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๒ 

บทท่ี ๑  

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

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  
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
เกิดขึ้นตามศักยภาพของชุมชน 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 เพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
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๓ 

๓. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คอนสวรรค์  
   ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขทั้ง  5 ประเภท ตามที่ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
   ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  256๓ ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.คอนสวรรค์ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 
๔. ขัน้ตอนในการจัดท าแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คอนสวรรค์ 
   ๑. จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  สร้างเครือข่าย  สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 
   ๒. ประชุมคณะกรรมการ ฯ  จัดเวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  หน่วยงาน
องค์กรทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาที่แท้จริง 
   ๓. วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
   ๔. น าข้อมูลที่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ  เพ่ือจัดท าเป็นแผนสุขภาพชุมชน  
และประกาศใช้ต่อไป 
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๔ 

บทท่ี ๒  
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
๑.วิสัยทัศน์   
 วิสัยทัศน์กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง คือ 
 

“ประชาชนต าบลคอนสวรรค์สุขภาพดี  ชุมชนเข้มแข็ง ต าบลพัฒนายั่งยืน”  
 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองยาง 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คอนสวรรค์  ประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์หลัก   คือ  
   ๑.ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่   มีแนวทางการพัฒนา จ านวน  ๒ แนวทาง ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคน
พิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืน สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยกลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงาน
อ่ืนในพื้นที่ มีแนวทางการพัฒนา จ านวน ๒ แนวทาง ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่กลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/
หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่    

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ  
 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีแนวทาง
การพัฒนา จ านวน  ๒ แนวทาง ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน  มีกิจกรรม
ในการสร้างระบบสุขภาพที่ดี 

 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการมีแนวทางการพัฒนา จ านวน ๓ แนวทาง ดังนี้  
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๕ 

  กลยุทธ์ที่ 1  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต าบล 

กลยุทธ์ที่  2  การเสริมสร้างโอกาสในการเข้ าถึ งความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหา กรอบแนวคิด หลักการ ระบบหลักประกัน 
              สุขภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่   จ านวน  ๑   แนวทาง   ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือ

หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน หรือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

 2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 3.เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีที่มีความเสี่ยงและกลุ่ม

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชาชนในพื้นที 

 4.เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 5.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ 
 

๔. เป้าหมาย 
๑. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในต าบลคอนสวรรค์ ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้าน

สาธารณสุขได้ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้โดยถือว่า 

“สุขภาพ” เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน 
๕. ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืนซึ่งจ าเป็นต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้น“การสร้าง” 

สุขภาพมากกว่าการ “ ซ่อม” สุขภาพ 
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๖ 

 
๕. 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 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนิน
กิจกรรมเกีย่วกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน   

   ๓.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรค  การควบคุมโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพ
และการด ารงชีวิตให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  
หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน     

 ๔.   กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

 ๔.๑  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพ  

  ๕.   กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที ่
 ๕.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณี

เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕61 ถึง   กันยายน ๒๕62 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คอนสวรรค์ ประจ าปี ๒๕62 

๗ 

 
๗. การด าเนินการ 
  -ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

๑. จัดเวทีประชาคมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลคอนสวรรค์  

๒. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับต าบลคอนสวรรค์ เพ่ือจัดท า
ระเบียบข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
     - ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคอน
สวรรค์ 
     ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 

   คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคอนสวรรค์เป็น
คณะท างานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จะต้องจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพให้ประชาชนในต าบลได้รับทราบ  พร้อมกันนั้นจะได้รับทราบ
ปัญหาในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในต าบลเมืองยางเพ่ือจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลคอนสสวรรค์  อนุมัติใน
โครงการดังกล่าว 
   ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

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

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

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

  ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ 
ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ  ซ่ึงนอกจากจะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท าได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ 
รายได้ 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 าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลคอนสวรรค์ ประชาคม
หมู่บ้าน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ เพ่ือน ามาคัดเลือกจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพรวมทั้งจัดล าดับความส าคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสุขภาพ การจัดล าดับความส าคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตก
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๘ 

ลงกันหรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือน าคะแนนมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลเมืองยาง 
   ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

หลังจากได้แนวทางแผนพัฒนาสุขภาพ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการ
หลังจากทราบภารกิจแนวทางการพัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคอนสวรรค์จะต้องท 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 าบลคอนสวรรค์เพ่ือพิจารณา 
   ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพ 

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ  จะน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑-๖ จัดท าร่างแผนพัฒนา
สุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคอนสวรรค์ จากนั้นจะน าร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพต าบลคอนสวรรค์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

