
 

 

 

 

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

เร่ือง  การใช้แผนสุขภาพชุมชน  พ.ศ.2563 
 

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

  ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ได้จัดท าแผนสุขภาพ
ชุมชน  พ.ศ.2563  ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ในการ
ประชุม ครั้งที่  7/2562  เมื่อวันที่  23  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จึงประกาศใช้แผนสุขภาพ
ชุมชน พ.ศ.2563  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ   ณ    วันที่   30   กันยายน  พ.ศ.2562 

 

 

(นายดนัย  ขจรผล) 
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 



 
 
 

 
 
 

แผนสุขภาพชุมชน 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
 
 

 
 

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒ 

 
บทท่ี ๑  

บทน า 
 
  เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมขอบุคคลที่มีสาเหตุมาจากปัจจัย
หลายๆ ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุ์กรรม เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้กลวิธี
การด าเนินงานในหลายวิธี และใช้ระยะเวลาการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่ วมมือของทุกภาคส่วนและ
บุคคลที่เป็นเจ้าของสุขภาพ  
 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดท าข้อมูล  มีการจัดท าแผนงาน ที่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง การ
จัดท าแผนงานดังกล่าวอาจใช้เครื่องมือ เช่น แผนสุขภาพชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นต้น โดยในระยะแรก
อาจเลือกใช้แผนสุขภาพชมชน และในระยะต่อไปมีการพัฒนาขึ้นโดยน าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป 

๑. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน 
 แผนสุขภาพชุมชน   เป็น  แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน  เป็น
กระบวนการที่ประชาชนมี่ส่วนร่วมคิด  ร่วมค้นหา  ร่วมเรียนรู้  ร่วมก าหนดทิศทาง  ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา  และ 
ร่วมรับผลประโยชน์  โดยเริ่มจากการคัดเลือก แกนน า  การทบทวนงานในอดีต  ก าหนดอนาคต  การส ารวจข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล  ก าหนดปัญหา  และการประเมินศักยภาพชุมชน  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการทบทวนตนเอง  
โดยค านึงถึงศักยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนตามศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  ตลอดจน
ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ  และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกได ้
 
๒. หลักการของแผน 
  ๒.๑ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ 
  ๒.๒ รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๒.๓ บูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
  ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

 
 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓ 

๓. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม  
   ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขทั้ง  5 ประเภท ตามที่ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

   ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.แควอ้อม เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 
๔. ขัน้ตอนในการจัดท าแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม  
   ๑. จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  สร้างเครือข่าย  สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 
   ๒. ประชุมคณะกรรมการ ฯ  จัดเวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  หน่ วยงาน
องค์กรทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาที่แท้จริง 
   ๓. วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
   ๔. น าข้อมูลที่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ  เพ่ือจัดท าเป็นแผนสุขภาพชุมชน  
และประกาศใช้ต่อไป 
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บทท่ี ๒  
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
๑.วิสัยทัศน์   
 วิสัยทัศน์กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม คือ 
 

“องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมเป็นผู้น า ด้านการจัดบริการระบบสุขภาพประชาชน  

และบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นในปี  2565”  
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
หลัก    
   ๑.ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ   หรือหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่     

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยกลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงาน
อ่ืนในพื้นที่       

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีแนวทาง
การพัฒนา       

 ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ    

 

3.  กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต าบลแควอ้อม  
2. ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสุขภาพ  ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี    
3. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กศน.ต าบลแควอ้อม 
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต าบล การจัดสวัสดิการ ด้าน

สาธารณูปโภค และความปลอดภัย   
 
4. พันธกิจ 
  1. การประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว 
  2. ส่งเสริมการจัดตลาดในชุมชน 
  3. จัดระบบบริการในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ 
  4.  จัดระบบบริการสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และ กศน. 
  5.  จัดระบบความปลอดภัยในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๕ 

5. วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือ

หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุ ข หรือหน่วยงานอ่ืน หรือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

 2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 3.เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีที่มีความเสี่ยงและกลุ่ม

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที 

 4.เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 5.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ 
 

6. เป้าหมาย 
๑. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในต าบลแควอ้อม ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้าน

สาธารณสุขได้ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้โดยถือว่า  

“สุขภาพ” เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน 
๕. ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืนซึ่งจ าเป็นต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้น“การสร้าง” 

สุขภาพมากกว่าการ “ ซ่อม” สุขภาพ 
 

7. ภารกิจ 
   ๑.  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่   ซึ่งประกอบด้วย 

   ๑.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขใน
พ้ืนที ่

   ๑.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกัน  การควบคุมโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและ
การด ารงชีวิต ให้กับกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้น ให้แก่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

 ๒.  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 
 ๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน/ชุมชน

ท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  
 ๓.   กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   
 ๓.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ

การพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่
ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน   
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๖ 

   ๓.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรค  การควบคุมโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพ
และการด ารงชีวิตให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กใน
ชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน     

 ๔.   กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

 ๔.๑  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนทรายให้มีประสิทธิภาพ  

  ๕.   กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
 ๕.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณี

เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕62 ถึง   กันยายน ๒๕63 
 
9. การด าเนินการ 
  -ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

๑. จัดเวทีประชาคมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม และด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแคว
อ้อม  จ านวน 18 คน  จากตัวแทนประชาชนในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

๒. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับต าบลแควอ้อม เพ่ือจัดท า
ระเบียบข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
     - ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล     
แควอ้อม 
     ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 

   คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแควอ้อมเป็น
คณะท างานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จะต้องจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพให้ประชาชนในต าบลได้รับทราบ  พร้อมกันนั้นจะได้รับทราบ
ปัญหาในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในต าบลแควอ้อมเพ่ือจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลแควอ้อม  อนุมัติในโครงการ
ดังกล่าว 
   ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

  ๑.) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ จะสรุปแผนพัฒนาสุขภาพพร้อมทั้งปัญหาความ
ต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในต าบลแควอ้อม  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
ต าบลแควอ้อม 

  ๒.) คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ จะจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่จะน ามาใช้เป็น
กรอบการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะน าเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้ 
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๗ 

  ๓) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาสุขภาพแล้ว ก็จัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาว่ามีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพที่คัดเลือกมาใช้
เป็นกรอบในการพัฒนาสุขภาพ 
   ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

  ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ 
ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท าได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ 
รายได ้สุขภาพ  การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง เพ่ือเป็นข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาพ 
ได้อย่างถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในต าบลและภายนอกต าบล  เพ่ือสามารถ
น ามาวิเคราะห์ SWOT ( การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ) ได้เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการ
ด้านสุขภาพของประประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

  ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา
น าเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลแควอ้อม ประชาคมหมู่บ้าน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
เพ่ือน ามาคัดเลือกจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพรวมทั้งจัดล าดับความส าคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสุขภาพ การจัดล าดับความส าคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจ
ใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อน าคะแนนมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชนในต าบลแควอ้อม 
   ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

หลังจากได้แนวทางแผนพัฒนาสุขภาพ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการ
หลังจากทราบภารกิจแนวทางการพัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแควอ้อมจะต้องท า 
   ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ 

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาสุขภาพของต าบล มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสุขภาพ เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป 
   ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ 

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ จัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 
๗ ขั้นตอน เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนา
สุขภาพให้สมบรูณ์ต่อไป เมื่อด าเนินการการตามขั้นตอนต่าง ๆเสร็จสิ้นแล้วให้น าร่างแผนพัฒนาสุขภาพที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลแควอ้อมเพ่ือพิจารณา 
   ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพ 

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ  จะน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑-๖ จัดท าร่างแผนพัฒนา
สุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแควอ้อม จากนั้นจะน าร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพต าบลแควอ้อม เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
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10. งบประมาณ 
   

รวมเป็นเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวนทั้งสิ้น   
432,608.44  บาท (-สี่แสนสามหม่ืนสองพันหกร้อยแปดบาทสี่สิบสีส่ตางค์-) 
 
11. รายละเอียดงบประมาณ    
1. ประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้   จ าแนกตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
พ.ศ. 2563  จ านวน 5 ประเภท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   423,142  บาท 

