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บทท่ี ๑ บทน า 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล   
  พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้ก ำหนดให้ประชำชน           
และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในหลำยรูปแบบทั้งในส่วนของกำรเป็นผู้มีสิทธิ                       
ในกำรเข้ำรับกำรบริกำร กำรบริหำรจัดกำร กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพเพ่ือให้ ประชำชนได้รับทรำบสิทธิ                 
ได้ร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ และเพ่ือให้มีควำมพร้อมในกำรเข้ำไปมี ส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภำพมำกขึ้น
ในอนำคต โดยทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถมี ส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ  
๔  ด้ำน คือ  
  ๑)  กำรมีส่วนร่วมในด้ำนนโยบำย / บริหำร 
  ๒)  กำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
  ๓)  กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรสุขภำพในชุมชนและท้องถิ่น 
  ๔)  กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบคุณภำพมำตรฐำนบริกำร 

  ทั้งนี้เป็นไปตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มำตรำ ๑๓(๓)   มำตรำ ๑๘(๘)   มำตรำ ๔๗  และมำตรำ ๔๘(๔) กำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำรระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในระดับพ้ืนที่นั้น จะท ำให้ระบบสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในแต่ละท้องถิ่นได้ มำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทำงกำรกระจำย
อ ำนำจของประเทศ โดยหลักกำรส ำคัญของกำรมีหลักประกันสุขภำพนั้น เป็นเรื่องของกำรเคำรพในเกียรติ         
และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่สร้ำงควำมอุ่นใจแก่ประชำชนและเป็นกำรส่งเสริมให้ ประชำชนได้รับ
บริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพและต่อเนื่อง กำรมีสุขภำพที่ดีเป็นสิทธิ ประกำรหนึ่งที่มนุษย์ พึงมีกำรให้
หลักประกันสุขภำพแก่ประชำชนเป็นควำมจ ำเป็นทำงสังคมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรทำงสังคมของประเทศ
ในกำรเคำรพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็นสมำชิกในสังคม กำรเข้ำใช้บริกำรสำธำรณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของกำรร้อง
ขอและไม่ใช่กำรซื้อขำยแบบธุรกิจ แต่เป็นกำรที่ประชำชนมำรับบริกำรอันพึงมี พึงได้จำกผู้ให้บริกำรและเรื่อง
ของกำรเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์กันของสมำชิกในสังคม 
  จำกหลักกำรส ำคัญของกำรมีหลักประกันสุขภำพและควำมจ ำเป็นของกำรให้ ประชำชน              
ในท้องถิ่นได้ มีส่วนร่วมในหลักประกันสุขภำพ ทั้งในส่วนของกำรเป็นผู้มีสิทธิ ในกำรเข้ำรับกำรบริกำร                    
กำรบริหำรจัดกำรกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก จึงได้ด ำเนินกำร
จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือกขึ้น เพ่ือให้ประชำชนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก ได้รับทรำบสิทธิ และกระบวนกำรเรียนรู้ ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในระบบ
หลักประกันสุขภำพที่ดีกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก มีเจตนำรมณ์                       
ในกำรสร้ำง กำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ำมำมีบทบำทในกำรดู แลสุขภำพของประชำชน
ในพ้ืนที่ แล้วยังสนับสนุนให้ประชำชนได้แสดงบทบำทในกำรพ่ึงตนเอง ด้ำนสุขภำพตนเอง ทั้งนี้ ยังส่งเสริม               
ให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเกิดควำมตระหนักต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน  สำมำรถดูแล
สุขภำพได้ด้วยตนเอง และสร้ำงกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ำมำร่วมกันแก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่มีผลต่อสุขภำพให้ลุล่วง
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๒. วัตถุประสงค ์  
  เนื่องจำกปัญหำด้ำนสุขภำพส่วนใหญ่เป็นปัญหำด้ำนพฤติกรรมขอบุคคลที่มีสำเหตุมำจำก
ปัจจัยหลำยๆด้ำนที่ผสมผสำนกันอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มำจำกพันธุกรรม เจตคติ ควำมรู้ และควำมเข้ำใจ 
ปัจจัยด้ำนรอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีสำเหตุมำจำกสภำพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถี ชีวิต ซึ่งกำรแก้ไข
จะต้องใช้กลวิธีกำรด ำเนินงำนในหลำยวิธี และใช้ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนที่ต่อเนื่อง โดยอำศัยควำมร่วมมือ
ของทุกภำคส่วนและบุคคลที่เป็นเจ้ำของสุขภำพ  
 