 
๘. งบประมาณ 
   

รวมเป็นเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ จ านวนทั้งสิ้น  
๓๘๑,๒๗๗.๗๓ บาท (-สามแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยเจ็คสิบเจ็คบาทเจ็คสิบสามสตางค์-) 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1 เงินคงเหลือจากงบประมาณ พ.ศ.256๒ + รวมดอกเบี้ย 

(ยอดยกมา) 
๒๖,๒๕๗.๗๓  

2 เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจาก สปสช. ๒๐๕,๐๒๐  
3 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก อปท. 1๕0,000  
 รวมมีงบประมาณด าเนินการประจ าปี 2562  ๓๘๑,๒๗๗.๗๓ บาท  
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9. รายละเอียดงบประมาณ 
1. ประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้   จ าแนกตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์
พ.ศ. 2562  จ านวน 5 ประเภท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘๑,๒๗๗.๗๓ บาท 
1.ประเภทที ่1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่                                                                             

ใช้งบประมาณ    24,100.-  บาท 
2.ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนในชุมชน    
         ใช้งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.- บาท 
3. ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
        ใช้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท 
4. ประเภทที่ 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพการรมการ/และพัฒนาระบบบริหาร 
       จัดการใช้งบประมาณ ๗๑,๐๐๔.- บาท 
5. ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
      ใช้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท 

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘๑,๒๗๗.๗๓ (-สามแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยเจ็คสิบเจ็คบาทเจ็คสิบสาม
สตางค์-)  
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ส่วนท่ี  3 
ข้อมูลท่ีจ าเป็นในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน 

 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน 

ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร 
1. จ านวนประชากรแยกชาย – หญิง รายหมู่บ้าน 

 

 
  หมู่บ้าน 

จ านวนประชากร  
จ านวนครัวเรือน ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

ทั้งหมด 
(คน) 

หมู่ที่  1     บ้านจอก ๒๖ ๑๓ ๓๙ ๓๑ 
หมู่ที่  2     บ้านจอก ๗ ๑๔ ๒๕ ๒๕ 
หมู่ที่  3     บ้านหนองชาติ ๑๙ ๑๗ ๓๖ ๑๘ 
หมู่ที่  4     บ้านหนองทอน ๑๙๖ ๒๐๙ ๔๐๕ ๑๕๓ 
หมู่ที่  5     บ้านนาเสียว ๑๙๐ ๒๒๘ ๔๑๘ ๑๔๒ 
หมู่ที่  6     บ้านโนนโพธิ ์ ๓๐๒ ๒๙๑ ๕๙๓ ๒๓๔ 
หมู่ที่  7     บ้านโนนขุนทิพย์ ๙๗ ๙๕ ๑๙๒ ๖๙ 
หมู่ที่  8     บ้านคอนสวรรค์ ๔๙๐ ๔๙๐ ๙๗๐ ๒๗๒ 
หมู่ที่  9     บ้านคอนสวรรค์ ๓๗๓ ๓๘๔ ๗๕๗ ๒๕๓ 
หมู่ที่  10   บ้านหนองโก ๑๙๐ ๑๙๗ ๓๘๗ ๑๓๙ 
หมู่ที่  11   บ้านคอนสวรรค์ ๓๖๖ ๓๗๔ ๗๔๐ ๒๔๗ 
หมู่ที่  12   บ้านจอก ๒๓ ๑๖ ๓๙ ๒๔ 
หมู่ที่  13   บ้านจอก ๑๙ ๑๗ ๓๖ ๖๑ 
หมู่ที่ ๑๔    บ้านโนนโพธิ ์ ๒๘๔ ๓๑๑ ๕๙๕ ๒๒๘ 
หมู่ที่ ๑๕    บ้านคอนสวรรค์ ๒๕๓ ๒๕๐ ๕๐๓ ๑๔๒ 

รวม     
 

ข้อมูลจากทะเบียนราษฏร  อ าเภอคอนสวรรค์  ณ  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 

จ านวนประชากรแยกกลุ่มอายุ   
1.1  เด็กอายุต่ ากว่า 0-3 ปี จ านวน  337  คน    1.7  เด็กอายุตั้งแต่  21 –30 ปี จ านวน  1,109 คน 
1.2  เด็กอายุต่ ากว่า 4-6 ปี จ านวน   315 คน 1.8  เด็กอายุตั้งแต่  31 –40 ปี จ านวน  1,227 คน 
1.3  เด็กอายุต่ ากว่า 7-10ปี จ านวน  438  คน    1.9  เด็กอายุตั้งแต่  41 –50 ปีจ านวน 1,245 คน 
1.4  เด็กอายุต่ ากว่า 11-13 ปี จ านวน  333 คน   1.10  เด็กอายุตั้งแต่ 51–60 ปีจ านวน 845   คน 
1.5  เด็กอายุต่ ากว่า 14-16 ปี จ านวน  331 คน   1.11  เด็กอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 910 คน 
1.6  เด็กอายุต่ ากว่า 17-20 ปี จ านวน   441 คน 