1. ประเภทที ่1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ จ านวน 5 โครงการ 

                                                                           ใช้งบประมาณ    138,100.-  บาท 
2. ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นในชุมชน    
จ านวน   4   โครงการ                                    ใช้งบประมาณ   162,002  บาท 
3. ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่น้อยกว่า   
    15 % จ านวน  1 โครงการ         ใช้งบประมาณ      50,000.- บาท 
4. ประเภทที่ 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพการรมการ/และพัฒนาระบบบริหาร 
    จัดการ ไม่เกิน 15% ของเงินรายรับในแต่ละปีงบประมาณนั้น จ านวน  1 โครงการ       
         ใช้งบประมาณ      25,350.- บาท 
5.  ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  จ านวน  1 โครงการ 
         ใช้งบประมาณ      40,000 บาท 

  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   423,142  บาท  (-ส่ีแสนสองหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน-)  

 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1 เงินคงเหลือจากงบประมาณ พ.ศ.2562 + รวมดอกเบี้ย 

(ยอดยกมา) 
182,258.44  

2 เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจาก สปสช. 100,350 โอนวันเมื่อวันที่ 
25/12/2561 

3 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก อปท. 150,000  

 รวมมีงบประมาณด าเนินการประจ าปี 2563 เงิน
ทั้งสิ้น 

432,608.44 บาท  



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๙ 

ส่วนท่ี  3 
ข้อมูลท่ีจ าเป็นในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน 

 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
 

หมู่ 

พื้นที่ทั้งหมด/ไร่ ปี พ.ศ.2562 

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 432 78 118 130 248 
2 177 40 73 88 161 

3 95 46 77 109 186 
4 263 72 102 125 227 
5 207 114 216 220 436 
6 170 83 158 175 333 
7 340 141 225 244 469 
8 237 60 74 92 166 

รวม 1,927 634 1,043 1,183 2,226 

 

ช่วงอายุของประชากร (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม  2562) 
ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

0-18 ป ี 185 192 377 

18-69 ป ี 645 670 1,341 
60 ขึ้นไป 214 320 534 

รวม 1,044 1,182 2,226 

 
 
จ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ๕ กลุ่ม 

ล าดับ การเจ็บป่วยเรื้อรัง/พิการ จ านวนผู้เจ็บป่วย หมายเหตุ 
1 เบาหวาน 147  
2 ความดันโลหิตสูง 401  
3 ปวดข้อ/ข้อเสื่อม - ไม่มีข้อมูล 
4 หัวใจ 19  
5 มะเร็ง 12  
6 หอบหืด - ไม่มีข้อมูล 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๑๐ 

7 ภูมิแพ้ - ไม่มีข้อมูล 
8 เก๊าท์ - ไม่มีข้อมูล 
9 ไตวาย 1  

10 อัมพาต 10  
11 พิการทางกาย/เคลื่อนไหว 33  
12 พิการการมองเห็น -  
13 พิการการได้ยิน/การสื่อสาร 9  
14 พิการจิตใจ/อารมณ์ 8  
15 พิการสติปัญญา/การเรียนรู้ 13  

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลอัมพวา  เดือน สิงหาคม  2562 
 2.  ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร 

2.1 สถานที่ให้บริการหรือดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วย 

ล าดับที่ สถานที่ให้บริการหรือดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วย 

 
จ านวน 

1 ร้านขายขา - 
2 โรงพยาบาล 1 แห่ง 
3 คลินิกแพทย์/พยาบาล - 

4 บ้านหมอพ้ืนบ้าน/หมอสมุนไพร - 

 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๑๑ 

บทท่ี 4  
ข้อมูลทั่วไป 

 

สภาพทั่วไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

      ๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ประกอบด้วย 

หมู่ที่ ๑   บ้านปลายคลองอ้อม 

หมู่ที่ ๒   บ้านคลองอ้อม 

หมู่ที่ ๓   บ้านปากคลองอ้อม 

หมู่ที่ ๔   บ้านคลองเชิงกราน 

หมู่ที่ ๕   บ้านบางเกาะ 

หมู่ที่ ๖, ๗ , ๘  ในปัจจุบัน เดิมคือต าบลปากน้ าซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ ๖  บ้านปากน้ า 

หมู่ที่ ๗  บ้านบางแคใหญ่ 
หมู่ที่ ๘  บ้านคลองบางแค 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มตั้งอยู่ทางภาคกลางเป็นพ้ืนที่
ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ๖๐%เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร ๓๕ % และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น ๕ % มี  ๓ ฤดูกาล  (ฤดูร้อน 
ฤดูฝน  ฤดูหนาว) 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน อากาศร้อนและแห้งแล้งแต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็นบ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมอากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕–๓๙.๙ องศา
เซลเซียส  ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม  มีฝนตกเฉลี่ย  
ประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยัง
มีฝน ฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด ประมาณ 25 องศา 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๑๒ 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %  ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็น ดิน
เหนียวประมาณ ๑๐  

 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ อุปโภค-บริโภค จ านวน  10  แห่ง แหล่งน้ าทั้ง 10 แห่ง  เคยเป็นแหล่งน้ า   ที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการปรับปรุงเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ 
ประชาชน ดังนี้ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ/ล าน้ า  จ านวน  ๑๐ สาย  

คลองอ้อม คลองแควอ้อม คลองบางศรีเพชร คลองบางเชิงกราน คลองบางเกาะ 
คลองยายชี คลองตาตั๋น คลองยายชู คลองบางแคใหญ่ คลองบางแคน้อย 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก ลักษณะของไม้เป็นไม้ผลยืน
ต้น เช่น  ส้มโอ  มะพร้าว  ลิ้นจี่  ฯลฯ 

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 

ต าบลแควอ้อมเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีประมาณ ๓.๐๘๘ ตารางกิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอ าเภออัมพวา ประมาณ  5 กม. อาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อคลองแควอ้อม และอ าเภอบางคนที  

ทิศตะวันออก ติดต่อแม่น้ําแม่กลอง และต าบลสวนหลวง 
ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลเหมืองใหม่ 
ทิศใต้  ติดต่อต าบลบางแค 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
เดิมองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แบ่งการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ละ ๒  คน  จ านวน 8 หมู่บ้าน รวมเป็น  16 คน 

 

 

 

 

 

 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๑๓ 

๓. ประชากร 
3.1   ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 

 
หมู่ 

พื้นที่ทั้งหมด/ไร่ ปี พ.ศ.2562 

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 432 78 118 130 248 
2 177 40 73 88 161 

3 95 46 77 109 186 
4 263 72 102 125 227 
5 207 114 216 220 436 
6 170 83 158 175 333 
7 340 141 225 244 469 
8 237 60 74 92 166 

รวม 1,927 634 1,043 1,183 2,226 
 

3.2 ช่วงอายุของประชากร  (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

0-18 ป ี 185 192 377 

18-69 ป ี 645 670 1,341 
60 ขึ้นไป 214 320 534 

รวม 1,044 1,182 2,226 

 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ที่ตั้ง 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแควอ้อม หมู่ที่ 6 

2 โรงเรียนวัดปากน้ํา (อมรวิมลจันทร์) หมู่ที่ 6 

3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับต าบลแควอ้อม หมู่ที่ 7 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

โรงพยาบาลอัมพวา ขนาด 30 เตียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านบางแคใหญ่ 

๔.๓ อาชญากรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน
บ้าง  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี       มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๑๔ 

๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล จากการที่ทางสถานีต ารวจชุมชนได้แจ้งให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมทราบนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  มีผู้ที่ติดยาเสพติด แต่
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อยและยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าประชาชน  
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส 
การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อมก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้  
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ล าดับ ชนิดถนน บริเวณ หมายเหตุ 
1. ลาดยาง สายปากน้ า  -  วัดแก้วเจริญ กรมโยธาธิการ 
2. ” ” สายวัดบางเกาะหมู่ที่ ๕ - บางแคกลางหมู่ที่ ๖ ส านักงานเร่งรัด

