตามนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา  ทีมุ่งเนน
ดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันและควบคุมโรค  มากกวาการรักษาพยาบาล   เมื่อเกิดการเจ็บปวยขึ้นแลว 
โดยจัดอบรมที่  สถานีอนามัยบานโรงเหล็ก   เปนเวลา  3 วัน   ระหวางวันที่  26  -  28    พฤษภาคม  2546   เวลา 
08.30  -  16.00 น. 
  
         ดังนั้น  จึงใครขอใหอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา   ท้ังใหมและเกาทุกทาน  เขารับการ 
อบรมโดยพรอมเพรียงกัน ตามวัน เวลา ดังกลาวดวย 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 



 
                                                     (นางกัลยาณี   พรหมรัตน) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุข 5 แทน 
                                            หัวหนาสถานีอนามัยบานโรงเหล็ก 
 
 
งานพัฒนาบุคลากรและสาธารณสุขมูลฐาน 
โทร.075 307003 
 
โครงการขอสนับสนุนเสือ้ เพื่อการออกกําลงักาย สาํหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ตําบลนบพิตาํ   กิ่งอําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

หลักการและเหตุผล 
 
 ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่ผานมา ไดมุงเนนใหประชาชน  ไดมีสวนรวมในการ สงเสริม
สุขภาพ   การปองกันและควบคุมโรค   การแกปญหาสาธารณสุขในทองถิ่น    โดยที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขเปน
แกนนําสําคัญในการดําเนินงานดังกลาว  โดยเปนผูใหความรู  ใหคําแนะนํา    เก็บรวบรวมขอมูลและรวมกัน
ปฏิบัติ  เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพดี  ในสภาวะการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง   ทั้งทางดานเศรษฐกิจและ  
สังคม  ที่ประชาชนตองแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้น   ทําใหสถานการณดานสขุภาพเปลี่ยนแปลงไปดวย  โดยมีแกนนํา
สุขภาพภาคประชาชน และประชาชน เปนผูสรางสุขภาพดวยตนเอง  และอาสาสมัครสาธารณสุขก็ยังเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการใหความรู  คําแนะนํา  การใหบริการขั้นตน   และการเก็บรวบรวมขอมูลดานสาธารณสุข
ตางๆ ใหถูกตองครบถวน และเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป     ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิ
ตํา จึงไดจัดทําโครงการขอสนับสนุนเสื้อสาํหรับอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตําขึ้น   เพื่อใหอาสาสมัคร
สาธารณสุข ใชสําหรับการออกกําลังกาย เพื่อสรางสุขภาพที่ดี  และ ไดมีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่   
เพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนใหมีสุขภาพที่ดีตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 

3.  เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข ไดใชเสื้อ ที่ไดรับการสนับสนุน ในการออกกําลังกาย เพื่อสราง
สุขภาพที่ดี  เปนตัวอยางที่ดี ในการดูแลและสรางสุขภาพ แกบุคคลอื่น 

4.  เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขไดมีขวัญ  และกําลังใจ นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตอไป 
 



เปาหมาย 
  
 อาสาสมัครสาธารณสุข ในชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  ตําบลนบพิตํา      จํานวน    120   คน 
 ที่ปรึกษาชมรม และกรรมการชมรม    จํานวน   10   คน  
วิธีการดําเนินการ 
 

3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตามลําดับ 
4. อาสาสมัครสาธารณสุข  ไดใชเสื้อในการออกกําลังกาย และใชในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
  
 เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม   2547 
  
งบประมาณ 
 
 จากงบประมาณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 4  คุณสุรเชษฐ    มาศดิตถ 
                   -   คาเสื้อสําหรับออกกําลังกาย    จํานวน   130   ตัว      
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  ตําบลนบพิตํา 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

3. อาสาสมัครสาธารณสุข  ตําบลนบพิตําไดใชเสื้อ ที่ไดรับการสนับสนุน ในการออกกําลังกาย เพื่อ
สรางสุขภาพทีด่ี  เปนตัวอยางที่ดี ในการดูแลและสรางสุขภาพ แกบุคคลอื่น 

4. อาสาสมัครสาธารณสุข  ตําบลนบพิตํา   มีขวัญ  และกําลังใจ   นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
ตอไป 

 
 
 
                                                                               ……………………………….ผูเขียนโครงการ  
 
      (นายบุญรวย     แกวมณี) 



                                                                     ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนบพิตํา 
 

                                                                ……………………………….ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                
      (นายสุรเชษฐ    มาศดิตถ) 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                กําหนดการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลนบพิตํา 

วันที่  27  เมษายน  2547 
ณ  วัดใหมไทยเจริญ 

 
 

08.30 น.    ลงทะเบียนเขารับการอบรม 
09.00 น.    ประชุมประจําเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข และ ประชุมช้ีแจงการเขาฐานรับการอบรม 
09.30 น.   เขารับการอบรม ฐานที ่1    งานสรางสุขภาพ หนาที่นี้ของใคร !  และ  ทําอยางไร  เมื่อเจอปญหา  ! 
                                                            (บทบาทของ อสม และการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ  ภายใต 
                                                             นโยบายประกันสุขภาพถวนหนา และ การคนหาปญหา วิเคราะห 
                                                             และการแกปญหาสุขภาพในชุมชน ) 
                                                             วิทยากร   คุณกัลยาณี   พรหมรัตน    นักวิชาการสาธารณสุข   



10.05 น.   เขารับการอบรม ฐานที่ 2    กินอาหารดี  ชีวีมีสุข และรักเมืองไทย ตองใสใจสิ่งแวดลอม 
                                                            (อาหารปลอดภัย   รานอาหารสะอาด รสชาดอรอย  และงานอนามัย 
                                                             สิ่งแวดลอม) 
                                                             วิทยากร  คุณสมคิด   สงคราม    นกัวิชาการสาธารณสุข 
10.35น.   เขารับการอบรม ฐานที่ 3     ออกกําลังกายวันละนิด  ชีวิตแจมใส และ สุขภาพจิตดี ไมมียาเสพติด 
                                           (งานสุขภาพจิต  ยาเสพติด  โครงการ TO BE NUMBER  ONE   
                                             งานออกกําลังกาย  ชมรมสรางสุขภาพ   ชมรมผูสูงอายุ) 
                                                              วิทยากร   คุณบุญรัตน    นุนตา   นกัวิชาการสาธารณสุข 
10.35–10.50.                                         พัก ทานอาหารวาง 
10.50.   เขารับการอบรม ฐานที่ 4        โรคติดตอ และ โรคไมติดตอ รอการแกไข 
                                                              (การปองกันควบคุมโรคติดตอ โรคไมติดตอ ที่เปนปญหาสาธารณสุข)       
                                                              วิทยากร      คุณสมโชค   นงคนวล  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
11.25   เขารับการอบรม ฐานที่ 5         รวมมือ รวมใจ ลดอุบัติภัยบนทองถนน 
                                                              (การรณรงคปองกันอุบัติเหตุจราจร) 
                                           วิทยากร   เจาหนาที่ตํารวจ จาก สภ.กิ่ง อ.นบพิตํา 
11.55 น.  -  12.55 น.                            พัก ทานอาหารกลางวัน 
 
12.55น.   เขารับการอบรม ฐานที่ 6        บุคคลกลุมนี้  ที่ตองดูแลพิเศษ 
                                                                (การดูแลสุขภาพกลุมเปาหมายเฉพาะ เด็ก 0 – 5 ป ,หญิงมีครรภ, 
                                                                ผูสูงอายุ , ผูปวยเรื้อรัง , ผูพิการ ) 
 
 