 จ านวนการเกิด   69 คน/ปี  จ านวนการตาย    7 คน 
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จ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ๕ กลุ่ม 
ล าดับ การเจ็บป่วยเรื้อรัง/พิการ จ านวนผู้เจ็บป่วย หมายเหตุ 

1 เบาหวาน 104  
2 ความดันโลหิตสูง 176  
3 ปวดข้อ/ข้อเสื่อม 47  
4 หัวใจ 7  
5 มะเร็ง 6  
6 หอบหืด 9  
7 ภูมิแพ้ 12  
8 เก๊าท์ 13  
9 ไตวาย 20  

10 อัมพาต 5  
11 พิการทางกาย/เคลื่อนไหว 54  
12 พิการการมองเห็น 15  
13 พิการการได้ยิน/การสื่อสาร 24  
14 พิการจิตใจ/อารมณ์ 7  
15 พิการสติปัญญา/การเรียนรู้ 12  

 2.  ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร 
 2.๑ แนวทางการดูแลรักษาเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยปัจจุบัน/เรื้อรัง 

ล าดับที่ แนวทางการดูแลรักษาเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยปัจจุบัน/เรื้อรัง จ านวน 

1 กินยา/ฉีดยา อย่างต่อเนื่อง 310 
2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 137 
3 เฝ้าระวังและสังเกตอาการผิดปกติ 77 
4 ไปรับการตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่อง 96 
5 การดูแลทางอาหาร 10 
6 การเฝ้าระวังการผิดปกติของร่างกาย 76 
7 การท ากายภาพบ าบัด 7 
8 อ่ืนๆ 79 

2.2 สถานที่ให้บริการหรือดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วย 

ล าดับท่ี 
สถานที่ให้บริการหรือดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วย 

 
จ านวน 

1 ร้านขายขา 500 
2 รพ.สต.คอนสวรรค์ 2,173 
3 โรงพยาบาล 3,997 
4 คลินิกแพทย์/พยาบาล 500 
5 บ้านหมอพ้ืนบ้าน/หมอสมุนไพร 50 
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2.3 ผู้ให้การดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย 
 

ล าดับที่ ผู้ให้การดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย จ านวน 
1 ดูแลตนเอง 574 
2 สมาชิกในครอบครัว 4,022 
3 อสม. 486 
4 พยาบาล/แพทย์ 1,350 
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บทท่ี 4  
ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. สภาพทั่วไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรคไ์ด้รับการยกฐานะจากสภาต าบลคอนสวรรคจ์ัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์   เมื่อวันที่  23   กุมภาพันธ์  2540 ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539   

2. 1 สภาพทั่วไป 
     2.1.1 ที่ตั้ง   

   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ตั้งอยู่ เลขที่ - หมู่ที่ 9 เป็นต าบลหนึ่งใน9ต าบล
ของอ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอ าเภอคอนสวรรค์  ระยะทางห่างจาก
อ าเภอคอนสวรรค์ ประมาณ  4 กิโลเมตร   

2.1.2  เนื้อที่   
องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์มีเนือ้ที่ ทั้งหมด 49.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ     

มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ      ติดต่อกับ       ต าบลโคกมั่งงอย     อ าเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ   
ทิศใต้        ติดต่อกับ       ต าบลยางหวาย  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ                                 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ        ต าบลโนนทอง       อ าเภอแวงใหญ่     จังหวัดชัยภูมิ               
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ       ต าบลบ้านโสก,ต าบลยางหวาย  อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ    

2.1.3  ภูมิประเทศ   
สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  เป็นที่ราบสูงและเป็นที่ราบลุ่มบางส่วน

ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายภูมิอากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อนท าให้การระเหยของน้ าตามแหล่งน้ าลดน้อยลงและ
รวดเร็ว  อีกทั้งปริมาณในการเก็บกักน้ าน้อยเพราะแหล่งน้ าตื้นเขิน ส่วนป่าโดยทั่วไป เป็นพ้ืนที่ป่าละเมาะตามหัวไ ร่
ปลายนาซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์เป็นส่วนใหญ่  