พัฒนาชนบท 
3. ” ” สายวัดสาธุ - บางยี่รงค์ กรมโยธาธิการ 
4. ” ” สายทางเข้าวัดปากน้ า อบจ.สมุทรสงคราม 
5. ” ” สายทางเข้าวัดบางแคน้อย - 
6. ” ” ถนนลาดยางหมู่ ๑ - ๒ อบต.แควอ้อม 
7. ” ” สายหน้าโรงพยาบาลหมู่ที่ ๗ – พลับพลาที่ประทับ

พระพ่ีนาง หมู่ที่ ๕ 
อบต.แควอ้อม 

8. หินคลุก สายหลังวัดปากน้ า(หมู่บ้านใหม่) - 
ล าดับ ชนิดถนน บริเวณ หมายเหตุ 
9. ” ” สายหมู่ที่ ๘ บ้านคลองบางแค 

(สายวัดสาธุ - บางยี่รงค์) 
- 

10. ” ” สายหมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลองอ้อม (สายวัดปรก) - 
11. ” ” สายหมู่ที่ ๗ บ้านบางแคใหญ่ - 
12. คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านบางแคใหญ่ สายวัดบางแคใหญ่ - 
13. ” ” หมู่ที่ ๘ บ้านคลองบางแค สายซอยร่วมใจ - 
14. ทางเดินเท้า คสล. มีทุกหมู่ - 
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๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่ 

สาธารณะสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด โดยแบ่งตามหมู่ได้ ดังนี้ 
จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า/ครัวเรือน 

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 

62 39 35 54 96 67 119 35 

 

๕.๓ การประปา 
ที ่ ขนาด/ระบบประปา ที่ตั้ง หมายเหตุ 
1. ระบบน้ าสะอาดส าหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลองอ้อม  
2. ระบบน้ าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านปากคลองอ้อม  
3. ระบบน้ าสะอาดมาตรฐาน ข. หมู่ที่ ๔ บ้านคลองบางเชิงกราน  
4. ระบบน้ าสะอาดส าหรับหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านบางเกาะ หมู่ 2 ใช้ถัง 
5. ระบบน้ าสะอาดส าหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านปากน้ า  
6. ระบบน้ าสะอาดส าหรับหมู่บ้านมาตราฐาน ก. หมู่ที่ ๗ บ้านบางแคใหญ่  
7. ระบบน้ าสะอาดส าหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองบางแค  

๕.๔ โทรศัพท์ 
ที ่ บริเวณที่ตั้ง ที่ตั้ง 
1. ตู้โทรศัพท์สาธารณะวัดบางเกาะเทพศักดิ์ หมู่ ๕ บ้านบางเกาะ 
2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะวัดปากน้ า หมู่ ๖ บ้านปากน้ า 
3. ตู้โทรศัพท์สาธารณะในโรงพยาบาลอัมพวา หมู่ ๗ บ้านบางแคใหญ่ 
4. ตู้โทรศัพท์สาธารณะหมู่ที่ ๘ หมู่ ๘ บ้านคลองบางแค 

 
๕.๕ ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครภุัณฑ์ 

มีไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์
ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์ 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ส้มโอ มะพร้าว ลิ้นจี่ ฯลฯ ดังนี้ 
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๗๐  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

- อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ  ๑๓  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

- อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ   ๘  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

- อาชีพค้าขาย  ร้อยละ   ๙  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
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๖.๒ การประมง 
บ่อปลาน้ าจืด   1  แห่ง   

๖.๓ การปศุสัตว ์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง
สัตว์ปีก 

๖.๔ การบริการ 
ประเภทหน่วยธุรกิจ จ านวน/แห่ง 

โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์ 6 
ปั้มน้ ามนัขนาดเล็ก 3 
ร้านขายปลีก 10 
ร้านจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 2 
ร้านจ าหน่ายอาหาร 17 
ร้านตัดผมชาย-เสริมสวย 6 

๖.๕ การท่องเที่ยว 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว เขตพื้นที ่

1. วัดบางเกาะเทพศักดิ์ หมู่ 5 บ้านบางเกาะ 
2. วัดปากน้ า หมู่ 6 บ้านปากน้ า 
3. วัดบางแคน้อย หมู่ 7 บ้านบางแคใหญ่ 
4. วัดบางแคใหญ่ หมู่ 7 บ้านบางแคใหญ่ 
 
๖.๖ อุตสาหกรรม 

- ไม่มี – 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ การพาณิชย์ 
สถานีบริการน้ ามัน 2     แห่ง  
ร้านค้าต่างๆ  15    แห่ง   
มินิมาร์ท         2     แห่ง  

๖.๘ แรงงาน 

ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 85   แรงงานด้านการเกษตร ประชากร
อายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี  บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท  ห้าง
ร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวน
ผลไม้ 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 

  - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘      
   วัด   4 แห่ง 
     ส านักสงฆ์ - แห่ง 
  - ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ ๒  
   ส านักคริตส์ - แห่ง 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

- ประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายน 

- ประเพณีลอยกระทง เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 

- ประเพณีวันเข้าพรรษา/ ออกพรรษา เดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ว่าวไทย  กลุ่มเย็บกระทง วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  ฯลฯ 

ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษากลาง 

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

ลิ้นจี่ ประมาณเดือน เมษายน  
ส้มโอ มีตลอดท้ังปี 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จาก น้ าประปาหมู่บ้าน น้ าประปาภูมิภาค และน้ าดิบจาก

แม่น้ าแม่กลอง ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา   ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน า
ขึ้นมาใช้ให้ พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.๒ ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีป่าไม้ 
8.๓ ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีภูเขา 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูกไม้ผล ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า 

สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ โดยพ้ืนที่สภาพภูมิทัศน์ของเมืองร่มรื่นสวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ ของประชาชนและนักท่องเที่ยว ฯลฯ 
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9. อ่ืนๆ  
9.๑ การแก้ไขปัญหา 

๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อ าเภอ ต ารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและ
ได้รับความ คุ้มครองทางสังคม มีความเป็นกลาง รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒) ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรงค์ ป้องกัน  สุขภาพและอนามัย
ของ ประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ 

 
**************************** 
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แผนทีท่างเดินยุทธศาสตร์ 
 

"กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ  เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)ได้น านโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ   สปสช. จะ
จัดสรรงบประมาณแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ตามท่ีหลักคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดและส าหรับปีงบประมาณ2557 ได้จัดสรรเป็นเงิน 45 
บาทต่อประชาชนในพื้นท่ีหนึ่งคน  และท้องถิ่นตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง(อบต.แควอ้อม) 
สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40   ถือเป็นแนวทางท่ีดี  ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
ในแง่ของการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  แก่ประชาชนในท้องถิ่นเอง  
   การจัดท าโครงการแผนสุขภาพชุมชน โดยใช้แผนพัฒนายุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  นับเป็นความคิดริเริ่มที่ดี  น่าจะ
เป็นแนวทางและเป็นแบบอย่างในการบริหารงานสาธารณสุข  ในอนาคต"   

“วิสัยทัศน์”  คือการก าหนดทิศทางในการท างานในอนาคต  เปรียบเสมือนภาพฝันขององค์กรที่
อยากจะเห็น ในระยะยาว  วิสัยทัศน์  จะบรรลุตามจุดมุ่งหมายนั้นหรือไม่  ขึ้นกับว่าคนในองค์กรจะให้ความร่วมมือ 
ในทางบริหาร และน าไปการปฏิบัติจริงจังแค่ไหน  โดยหลักการ  เมื่อมีวิสัยทัศน์แล้ว  จะต้องร่วมกันก าหนดพันธกิจ 
หรือภารกิจ  ก าหนดเป้าหมาย  และกลยุทธ์ขึ้นมาให้ชัดเจน   

จากนั้นจึงน าไปสู่การวางแผน  การจัดท าโครงการ  และกิจกรรม  น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ขั้นตอน  ซึ่งก็คือการวางแผนยุทศาสตร์นั่นเอง 
                     คณะกรรมการฯ และทีมวิทยากรจึงได้วิสัยทัศน์ดังกล่าวขึ้นมา ต่อไปนี้คือ ผลการวิเคราะห์องค์กร 
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis   ก่อนที่จะมาเป็นวิสัยทัศน์ข้างต้น 
  S = จุดแข็ง 

