
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
2. นางสมบัติ สีดาสมา รองประธาน
3. นายกิตติพงษ  ชะรางรัมย รองประธาน
4. ผอ.รพ.สต. บานหนองมวง กรรมการ
5. นางมาลี  อินทรกําแหง กรรมการ
6. นายบัญชา  สาระโท กรรมการ
7. นายพลากร พูนนอก กรรมการ
8. นายวีระพล  เสนาโทย กรรมการ
9. นายอุดร  มีศรี กรรมการ
10. ส.อบต. กรรมการ
11. ส.อบต. กรรมการ
12. หนวยบริการปฐมภูมิอ่ืน กรรมการ
13. นางมณีรัตน  เมฆา กรรมการ
14. นางสรอย  อินทะเว กรรมการ
15. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการและเลขานุการ
16. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อยากเห็นทุกคนในชุมชนมีสุขภาพดี และแข็งแรง

เอกสารเผยแพรขาวสารเพือ่สขุภาพ
โดย  ฝายประชาสมัพนัธ

ดวยความปรารถนาดี
จาก

องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชัย

ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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สิ่งท่ีอยากเห็น (Vision)
ประชาชนตําบลทะเมนชัยทุกกลุมวัย มีสุขภาพจติสดใจ

สุขภาพกายแข็งแรง

ภายใตกรอบแนวคิด
ประชาชน/กลุม,องคกรตางๆ ในชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการดานสุขภาพ เพ่ือประชาชนในตําบลอยูดมีีสุขกันถวนหนา

ขอมูลประชากร
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มี 10 หมูบาน

จํานวนหลังคาเรือน 1,283 หลังคาเรือน จํานวนประชากร
ท้ังสิ้น จํานวน 5,365 คน

วัตถุประสงค
เพ่ือเปนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายไุดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน ไดมโีอกาสใชความรูและประสบการณชีวิตมา
ถายทอดใหกับลูกหลานเพ่ือเปนมรดกของหมูบาน

วัตถุประสงค
เพ่ือเปนตําบลตนแบบปลอดเหลาในงานศพ และเพ่ือลด

คาใชจายท่ีไมจําเปนในการจดังานศพ

วัตถุประสงค
เพ่ือคนหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก และระยะ

กอนเปนมะเร็งปากมดลูก โดยมีระบบการสงตอเพ่ือการวินิจฉัยและ
การรักษาอยางครบวงจร

วัตถุประสงค
เพ่ือให อสม. และแกนนํา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

มะเร็งเตานมและการตรวจมะเร็งดวยตนเองและสามารถนําไป
เผยแพรในชุมชนได

วัตถุประสงค
เพ่ือใหหญิงตั้งครรภในตําบลทะเมนชัยมีสุขภาพท่ีแข็งแรง

นํ้าหนักอยูในเกณฑปกติ คลอดบตุรอกมามีนํ้าหนักคลอด 2,500
กรัม ข้ึนไป

วัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาสถานบริการใหไดตามเกณฑ และใหเจาหนาท่ี

ใหบริการประชาชนอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือให
ประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิาร

วัตถุประสงค
เพ่ือเปนการสรางเสริมสุขภาพในชองปากแกผูสูงอายุและ

ใหผานเกณฑการประกวดชมรมผูสูงอายุ

วัตถุประสงค
เพ่ือใหเด็กวัยเรียนและเยาวชนไดรับการพัฒนาสุขภาพ

โดยการสงเสริมปองกันรักษาและแกไขใหมีสุขภาพสมบรูณท้ัง
รางกาย จิตใจ และสติปญญา มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
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โครงการผูเฒาเลานิทาน สืบสานวัฒนธรรม
มุงนําสุขภาพดี

โครงการรณรงคงานศพปลอดเหลา

โครงการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งปาก
มดลูก

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนาํในการ
สนับสนุนการดาํเนนิการคดักรองมะเร็งเตานม

โครงการปองกันและเฝาระวังปญหาหญิง
ตั้งครรภนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑ

โครงการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหนองมวง

โครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพในชองปาก
ผูสงูอายุตําบลทะเมนชัย

โครงการเฝาระวังโลหิตจางในวัยเรียน