2. 2    สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.2.1  อาชีพ   

    มีการประกอบอาชีพ  เช่นท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นยังประกอบอาชีพ ค้าขาย รับ
ราชการ  รับจ้าง  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพจ าแนกเป็นรายครัวเรือนได้ดังนี้ 

      -  อาชีพเกษตรกรรม (ท านา ท าไร่ ท าสวน  เลี้ยงสัตว์)  91       เปอร์เซน็ต์ 
      -  อาชีพค้าขาย            0.7           เปอร์เซ็นต์ 
      -  รับราชการ            0.3           เปอร์เซ็นต์ 
      -  รับจ้างทั่วไป               8      เปอร์เซ็นต ์

2.2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  ศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร   4              แห่ง 
  -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ      1              แห่ง 
  -  โรงสีข้าว           20            แห่ง 
  -  ร้านค้า            40            แห่ง 
  -  โรงเลี้ยงไก ่           4              แห่ง 
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  -  โรงเลี้ยงหม ู            2              แห่ง 
  -  ร้านซ่อมจักรยานยนต์           7              แห่ง 
  -  ร้านเสริมสวย             4              แห่ง 
  -  โรงผลิตเส้นขนมจีน     1              แห่ง 
  -  บ้านเช่า                                                            2              แห่ง 

2.3  สภาพทางสังคม 
  2.3.1  การศึกษา 
   - โรงเรียนประถมศึกษา     ๒        แห่ง 
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา     1        แห่ง 
  2.3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
            - วัด       2        แห่ง 
            - ส านักสงฆ ์      6        แห่ง 
  2.3.3  สาธารณสุข  
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอนสวรรค์  1        แห่ง 
   - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    15        แห่ง 
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ   100% 
  2.3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - สถานีต ารวจ      -      แห่ง 
   - สถานีดับเพลิง      -      แห่ง 

2.4  การบริการขั้นพื้นฐาน 
  2.4.1  การคมนาคม 

เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคอน 
ถนนดิน , หินคลุกและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แยกโดยประมาณได้ดังนี้     

   1.  ถนนคอนกรีต 37  เส้น         ระยะทาง         34.471     ก.ม. 
   2.  ถนนลูกรัง  57  เส้น         ระยะทาง         22.35       ก.ม. 
   3.  ถนนหินคลุก  22  เส้น ระยะทาง         31.258     ก.ม. 
   4.  ถนนดิน  11  เส้น ระยะทาง         12.658     ก.ม. 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คอนสวรรค์ ประจ าปี ๒๕62 

๑๕ 

  2.4.2  การโทรคมนาคม 
   1.  ที่ท าการไปรษณีย์เอกชน          จ านวน            -              แห่ง 
   2.  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ           จ านวน            -            แห่ง 
   3.  หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย         จ านวน          15            แห่ง 
  2.4.3  การไฟฟ้า 

  หมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 1๕ หมู่บ้าน และต้องการขยายเขตไฟฟ้าเป็นบางหมู่บ้าน ใน
หมู่บ้านซึ่ง ประชากรได้ขยายเขตหมู่บ้านออกไป 

2.4.4  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   มีล าน้ าไหลผ่าน  2  สาย  คือ และมีแหล่งน้ าอ่ืนๆได้แก่  
คลองนกกระสา  หนองชุมแสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.4.5 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
จ านวน 

ส่วนบุคคล สาธารณะ 

1.  หนอง - 7     แห่ง 
2.  สระ 235    แห่ง 16   แห่ง 
3.  คลอง - 17   สาย 
4.  ฝาย - 22   แห่ง 
5.  ท านบคอนกรีตกั้นน้ า - 7     แห่ง 
5.  ถังเก็บน้ าฝน คสล. - 31   ถัง 
6.  อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก - 1     แห่ง 
7.  บ่อบาดาล 279  แห่ง 27   แห่ง 
8.  บ่อน้ าตื้น 1  แห่ง 4     แห่ง 
9.  ประปา 
     - ประปาผิวดิน 
     - ประปาบาดาล 