1. บริการดี อัธยาศัยดี มีความสะดวก 
2. เจ้าหน้าที่แต่งตัวดี 
3. ผู้น าดี 
4. แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมมีความหลากหลาย  
5. มีโรงพยาบาลในพ้ืนที่ 
6. มีสินค้าโอท็อป 5 ดาว 
7. มีความเจริญ มีโครงสร้างพ้ืนฐานครบ สะดวกปลอดภัย 
8. มีโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ กศน. 
9. ประชาชนได้รับการดูแล ท าให้มีสุขภาพดี 
10. มีป้อมต ารวจในพ้ืนที่ 
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๒๐ 

 
 

W = จุดอ่อน 
1. มียาเสพติดในพื้นที ่
2. มีขโมยลักทรัพย์ 
3. มีการเล่นการพนัน 
4. มีคนติดสุรา 
5. เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงอาการไม่เหมาะสม 

 
O =  โอกาส 
1. ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด 
2. นักการเมืองให้การสนับสนุนทุกระดับ 

 
T = อุปสรรค 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือน้อย 
2. มีสุนัขดุและบางครั้งโดนสุนัขกัด 
3. มีผู้ป่วยติดเตียงเยอะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒๑ 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ์
     วิสัยทัศน์     “องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมเป็นผู้น า ด้านการจัดบริการระบบสุขภาพประชาชน  

                และบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นในปี  2565” 
เป้าหมาย    1.สร้างหลักประกนัสุขภาพให้ประชาชนในต าบลดอนทราย ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขไดต้ามสทิธิ 
                  อันพึงมีพึงได ้
               2.ส่งเสริมให้ประชาชนมสีุขภาพที่ดี 
               3.ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพได้มากข้ึน 
               4.ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดแูลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้โดยถือว่า สุขภาพ เปน็เรื่อง     
                  ของประชาชนทกุคน 
              5.ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยนืซึ่งจ าเปน็ต้องเปน็ระบบที่มุ่งเน้น การสรา้ง สุขภาพมากว่าการ    
                 ซ่อม สุขภาพ 

หน่วยงาน   กองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัพื้นที่หรือท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแควออ้ม 

 

  เป้าหมาย 

 
 
 
 

ประชาชน  
 
 
 
 

ภาค ี  
 
 
 
 

กระบวนการ  
 
 
 
 

พ้ืนฐาน  
 
 
 
 

บริบทของชมุชน  

 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมเปน็ผู้น า ด้านการจัดบริการระบบสุขภาพประชาชน  และบริหารจัดการทรัพยากรท้องถ่ินในปี  2565 

มีเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ด้านสุขภาพ 

อปท.และหน่วยงานภาครัฐ 
ให้การสนับสนุน ส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง 

มีการเปดิเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
น าเสนอนวตกรรม/ผลงาน 

พัฒนาศูนย์เรียนรู้และ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ปัจจัยภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมของต าบล 

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของบุคคลากรในกองทุน 

มีระบบติดตามประเมินผลทีด่ ี

คกก.โครงการ/ผู้น ามีศักยภาพสูง
ในการบริหารจัดการโครงการ/
ประชาชนมีส่วนร่วม 

มีโครงการทีด่ าเนินการโดยชุมชนมากขึ้น 

มีข้อตกลงของชุมชน 

ในการดูแลสุขภาพ 

คณะกรรมการกองทุนมีศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการกองทุน 

มีระบบสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารและระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
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๒๒ 

 
โรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 

สิ่งที่ต้องการเห็น 
ระดับประชาชน ระดับกระบวนการ 
อดีต/ปัจจุบัน 

- การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง 
- ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในโรคความดันโลหิตสูง/
เบาหวาน 
อนาคต 
- อยากให้ประชาชนรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องและมี
ประโยชน์ 
- อยากให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการออก
ก าลังกาย 
- อยากให้ประชาชนสนใจและรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน และปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง 

อดีต/ปัจจุบัน 
- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
- รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่ดึงดูดใจ 

 
อนาคต 
- อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันท างาน
อย่างเป็นระบบ 
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีการให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
และโทษของโรคให้มากกว่านี้ 

ระดับภาคี ระดับรากฐาน 

อดีต/ปัจจุบัน 
- ผู้น าชุมชนไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง/
เบาหวาน 
- อบต. ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 
- การร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งทางโรงพยาบาล รพ.สตใน   
  พ้ืนที่  สอ. อสม. ยังไม่ได้ท างานอย่างเป็นทีม 
อนาคต 
- ต้องการให้ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
- ต้องการให้ อบต. สนับสนุนงบประมาณมาเพ่ือแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานอย่างต่อเนื่องและ
เต็มที่ 
- ต้องการให้ทุกหน่วยงานมีการประสานงานอย่างเป็นทีม 
- อยากให้ อบต. มีการสนับสนุนงบในการจัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

อดีต/ปัจจุบัน 

- อสม. ไม่ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับโทษของโรคความ
ดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
- อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขละเลยการให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการกินที่ถูกต้อง
(อาหารเค็ม มัน หวาน) 
- ทีมงานขาดทักษะ 

- ผู้น าไม่มีศักยภาพ 
- ขาดข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ 

อนาคต 
- อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้แก่
ประชาชน 
- อยากให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ก่อให้เกิดโรคความดันฯ/เบาหวาน 
- มีทักษะในการท างานมากขึ้น 
- ผู้น ามีศักยภาพ 
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บทท่ี 5  
แผนงาน / กิจกรรมโครงการ 

แผนงาน/กิจกรรมโครงการ แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม      
อ าเภออัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม 

กิจกรรมที่กองทุนจะสนับสนุนสามารถแยกได้เป็น  5 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่    
 โดยเน้นเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและก ารด ารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก 

กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 
1.พัฒนา
ศักยภาพด้าน
ทันตสุขภาพ 
กลุ่ม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ า
หมู่บ้านในเขต
ต าบลแคว
อ้อม อ าเภอ
อัมพวา 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

1.เพื่อให้
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านต าบลแคว
อ้อมสามารถแปรง
ฟันได้อย่างถูกต้อง 

 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านใน
เขตต าบลแคว
อ้อม อ าเภอ  
อัมพวา 0eo;o 

ณ ห้องประชุม
ใหญ่ช้ัน 2 
อาคารผู้ป่วย
นอก 
โรงพยาบาล 
อ าเภออัมพวา 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

1. อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านต าบลแควอ้อม 
สามารถแปรงฟันได้อย่าง 
ถูกวิธี 
2.อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านต าบลแควอ้อม
มีความรู้ในเรื่องการดูแล 
สุขภาพช่องปาก 
3. อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านต าบลแควอ้อม
สามารถตรวจฟันเบื้องต้น        
ได้ถูกต้อง 
 
 

1. ท าการประเมินความรูโ้ดย
การตอบแบบทดสอบความรู้ก่อน
ให้ทันตสุขศึกษากลุม่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในเขต
ต าบลแควอ้อมก่อนการอบรม 
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบลแคว
อ้อม ในเรื่องการดูแลทันต
สุขภาพท่ีถูกต้อง   
3. ฝึกทักษะการแปรงฟันท่ีถูกวิธี 
และทดสอบการแปรงฟันท่ีถูกวิธี
แก่กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบลแคว
อ้อม 

ปีงบประมาณ 
2563 
(เดือนต.ค.2562 
– เดือนกันยายน 
2563) 
โดยจดัอบรมวัน
จันทร์ 25 
พฤษภาคม 
2563 

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดอบรมเป็นเงิน 
2,500 บาท 
2.ค่าวัสดุในการสาธิต
และฝึกปฏิบัตสิ าหรับ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็น
เงิน 4,000 บาท 
3.ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มเป็นเงิน 
7,930 บาท 
 

 กลุ่มงาน 
ทันตกรรม     
โรงพยาบาล
อัมพวา 
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++ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 2. เพื่อให ้
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านต าบลแคว
อ้อม มีความรู้ใน
เรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปากได้
อย่างถูกต้องและ
สามารถน าไป
เผยแพร่ให้กับชุมชน
และบุคคลใน
ครอบครัวได้  