 ดังนั้นเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบกำรจัดท ำข้อมูล                
มีกำรจัดท ำแผนงำนที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนในกำรสนับสนุน
งบประมำณให้แก่หน่วยบริกำร ประชำชน และภำคีที่เกี่ยวข้อง กำรจัดท ำแผนงำนดังกล่ำวอำจใช้เครื่องมือ  
เช่น แผนสุขภำพชุมชน แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์ เป็นต้น โดยในระยะแรกอำจเลือกใช้แผนสุขภำพชมชน และ
ในระยะต่อไปมีกำรพัฒนำขึ้นโดยน ำแผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน 
เพ่ือพัฒนำให้เกิดสุขภำวะของประชำชนในพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป 

๓. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน 
  แผนสุขภำพชุมชน  หมำยถึง  กำรก ำหนดอนำคตและกิจกรรมพัฒนำด้ำนสุขภำพของชุมชน                   
โดยเกิดขึ้นจำกคนในชุมชนที่มีกำรรวมตัวกันจัดท ำแผนขึ้นมำ  เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชนหรือ
ท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตำมที่ต้องกำร และสำมำรถแก้ปัญหำที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมก ำหนดแนวทำง และท ำกิจรรมกำรพัฒนำร่วมกัน โดยยึดหลักกำรพ่ึงตนเอง ลดกำรพ่ึงพิง
ภำยนอก ด้วยกำรค ำนึงถึงศักยภำพ  ทรัพยำกร  ภูมิปัญญำ  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
เป็นหลัก  จึงกล่ำวได้ว่ำ “แผนชุมชน เป็นของชุมชน ด ำเนินกำรโดยชุมชนและเพ่ือประโยชน์” 

๔. หลักการของแผน 

  ๑) ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง หมู่บ้ำน/ชุมชนเป็นศูนย์กลำง และประชำชนเป็นเจ้ำของ 
  ๒) รวมพลังทุกภำคส่วนของสังคม เพ่ือกำรอยู่เย็นเป็นสุข ตำมแนวพระรำชด ำริปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓) บูรณำกำรกระบวนกำรจัดท ำแผนและงบประมำณเพ่ือแก้ไขปัญหำแบบองค์รวม 
  ๔) ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของหมู่บ้ำน/ชุมชน เพ่ือกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน 

๕. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลจรเข้เผือก 

  ๑)  เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรได้ง่ำย มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้ำนควำมเป็นเจ้ำของ                       
กำรควบคุมก ำกับและร่วมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในระดับที่สมเหตุสมผล 
  ๒)  เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองสิทธิอย่ำงเต็มที่และมีกลไกในกำรคุ้มครองสิทธิที่เป็นจริง
  ๓)  เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริกำรระดับปฐมภูมิ จัดหน่วยบริกำรร่วมกันในลักษณะเครือข่ำย              
และให้บริกำรได้อย่ำงครอบคลุมกว้ำงขวำง 
  ๔)  เพ่ือให้สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกกำรจ่ำยเงินแก่ผู้ให้บริกำรจะต้องเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 
  ๕)  เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
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  ๖)  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณสุขในด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ                          
กำรป้องกันโรค และกำรฟื้นฟูสภำพของหน่วยบริกำรหรือสถำนที่บริกำรอ่ืนๆ หรือสถำนบริกำรทำงเลือกต่ำง ๆ 
  ๗)  เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้ำหมำยที่ เป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอำยุ  กลุ่มผู้พิกำร กลุ่มผู้
ประกอบอำชีพที่มีควำมเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนสำมรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขได้ อย่ำงทั่วถึง 
และมีประสิทธิภำพอย่ำงน้อยตำมชุดสิทธิประโยชน์ 
  ๘)  เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำสุขภำพของคนในท้องถิ่นโดยกำรบริหำรจัดกำรของท้องถิ่น 
  ๙)  เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

๖. ขั้นตอนในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลจรเข้เผือก 

ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดท าแผนงาน 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก                         

เป็นคณะท ำงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนงำน มีหน้ำที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ ควำมส ำคัญและแนวทำงในกำร
จัดท ำแผนงำนให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ รับทรำบ เพ่ือจัดท ำแผนสุขภำพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภำพ 