-                   
- 

 
4     แห่ง       
8     แห่ง 

2.5  ข้อมูลอ่ืน ๆ  
2.5.1ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์มีพ้ืนที่ป่าไม้สาธารณะ ท าเลที่เลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ 
เป็นป่าละเมาะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด  เช่น  ไก่ป่า และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาที่อุดมสมบูรณ์ 
  2.5.2  มวลชนจัดตั้ง 
  - ลูกเสือชาวบ้าน  2  รุ่น   จ านวน         265          คน 
  - อป.พร.  2  รุ่น    จ านวน         170  คน 
            2.6.    ศักยภาพในต าบล 
  2.6.1  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
             องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ประกอบด้วย -  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีสมาชิก
สภาอบต. ที่ประชาชนเลือกตั้ง จ านวนหมู่บ้านละ 2  คน รวม  ๓๐ คน  อยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี 
            -  คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายก อบต. 1 คน รองนายก 2 คน เลขานุการนายก อบต. 1 คน  
ที่ปรึกษานายก อบต. - คน  
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แผนทีท่างเดินยุทธศาสตร์ 
"กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ  เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.)ได้น านโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  สปสช. จะ
จัดสรรงบประมาณแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ตามที่หลักคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดและส าหรับปีงบประมาณ2557 ได้จัดสรรเป็นเงิน 45 
บาทต่อประชาชนในพ้ืนที่หนึ่งคน  และท้องถิ่นตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง(อบต.คอน
สวรรค์) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40   ถือเป็นแนวทางที่ดี  ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพ ในแง่ของการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  แก่ประชาชนในท้องถิ่นเอง  
   การจัดท าโครงการแผนสุขภาพชุมชน โดยใช้แผนพัฒนายุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  นับเป็นความคิดริเริ่มที่
ดี  น่าจะเป็นแนวทางและเป็นแบบอย่างในการบริหารงานสาธารณสุข  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 

จุดแข็ง 
 1. งบประมาณพอเพียง    
 2. บุคลากรมีความรู้ และความสามารถ  พอเพียง  

   3. คณะกรรมการมีความรู้ 
 4. คณะกรรมการมีความร่วมมือที่ดี 
 5. มีการสื่อสารที่ดี  
จุดอ่อน 
1. กรรมการเสียสละน้อย 
2. แผนงานไม่ชัด 
3. ขาดประสบการณ์ 
4. ขาดการประชุมอบรมอย่างต่อเนื่อง 
5. การติดตามประเมินผลไม่สม่ าเสมอ 
โอกาส 
1. ผู้น าศาสนา,ผู้น าท้องที่ที่เข้มแข็ง ส่งเสริมผลักดันการดูแลเรื่องสุขภาพของชุมชน 

  2. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะชุมชน 
3. ได้รับงบประมาณจาก สปสช. และ อบต. เพ่ิมข้ึน 
 

สิ่งคุกคาม (อุปสรรค)  
  ๑.ภาวะเศรษฐกิจที่ต้องแก่งแย่งแข่งขันกัน  ท าให้คนดิ้นรน  มีความเสียสละต่อส่วนร่วมน้อย  
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  ๒.ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพ  
 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ์
วิสัยทัศน์   “ประชาชนต าบลคอนสวรรค์สุขภาพดี  ชุมชนเข้มแข็ง ต าบลพฒันายั่งยนื”  
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 าบลคอนสวรรค์ 
 

  เป้าหมาย 
 

 
 
 

ประชาชน  
 
 
 
 

ภาค ี  
 
 
 
 

กระบวนการ  
 
 
 
 

พ้ืนฐาน  
 
 
 
 

บริบทของชมุชน  

การจัดล าดับความส าคัญ 
โรคเรื้อรังต าบลคอนสวรรค์ 

ประชาชนต าบลคอนสวรรค์สุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง ต าบลพัฒนายัง่ยืน 

มีเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ด้านสุขภาพ 

อปท.และหน่วยงานภาครัฐ 
ให้การสนับสนุน ส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง 

มีการเปดิเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
น าเสนอนวตักรรม/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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ปัญหา  ขนาด  ความรุนแรง  ความตระหนัก  ความยากง่าย  คะแนนรวม  

ความดันโลหิตสูง ๔ ๔ ๒ 3 13 

ความดัน/เบาหวาน 4 4  ๑  3 12 

เบาหวาน 4 3 1  3 11 

หอบหืด ๔ 2 1 3 10 

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ๔ 1 ๑  3 9 
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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 6 
การติดตามประเมินผล 

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

การติดตามผล  คือ การตรวจสอบงานที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ 
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ 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 าหนดไว้หรือไม่  

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

๓. ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางส าหรับ
จัดท าโครงการต่อไป 

๔. ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการวางแผนโครงการในอนาคต 

๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามผล   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
คอนสวรรค์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส  เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของกองทุนสุขภาพต าบลว่าได้มีการน ายุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการหรือไม่ และได้ด าเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จหรือก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออ่ืน ๆ แล้วสรุปผลภาพรวมว่าได้
ด าเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใดตามที่ตั้งไว้ในแผนงานกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์
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รูปแบบการติดตามผล   กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคอนสวรรค์ ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทางในการติดตามผลการด าเนินการ โดยใช้รูปแบบตามส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก 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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