 3. เพื่อให้
อาสาสมัครประจ า
หมู่บ้านต าบลแคว
อ้อม มีความรู้
สามารถตรวจฟัน
เบื้องต้นได ้

   4. ฝึกทักษะการตรวจฟัน 
5. ทดสอบความรู้หลังให้ทันต
สุขศึกษาโดยการตอบ
แบบทดสอบความรู ้
6. เปรียบเทียบผลการตอบ
แบบสอบถามก่อนและหลังการ
ให้ทันตสุขศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,430 บาท 

 

 
 
 
 
 
 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒๗ 
*** 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพช่อง
ปากใน
ผู้สูงอายุต าบล
แควอ้อม 
อ าเภออัมพวา 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

 

1.เพื่อเพ่ิมคณุภาพ
ชีวิตด้านทันต
สุขภาพให้แก่
ผู้สูงอาย ุ
2. เพื่อให้ผูสู้งอายุมี
พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากท่ีดี
ขึ้น  
3.เพื่อลดปัญหาโรค
เหงือกและฟันใน
ผู้สูงอาย ุ

 

ผู้สูงอายุต าบล
แควอ้อมจ านวน 
100 คน จาก
กลุ่มผูสู้งอายุหมู่ที่
1 – หมู่ที่ 8 

หมู่ที1่–หมู่ที8่ 
ต าบลแควอ้อม 
อ าเภออัมพวา 

1.ผูสู้งอายุได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
2. ผูสู้งอายุสามารถแปรงฟัน
ได้ถูกต้อง 
3.ผูสู้งอายุท่ีมีฟันแท้ใช้งานได้ 
ได้รับการทาฟลูออไรด์
เฉพาะที ่

1ให้บริการตรวจสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุพร้อมลงบันทึกใน
แบบตรวจฟัน 
2.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลทันต
สุขภาพท่ีถูกต้อง 
3.ฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูก
วิธีแก่กลุ่มผูสู้งอาย ุ
4.ให้บริการทาฟลูออไรด์
เฉพาะที ่
5.จัดกิจกรรมผูสู้งอายุตัวอย่าง
ด้านสุขภาพช่องปาก 

ปีงบประมาณ 
2563 
(เดือนตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้เป็น
เงิน 3,000บาท 
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
สาธิตและฝึกปฏิบัติในการ
ท าความสะอาดฟันปลอม
เป็นเงิน 1,500 บาท 
3.ค่าอุปกรณ์ในการท า
ความสะอาดช่องปาก 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
5.ค่าวัสดุทันตกรรมเป็น
เงิน 20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  34,500  บาท 

  กลุ่มงาน 
ทันตกรรม  
โรงพยาบาล
อัมพวา 

 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒๘ 
**** 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.ส่งเสรมิ
ป้องกันทันต
สุขภาพของ
เด็กก่อนวัย
เรียนและเด็ก
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา
ต าบลแคว
อ้อมอ าเภอ  
อัมพวา 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 

1. เพื่อให้เด็ก
นักเรียนช้ันอนุบาล
และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาต าบล
แควอ้อมมีแปรงสีพัน
และยาสีฟันส าหรับใช้
ในกิจกรรมแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ 
2. เพื่อให้โรงเรียนมี
การจัดสภาพ 
แวดล้อม  สถานท่ี 
เวลาในการแปรงฟ้น 
รวมถึงการควบคุม
ก ากับดูแลอุปกรณ์
การแปรงฟันของเด็ก
นักเรียนให้ครบถ้วน
และต่อเนื่อง 
3. เพื่อลดปัญหาโรค
เหงือกอักเสบและโรค
ฟันผุในเด็กก่อนวัย
เรียน เด็กช้ันอนุบาล 
และเด็กนักเรยีน
ประถมศึกษา 

เด็กนักเรยีนช้ัน
อนุบาลและเด็ก
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา
โรงเรียนวดั
ปากน้ าจ านวน 
50 คน 

โรงเรียนวดั
ปากน้ า ม.6  
ต.แควอ้อม   
อ.อัมพวา     
จ.สมุทร 
สงคราม 

1.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี
1 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก  
2.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 ที่ต้องไดร้ับบริการเคลือบ
หลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่
แรก 
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 ที่ต้องได้รับบริการเคลือบ
หลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่
สองและอุดฟันแท้ที่มีข้อบ่งช้ี
ต้องอุดฟัน 
4.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 – 6 ได้รับบริการทันตกรรม 
5.เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล
ได้รับการตรวจฟันและ ทา 
ฟลูออไรด์วานชิ 
6.เด็กนักเรียนช้ันป.4-ป.6มี
ความรู้ในเรื่องการดูแล 
สุขภาพช่องปาก 
7.โรงเรียนไม่ขายขนม ลูกอม 
เครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อโรคฟัน 
 

1.จัดตั้งกองทุนแปรงสีฟันยาสีฟัน
2.ส ารวจกิจกรรมทันตสุขภาพ
และสภาพ แวดล้อมของโรงเรยีน
วัดปากน้ าท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 
2. ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษา
โรงเรียนวดัปากน้ าโดยเจ้า 
หน้าท่ีร่วมกับครูอนามัย
โรงเรียนพร้อมทั้งนัดให้มารับ
บริการทันตกรรมทโีรงพยาบาล
อัมพวา ปีการศึกษาละ2ครั้ง
(ภาคการศึกษาละ1ครั้ง) 
3.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก
นักเรียนช้ันอนุบาลและ
ให้บริการทาฟลูออไรด์วานิช
เด็กช้ันอนุบาลโรงเรียน วัด 
ปากน้ า ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
(ภาคการศึกษาละ1ครั้ง) 
4.ให้บริการทันตกรรมเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาโดย
ให้บริการ เคลือบหลมุร่องฟัน 
อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง(ภาค
การศึกษาละ1ครั้ง)  
5.ให้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปาก 

ปีการศึกษา 
2563 (เดือน
พฤษภาคม  
2563– เดือน
มีนาคม  2564  
โดยจดักิจกรรมให้
ความรู้  วันศุกร์ที่ 
18 ธันวาคม 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

1.กิจกรรมกองทุนแปรง
สีฟัน ยาสีฟัน 
-ค่าแปรงสีฟันและยาสี
ฟันจ านวน 100 ชุดๆ
ละ50บาทเป็นเงิน
5,000บาท 
2.ค่าวัสดุทันตกรรมเป็น
เงิน 30,000 บาท 
3.ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้
เป็นเงิน 2,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  37,000  บาท 

  กลุ่มงาน 
ทันตกรรม   
โรงพยาบาล
อัมพวา 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒๙ 
**** 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.
แควอ้อมยิ้ม
สดใส
ปีงบประมาณ 
2563 

1. เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต  
.แควอ้อมมีแปรงสี
พันและยาสีฟัน
ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ 
2. เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต  
.แควอ้อมมีการจดั
สภาพแวดล้อม  
สถานท่ี เวลาในการ
แปรงฟันรวมถึงการ
ควบคุมก ากับดูแล
อุปกรณ์การแปรง
ฟันของเด็กให้ครบ 
ถ้วนและต่อเนื่อง 
3. เพื่อลดปัญหา
โรคเหงือกอักเสบ
และโรคฟันผุในเด็ก
ก่อนวัยเรียน  

1.เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต  .
แควอ้อม จ านวน 
20 คน 
2.ผู้ปกครองเด็ก
จ านวน 20 คน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต  .
แควอ้อม ม.6 
ต.แควอ้อม   
อ.อัมพวา     
จ.สมุทร 
สงคราม 
 

1. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.แควอ้อมไดร้ับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก  
2.เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
แควอ้อมได้รบัการทา 
ฟลูออไรด์วานิช 

3.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ไม่ดืม่นมขวดที่ศูนยเ์ด็กเล็ก 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด
ผลไม้เป็นอาหารว่างให้เด็ก 3 
– 5 วัน/สัปดาห ์
5.เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
แควอ้อมไม่ขายขนม ลูกอม 
เครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อโรคฟัน 
6.ผู้ปกครองเด็กมคีวามรูเ้รื่อง  
การดูแลสุขภาพช่องปาก 
 