  ขั้นตอนที่  ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  ๑ )  คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก                    
จัดประชุมร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง                    
เพ่ือร่วมกันพิจำรณำโครงกำรหรือกิจกรรม  ที่จะน ำมำใช้เป็นกรอบกำรจัดท ำแผนงำน รวมทั้งก ำหนดโครงกำร 
/ กิจกรรมที่จะน ำมำเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
  ๒ )  คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก                 
จัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจำรณำว่ำมี โครงกำร/กิจกรรมอะไรบ้ำงที่จะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์                  
และเป้ำหมำยของแนวทำงกำรพัฒนำสุขภำพ 
  ขั้นตอนที่  ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑)  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรจัดแผนงำน คณะกรรมกำร บริหำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก ด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรจัดท ำ
แผนงำนซึ่งนอกจำกจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเครำะห์ข้อมูลตลอดจนให้ควำมเห็น 
ซึ่งข้อมูลที่จัดท ำ ได้แก่ ข้อมูลประชำกร อำชีพ กำรศึกษำ เศรษฐกิจ  กำรคมนำคม กำรสำธำรณูปโภค สุขภำพ 
ได้อย่ำงถูกต้อง  เพ่ือสำมำรถน ำมำวิเครำะห์  SWOT  (กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค)   
ได้เพ่ือตอบสนองปัญหำควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของประชำชนในเขตพ้ืนที่ 
  ๒)  กำรวิเครำะห์ข้อมูล คณะกรรมกำรบริหำกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำร                
ส่วนต ำบลจรเข้เผือก จะสรุปแผนพัฒนำสุขภำพชุมชนน ำเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพ  ประชำชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลกำรพัฒนำในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
โดยประเมินทั้งในเชิงปริมำณและในเชิงคุณภำพ เพ่ือน ำมำคัดเลือกจัดแผนงำน รวมทั้งจัดล ำดับควำมส ำคัญ
และแนวทำงกำรพัฒนำสุขภำพเพ่ือให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ของแผนงำน  กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญมีหลำยวิธี
ตั้งแต่วิธีง่ำย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออำจใช้วิธีกำรลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือน ำคะแนนมำจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสุขภำพของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก 
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  ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
  หลังจำกได้แนวทำงแผนงำนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำมำด ำเนินกำรหลังจำก
ทรำบภำรกิจแนวทำงกำรพัฒนำกองทุน หลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก 

  ขั้นตอนที่  ๕  การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรพัฒนำสุขภำพของชุมชน มำจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรในด้ำนเป้ำหมำย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โดยเน้นกำรศึกษำรำยละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ด ำเนินกำร  เพื่อให้สำมำรถน ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยได้ต่อไป   

  ขั้นตอนที่  ๖  การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพจัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน โดยมีเค้ำโครง
ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน เพ่ือเสนอร่ำงแผนด ำเนินงำน และรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน ำไปปรับปรุง 
แผนงำนให้สมบูรณ์ต่อไป เมื่อด ำเนินตำมขั้นตอนต่ำง ๆ เสร็จสิ้นแล้วให้น ำร่ำงแผนปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

  ขั้นตอนที่  ๗  การอนุมัติและการประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก
พิจำรณำอนุมัติประกำศใช้ และรำยงำนแผนด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบต่อไป 
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บทท่ี 2 วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
๑. วิสัยทัศน์   
  วิสัยทัศน์กองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก  คือ 

“ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดี  กองทุนมีคุณภาพและยั่งยืน 

๒. พันธกิจ 
  ๑)  สนับสนุนกำรให้บริกำรสุขภำพด้ำนกำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำ ฟื้นฟูสุขภำพ เท่ำเทียมกัน 
  ๒)  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมองค์กรประชำชน และภำครัฐในพ้ืนที่ให้มีบทบำทในกำรพัฒนำ
ระบบหลักประกันสุขภำพ 
  ๓)  ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของประชำชนให้เข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ด้ำนสุขภำพ 
           ๔)  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ ให้มีประสิทธิภำพ 

๓. ข้อมูลพื้นฐานกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร                   
ส่วนต าบลจรเข้เผือก 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลด่ำนมะขำมเตี้ยที่เข้ำร่วมด ำเนินงำนจะต้องจัดให้มี 
คณะกรรมกำรชุดหนึ่ง  เรียกว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรต้องสรรหำ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ก ำหนดคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก   ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลด่ำนมะขำมเตี้ย     เป็นที่ปรึกษำ 
๒) สำธำรณสุขอ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย      เป็นที่ปรึกษำ 
3) ท้องถิ่นอ ำเภอด่ำนมะขำมเตีย้      เป็นที่ปรึกษำ 
4) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก     เป็นประธำนกรรมกำร 
5) นำยนิมนต์ คีรีบุตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นกรรมกำร 
6) นำยปัญญำ กลั่นข ำ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นกรรมกำร 
7) นำยสมชำย สดใส   สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1   เป็นกรรมกำร 
8) นำยบุญช่วย เหลี่ยมผำ   สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 10   เป็นกรรมกำร 
9) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำโป่ง    เป็นกรรมกำร 
10) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทรทอง  เป็นกรรมกำร 
11) นำงจตุพร ฉำยแสง   อำสำสมัครสำธำรณสุข หมู่ที่ 3 เป็นกรรมกำร 
12) นำยแก้ว พูลเจริญผล   อำสำสมัครสำธำรณสุข หมู่ที่ 5 เป็นกรรมกำร 
13) นำยชัยชำญณรงค์ เยื่อใย  ผู้แทนหมู่บ้ำนหรือชุมชน หมู่ที่ 2 เป็นกรรมกำร 
14) นำยจ ำนงค์ บุนนำค   ผู้แทนหมู่บ้ำนหรือชุมชน หมู่ที่ 3  เป็นกรรมกำร 
15) นำยสุรัตน์ ฉัตรทอง   ผู้แทนหมู่บ้ำนหรือชุมชน หมู่ที่ 3 เป็นกรรมกำร 
16) นำยวรวุฒิ ตระกูลชมดง  ผู้แทนหมู่บ้ำนหรือชุมชน หมู่ที่ 4 เป็นกรรมกำร 
17) นำงอำรีย์ วันเพ็ญ   ผู้แทนหมู่บ้ำนหรือชุมชน หมู่ที่ 12 เป็นกรรมกำร 
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18) นำงอัมพร สีสงครำม   ผู้แทนของศูนย์ประสำนงำนฯ  เป็นกรรมกำร  
19) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก    เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
20) ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม      เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
21) ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง       เป็นกรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารต าบลจรเข้เผือก   