 

1.จัดตั้งกองทุนแปรงสีฟันและ
ยาสีฟันตรวจสุขภาพช่องปาก
2.เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง(ภาค
การศึกษาละ1ครั้ง) 
3.บริการทาฟลูออไรด์วานิชป ี
การศึกษาละ 2 ครั้ง(ภาค
การศึกษาละ1ครั้ง) 
4.ให้ความรู้และฝึกทักษะการ
แปรงฟันท่ีถูกวิธีแก่เด็กและ
ผู้ปกครองเด็ก 
5.ประกวดหนูน้อยฟันสวย 

การศึกษา 2563 
(เดือนพฤษภาคม  
2563– เดือน
มีนาคม  2564  
โดยจดักิจกรรมให้
ความรู้  วันศุกร์ที่ 
27 พฤศจิกายน 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

1.กิจกรรมกองทุน 
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
-ค่าแปรงสีฟันและยาสี
ฟันจ านวน 40ชุดๆละ
50บาทเป็นเงิน2,000
บาท 
2.ค่าวัสดุทันตกรรมเป็น
เงิน 6,000 บาท 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้
เป็นเงิน 1,000 บาท 
4.ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มเป็นเงิน 
2,860 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
11,860  บาท 

กลุ่มงาน    
ทันตกรรม
โรงพยาบาล
อัมพวา 

 
 
 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓๐ 
 
*** 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. โครงการสาน
ต่อความห่วงใย
สานสายใยความ
ผูกพันต าบล  
แควอ้อม 

1. เพ่ือให้ความรู้
แม่ในการดูแล
เด็ก 0-5 ปี  
2. เพ่ือติดตาม
เยี่ยมหญิงหลัง
คลอด ประเมิน
พัฒนาการและ
ภาวะโภชนาการ 

 -หญิงหลัง
คลอดและเด็ก 
0-5 ปี ในพื้นที่
ต าบลแควอ้อม 
 -สมาชิกชมรม
สายใยรักต าบล
แควอ้อม 30 
คน 

ต าบลแคว
อ้อม 

1. แม่มีความรู้ในการดูแล
เด็ก 0-5 ปี  
2. หญิงหลังคลอด มี
พัฒนาการและภาวะ
โภชนาการในระดับที่ดีขึ้น 

กิจกรรมที ่1 
1. เพ่ือให้ความรู้แม่ในการ
ดูแลเด็ก 0-5 ปี  
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 

2. เพ่ือติดตามเยี่ยมหญิง
หลังคลอด ประเมิน
พัฒนาการและภาวะ
โภชนาการ 

เดือน ตุลาคม 
2562  ถึง 

เดือน กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

กิจกรรมที่  1 
1. ค่าอาหารว่าง
พร้อมอาหารกลางวัน
30x10x130 
จ านวน 39,000  
2. ค่าเอกสาร 
จ านวน 4,000 บาท 
รวม 43,000 บาท 
 
กิจกรรมที่  2 
1. อุปกรณ์ส่งเสริม
พัฒนาการและ
เอกสารวิชาการต่างๆ 
จ านวน 3,000 บาท 
 
 
 
46,000  บาท 

 

ชมรมสายใย
รักแห่ง
ครอบครัว
ต าบลแคว
อ้อม 

 

 
 
 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓๑ 
 
 
ประเภทท่ี 2  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน    

ได้ด าเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนท่ี และกรณีมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์
ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000.-บาทต่อโครงการ วัสดุทีมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบ ารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ ได้รับการ
สนับสนุนนั้น  
 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
/พ้ืนที่ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการ เยี่ ยม
บ้ า น  เ ติ ม ใ จ สู้ ภั ย
มะเร็ง 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการ
เยี่ยมบ้าน ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน
ได้รับการดูแลด้านจิตใจ 
3. เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน
ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ป่วยมะเร็งใน
พ้ืนที่ต าบลแคว
อ้อม 

1 .  ผู้ ป่ ว ย มะ เ ร็ ง
ได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
2. ผู้ป่วยมะเร็ งมี
จิตใจที่เข้มแข็งขึ้น 
3. ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง 

1. อบรมฟ้ืนฟูความรู้เรื่อง
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแก่กลุ่ม 
อสม. จิตอาสา ระยะเวลา 2 
วัน 
2. กลุ่ม อสม. จิตอาสาออก
เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งในต าบล
แควอ้อม เดือนละ 4 ครั้ง 
ทุกวัน 
3. ประชุมกลุ่ม อสม.จิต
อาสาทุก 1 เดือน เพ่ือ
ติดตามผลและประเมินผล
การด าเนินงาน 

เดือน 
ตุลาคม 
2562       

ถึง 
เดือน 

กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

1.1 ค่าตอบแทน
วิทยากร 
6x300x2= 

3,600 บาท 

1.2 ค่าอาหาร
กลางวันและน้ า
ดื่ม 20 คน 
จ านวน 2 วัน 

20x130=5,200  
      1.3  ค่าวัสดุ
ส าหรับอุปกรณ์ 1,000 

1.3 ค่าพาหนะเดือน
ละ  4 ครั้งๆละ 
500 จ านวน 
12 เดือน 
24,000 บาท 

 

33,800 

 อสม.แคว
อ้อม 
 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓๒ 
 
 
 
****** 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
/พ้ืนที่ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. โครงการลดพุง 
ลดโรค ด้วยการออก
ก าลังกายแบบแอโร
บิค ประจ าปี 2563 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการ
สามารถลดพุงและลดการเสี่ยง
ที่ จ ะ เป็ น โ รคความดั นและ
เบาหวาน 
2 .  เ พ่ื อ เ ป็ น ท า ง เ ลื อ ก ใ ห้
ประชาชนสามารถเลือกออก
ก าลังกายแบบ     แอโรบิคอีก
ทางหนึ่ง 
3. เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ออกก าลังกายได้อย่างต่อเนื่อง 
อย่างเป็นประจ าอย่างน้อย 3 
ครั้ง/สัปดาห์ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลแควอ้อม 

1 .  ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการสามารถ
ลดพุงและลดการ
เสี่ยงที่จะเป็นโรค
ค ว า ม ดั น แ ล ะ
เบาหวาน 
2. เป็นทางเลือกให้
ประชาชนเลือกออก
ก าลั งกายแบบแอ
โรบิคอีกทางหนึ่ง 
3. ประชาชนออก
ก าลังกายได้อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างเป็น
ประจ าอย่างน้อย 3 
ครั้ง/สัปดาห์ 

1. วัดรอบเอว ชั่งน้ าหนัก
ก่อนออกก าลังกายแบบแอ
โรบิค 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ออกก าลังแบบแอโรบิค 
จ านวน 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
ระยะเวลาจัดกิจกรรม วันละ 
1 ชม. เวลา 16.20-

17.15 น. วันจันทร์ถึงวัน
พุธในวันราชการ 

เดือน 
ตุลาคม 
2562       
ถึง 

เดือน 
กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 

รวม 

1.ค่าตอบแทน
วิทยากร แกนน าเต้น
แอโรบิค จ านวน 12 
เดือนๆละ  3,600  
บาท  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เงิน 43,200 บาท 
 
 

 อสม.แคว
อ้อม 
 

 

 

 

 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓๓ 
 

*** 
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

/พ้ืนที่ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. โครงการอบรม
แกนน าหมู่บ้านและ
วัยรุ่น เยาวชนกลุ่ม
เ สี่ ย ง  ใ นด้ า นก า ร
วางแผนคุมก าเนิด ปี 
2563 

1. เพ่ือประเมินคัดกรองและ
ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรทั้ง
วัยรุ่นและเยาวชน 
2. เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชนมี
ความรู้ความสามารถตระหนัก
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 
3. เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชน
เข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตาม
ความเหมาะสม 

 -วัยรุ่นเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง ในพ้ืนที่
ต าบลแควอ้อม  
จ านวน 30 คน 
 -ผู้น าชุมชน เช่น      
อสม. เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน 
10 คน 

1. ร้อยละ 60 ของ
วั ย รุ่ น ไ ด้ รั บ ก า ร
ประเมินคัดกรอง
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร
สุขภาพที่เป็นมิตร 
2. ร้อยละ 60ของ
วัยรุ่นและเยาวชน
ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับเพศศึกษา 
3. ร้อยละ 50 ของ
วั ย รุ่ น ที่ ตั้ ง ค ร ร ภ์
และ เสี่ ย งต่ อการ
ตั้ งครรภ์ซ้ า ได้ รั บ
ค ว า ม รู้ เ พ่ื อ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ตั้งครรภ์ซ้ า 

จัดกิจกรรมอบรมให้วัยรุ่น
และเยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ และอบรมผู้น า
ชุมชน อสม. จนท.ให้เป็น
แกนน าในการให้ความรู้แก่
วัยรุ่นและเยาวชนในพื้นท่ี 

เดือน 
มกราคม-

กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

1.ค่าตอบแทน
วิทยากรบรรยาย 
จ านวน  1 คน 
บรรยาย 2 ชม. เป็น
เงิน  1,200 บาท 
2. ค่าวิทยากรปฏิบัติ 
จ านวน 2 คน 
บรรยาย 3 ชม. เป็น
เงิน  3,600 บาท 
3. ค่าอาหารว่าง 
จ านวน 40 คนๆละ 
25 บาท 2 มื้อ เป็น
เงิน  2,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 40 คน ๆละ 
80 บาท เป็นเงิน 
3,200 บาท  
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม เช่น สมุด 
ปากกา เอกสาร  
จ านวน 2,000 

 
12,000  บาท 

 อสม.แคว
อ้อม 
 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓๔ 
 

 ******* 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
/พ้ืนที่ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4.  โครงการอบรม
การป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

1.เพ่ือให้ปริมาณยุงลายลด
น้อยลง 
2. ปริมาณคนไข้เลือดออกลด
น้อยลง 
3. ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจวิธีการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกอย่างกว้างขวาง 
4. ชุมชนร่วมมือด าเนินการ
ก าจัดยุงลายอย่างต่อเนื่อง 
 

กิจกรรมที่ 1 

 -ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
8 หมู่บ้าน 

 -สมาชิกสภาฯอบต. 
14 คน  
 -อสม. 42 คน 

 -จนท. อบต. 6 คน 

รวม 70 คน 

กิจกรรมที่ 2 

รร.วัดปากน้ า ศพด.
แควอ้อม จนท. ผู้น า
ชุมชน อสม. รพ.
อัมพวา จ านวน 
100 คน 

กิจกรรมที่ 3 

- ครัวเรือนในต าบล
แควอ้อม 630 
ครัวเรือน 

 

 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรค
ไข้เลือดออก ร้อย
ละ  80 

กิจกรรมที่  1 

อบรมให้ความรู้เรื่องป้องกัน
ไข้เลือดออก 

กิจกรรมที่  2 

ลงพื้นที่รณรงค์ไข้เลือดออก
ตามบ้านในพ้ืนที่ต าบลแคว
อ้อม 

 -หยอดทรายอะเบท และ
รณรงค์ 3 ก. เก็บบ้าน เก็บ
ขยะ เก็บน้ า 

 -รณรงค์  5 ป. ปรับ 
เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง 
และ ปฏิบัติ 
กิจกรรมที่  3 

ฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน
ยุงลาย 

 

เดือน 
กุมภาพันธ์ 

ถึง 
เดือน

กันยายน 
2563 

กิจกรรมที่  1  
1.4 ค่าตอบแทน

วิทยากร 
3x600= 

1,800 บาท 

1.5 ค่าอาหาร
กลางวัน 

80x70=5,600

และอาหารว่าง  25 

x 70=1,750 

บาท 

1.6 ค่าป้ายกิจกรรม 
1 ป้าย 500 
บาท 

1.7 ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม  

70x30=2,100 
บาท 

รวม  11,750  บาท 

 

 

 อสม. 
แควอ้อม 
 

 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓๕ 
 

***** 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
/พ้ืนที่ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

กิจกรรมที่  2 

2.1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ใน 

      การรณรงค์  3,000 บาท 

2.2 อาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วม   

      กิจกรรม จ านวน 100 คนๆ 

      ละ 25 บาท  เป็น 

     เงิน  2,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 5,500 บาท 

กิจกรรมที่  3 

3.1 ค่าจ้างเหมาส าหรับ 

      คนฉีดพ่น บริเวณ วัด 4 แห่ง  
      โรงเจ 1 แห่ง ศพด. 1 แห่ง  
      รร.วัดปากน้ า 1 แห่ง  และ 

      ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 637     
      ครัวเรือนๆ ละ 25 บาท เปน็ 

      เงิน 15,925 บาท 

3.2 ค่าน้ ามันส าหรับเครื่องพ่น 

       หมอกฯ เป็นเงิน  
       20,000x2 =40,000 

      บาท   รวม 55,952 บาท 

 

 

73,202 บาท 

 อสม. 
แควอ้อม 
 
 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓๖ 
ประเภทท่ี 3  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์อื่นที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน   
  

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
/พ้ืนที่ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. โครงการป้องกัน
เด็กจมน้ าต าบลแคว
อ้ อ ม   ป ร ะ จ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .
2563 

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัย และ
เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ใน
ต าบลแควอ้อม คร/ูผู้ดูแล
เด็ก และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้และ
ทักษะในการเอาชีวิตรอด
เมื่ออยู่ในสถานการณ์
อันตรายจากน้ า 
 2. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยและ
เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ใน
ต าบลแควอ้อม คร/ูผู้ดูแล
เด็ก และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้พ้ืนฐาน
ในการช่วยเหลือผู้จมน้ า
และการปฐมพยาบาล 

1. เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กอายุไม่เกิน 
15 ป ีในต าบล
แควอ้อม 
จ านวน 65 คน 
2. คร/ู ผู้ดูแลเด็ก
จ านวน   2  คน 
3. เจ้าหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ตามโครงการฯ
จ านวน   3  คน  
 

1. เด็กปฐมวัย และ
เด็กอายุไม่เกิน 15 ป ี
ในต าบลแควอ้อม 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
มีความรู้และทักษะ
ในการเอาชีวิตรอด
เมื่ออยู่ใน
สถานการณ์อันตราย
จากน้ า  เพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 80 

 2. เด็กปฐมวัยและ
เด็กอายุไม่เกิน 15 ป ี
ในต าบลแควอ้อม 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
มีความรู้พื้นฐานใน
การช่วยเหลือผู้จมน้ า
และการปฐม
พยาบาล เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 80 

1. จัดประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลแควอ้อม 
3. ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
4. จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร 
และวัสดุอุปกรณ์ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ  
     5.1 จัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
มาตรการในการป้องกันการ
จ ม น้ า  ก า ร กู้ ชี พ /  ป ฐ ม
พยาบาลถูกวิธี  และความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้้า  
เช่น แหล่งน้้าเสี่ยงทั้งในบ้าน 
 

ตุลาคม 
2562       

ถึง 
กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1. ค่าอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่ม จ านวน 1 
มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
จ านวน 70  คน จ านวน 
2 วัน  เป็นเงิน 
11,200 บาท 
  2. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
ๆ ละ 25 บาท จ านวน 
70 คน จ านวน 2 วัน  
เป็นเงิน 7,000  บาท 
  3. ค่าป้ายโครงการ 
จ านวน 1  ป้าย  เป็น
เงิน 800 บาท 
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
- ภาคทฤษฎี   จ านวน  
1  คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท/วัน 
จ านวน 2 วัน 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
 

กอง
การศึกษา
อบต.แคว

อ้อม 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓๗ 
 

 

***** 
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

/พ้ืนที่ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รอบบ้าน ละแวกบ้านและใน
ชุมชนสภาพแหล่งน้้า เช่น น้้า
ลึ ก  น้้ า ตื้ น  น้้ า ว น 
ปรากฎการณ์ Rip Current 
วิธีการลงและขึ้นแหล่งน้้าด้วย
ความปลอดภัยทักษะความ
ปลอดภัยในกิจกรรมทางน้้า 
(การปฏิบัติตามระเบียบการ
ใช้สระน้้า และกฎ แห่งความ
ปลอดภัยทั่วไป ความ
ปลอดภัยในการเดินทางทาง
น้้า 
    5.2 กิจกรรมสาธิตการ กู้
ชีพ/ ปฐมพยาบาลถูกวิธี 
ส าหรับเด็กจมน้ า  
    5.3 จัดกิจกรรมจ านวน 2 
รุ่นๆละ 1 วัน  
6.  สรุปผล และประเมินผล
การด าเนินงาน 
 

 - ภาคปฏิบัติ  จ านวน 4 
คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท/วัน  จ านวน 
2 วัน เป็นเงิน 14,400 
บาท 

 5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง  เช่น เชือก  
แผ่นโฟม ค่าเอกสาร  วัสดุ 
เครื่องเขียน เป็นต้น  

เป็นเงิน  3,000 บาท 
6. ค่าจ้างเหมาพาหนะ
พร้อมคนขับและน้ ามัน
เชื้อเพลิง เป็นเงิน  
5,000 บาท  
7. ค่าเช่าสถานที่ ในการ
ฝึกอบรมฯ เป็นเงิน
5,000 บาท 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 
50,000 บาท 

 

 

 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓๘ 
ประเภทที่ 4  กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในแต่ละปงีบประมาณนั้น    

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
/พ้ืนที่ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. โครงการประชุม
คณะกรรมการ
กองทุน/ที่ปรึกษา/
อนุกรรมการ
คณะท างาน  

1. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
2. เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่
จ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารกองทุน   
3. เพื่อควบคุมและก ากับดูแลการ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการจัดท าบัญชีเ งินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 
4. เพื่อก ากับดูแลให้หน่วยงาน หรือ
กลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ ได้ รับอนุมัติ
งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน 
โครงการที่คณะกรรมการกองทุน
อนุ มั ติ  แ ล ะ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
ก าหนด 
5. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ   

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
คณะอนุ ก ร ร มกา ร 
แ ล ะ ค ณ ะ ท า ง า น
กองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพ อบต .แคว
อ้อม จ านวน 21 คน  
 

1 . แ ผ น ง า น  ห รื อ
โครงการ หรือกิจกรรม
ที่ ผ่ า น ก า ร อ นุ มั ติ
เ ป็ น ไ ป ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
กองทุน 
2.  การรับ เ งิน  การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษา
เ งิ น และ กา ร จั ดท า
บัญชีเงินหรือทรัพย์สิน
ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  เป็นไปตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 
 

- ร่ ว มกั นประ ชุม ว า งแผน 
ก าหนดร่างวาระในการประชุม 
จ า น ว น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ
คณะท างาน  
- ก าหนดวันประ ชุมตลอด
ปีงบประมาณ 
 

เดือนตุลาคม 
2562 
ถึงเดือน 
กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 21 คนๆละ 25บาท/
มื้อๆละ จ านวน 6 ครั้ง           
เป็นเงิน 3,150 บาท 
2. ค่าตอบแทนกรรมการ 
จ านวน 16 คนๆ ละ 200 
บาท จ านวน 6 ครั้งเป็นเงิน 
19,200 บาท 
2. ค่าตอบแทนอนุกรรมการ 
จ านวน 8 คนๆ ละ 100 
บาท จ านวน 6 ครั้งเป็นเงิน 
4,800 บาท 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27,150  บาท 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.

แควอ้อม 

 

 

 

 

 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓๙ 
 

ประเภทท่ี 5  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่     
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.  โครงการป้องกัน
และควบคมุโรคตาม
ฤดูกาลและ
สถานการณ์การเกิด
โรคระบาดของ
โรคตดิต่อ   

-เพื่ อแก้ ไ ขปัญหาสุ ขภาพของ
ประชาชนในกรณีโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพ้ืนท่ี  
- เพื่ อป้ องกันและควบคุม โรค
ระบาดประจ าท้องถิ่นให้ได้ตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมในการป้อง กันควบคุมโรค
โดยชุมชน 
- เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน 
ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัด
นก  โรคอีโบล่า  โรคอุบัติใหม่อุบัติ
ซ้ า 

ประชาชนใน
ต าบลแควอ้อม 

 
 

ในพื้นที่ต าบล
แควอ้อม 

-แก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ได้ทันถ่วงที ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 

๑. สนับสนุนและด าเนิน
กิ จกรรมการ เฝ้ า ร ะวั ง 
ป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดประจ าท้องถิ่นใน
ชุมชน  
 ๒.สนับสนุนงบเพื่อการ
จัดการด้านสุขภาพแก่ภาค
ประชาชนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

ตุลาคม 62  - 
กันยายน 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

งบจาก กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบลแคว
อ้อม 40,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000  บาท 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลแคว
อ้อม 

 
 
 

 
 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

40 

บทท่ี 6 
การติดตามประเมินผล 

 
 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม คณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะประสบความส าเร็จและสามารถเผยแพร่ผลงานต่อประชาชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ต้องมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและหรือมี
องค์กรภายนอกมาประเมิน   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แควอ้อม  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ติดตามและประเมินผลตามแบบที่ สปสช.จึงก าหนด  โดยมีแนวทางการประเมินผล ๒ รูปแบบ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนและทีมประเมินจากหน่วยงานต่างๆ  ไว้ยึดถือรูปแบบการประเมินนี้ไว้เป็นขั้น
พ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

6. การติดตามประเมินผล 
การติดตามผล  คือ การตรวจสอบงานที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ 

ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนด
ไว้หรือไม ่การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนด
ไว้หรือไม ่

การประเมินผล  คือ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ได้จากการติดตามผลระยะหนึ่งเพ่ือ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง ( ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนหรือไม่ 

6.๑ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลโครงการ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง 

๑. ความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ท าไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม ่ 

๒. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน เช่นปัญหาทางด้านการเงิน(การ
เบิกจ่ายล่าช้า ) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ 

๓. ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางส าหรับ
จดัท าโครงการต่อไป 

๔. ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการวางแผนโครงการในอนาคต 

๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามผล   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ก าหนด

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแคว
อ้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานของกองทุนสุขภาพต าบลว่าได้มีการน ายุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการด าเนินการหรือไม่  
และได้ด าเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการด าเนินงานแล้ว
เสร็จหรือก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออ่ืน ๆ แล้วสรุปผลภาพรวมว่าได้ด าเนินการเป็นสัดส่วน
เท่าใดตามท่ีตั้งไว้ในแผนงานกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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รูปแบบการติดตามผล   กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแควอ้อม ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการติดตามผลการด าเนินการ โดยใช้รูปแบบตามส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
ดังนี้ 

 
 ๑. แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน   
  เป็นการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของคณะกรรมการเพ่ือให้กองทุนประเมิน
ตนเองและผู้เกี่ยวข้องประเมินกองทุน ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการด าเนินงานว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และ
ควรจะพัฒนางานด้านใดบ้าง  โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินไว้ ๓ หมวด คือ การบริหารจัดการกองทุน (๖๐ 
คะแนน) ๕ ประเด็น การมีส่วนร่วม (๓๐ คะแนน) ๓ ประเด็น และการสร้างนวัตกรรม (๑๐ คะนน) ๑ 
ประเด็น รวมทั้งสิ้น ๙ ประเด็น คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้ได้แบ่งระดับการประเมินเป็น ๔ ระดับ 
ได้แก่  
 ระดับ A+ ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูงและเป็นศูนย์เรียนรู้ 
 ระดับ A ๗๐ – ๘๙  คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพดี 
 ระดับ B ๕๐ – ๖๙  คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง 
 ระดับ C น้อยกว่า ๕๐  คะแนน เป็นกองทุนที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา 
 (รายละเอียดแบบประเมิน แนบท้ายภาคผนวก)  
 

 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน 
  การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินนี้ จุดประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจและการรับรู้
ของประชาชนต่อการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพจะต้องด าเนินการส ารวจอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และน าข้อมูลการส ารวจ
มาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพโดยหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
(รายละเอียดแบบประเมิน แนบท้ายภาคผนวก)  
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