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก                          
มีจ ำนวนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ๕  ด้ำนดังนี้  

    (1) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุข ของหน่วยบริกำรหรือสถำน
บริกำรอ่ืนหรือหน่วยงำนสำธำรณสุข 
     (2)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ                          
และกำรป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชำชน หรือหน่วยงำนอ่ืน 
     (3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก                              
หรือศูนย์ที่ด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กในชุมชน ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน                        
หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด ำเนินกิจกรรมเก่ียวกับกำพัฒนำและดูแลเด็กเล็กใน
ชุมชน                หรือกำรพัฒนำและฟ้ืนฟูคุณภำพชีวิตผู้สงอำยุหรือคนพิกำรในชุมชน 
     (4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนหลักประกันสุขภำพให้
มีประสิทธิภำพ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรำยรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภำพตำมข้อ 8  วรรค 1 ในปีแต่ละงบประมำณนั้น หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพ่ิมตำมข้อ 
8 วรรค 2 อำจสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5  กรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเพ่ือจัดหำ
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตำมควำมจ ำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหำได้ให้เป็นทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสนับสนนุและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขได้ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม และทันต่อสถำนกำรณ์ได้ 
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บทที่  ๓  ข้อมูลทัว่ไป 

 
ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

...................................................... 

1. สภาพทั่วไป 
 1.1 การจัดตั้ง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก ได้รับกำรจัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.2537โดยประกำศกระทรวงมหำดไทย  เรื่อง 
จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 2 เดือน มีนำคม พ.ศ.2538  

ประวัติความเป็นมาต าบลจรเข้เผือก 

“จรเข้เผือก”จำกค ำบอกเล่ำของนำยผันถึงนำยหยดผู้เป็นบุตรเล่ำว่ำ เดิมบ้ำนจรเข้เผือก รำษฎร
เรียกว่ำบ้ำนบน - บ้ำนล่ำง และพักอำศัยอยู่ริมแม่น้ ำแควน้อย  เพ่ือสะดวกในกำรสัญจรไปมำ ส่วนเส้นทำง
คมนำคมทำงบกนั้นไม่สะดวกเป็นเพียงทำงเท้ำ ทำงเกวียน เนื่องจำกเป็นป่ำรก ครั้นเมื่อพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 พระองค์เสด็จประพำสต้นล ำน้ ำแควน้อย โดยมีพระกล้ำเป็นผู้น ำขบวนเสด็จ
ประพำสต้นไทรโยค และขบวนเสด็จถึงบริเวณบ้ำนบน ซึ่งขณะนั้นเป็นชำยหำดกว้ำงใหญ่ประมำณ  10 ไร่ 
พระองค์ ฯ ทรงทอดพระเนตรเห็นจรเข้เผือกขนำดประมำณ 6 ศอก พระองค์ ฯ รับสั่งทหำรมหำดเล็กซึ่งตำม
เสด็จตั้งพลับพลำที่ประทับเพ่ือประทับแรม ในระหว่ำงประทับแรมนั้น พระกล้ำได้น ำเสด็จพบพสกนิกร ณ บ้ำน
บน  พระองค์ ฯ ได้ตรัสถำมนำยผัน ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สูงอำยุที่รำษฎรให้ควำมเคำรพนับถือและเป็นเพ่ือนกับ
พระกล้ำ  พระองค์ ฯ ทรงมีพระเมตตำตรัสถำมพสกนิกรของท่ำนถึงควำมเป็นอยู่นำนอย่ำงเป็นกันเองโดยไม่ถือ
พระองค์  โดยรำษฎรไม่ทรำบว่ำพระองค์เป็นพระมหำกษัตริย์ นอกจำกนั้นพระองค์ทรงได้ตรัสถำมนำยผันว่ำ
หมู่บ้ำนนี้ชื่ออะไร นำยผันได้ตอบว่ำรำษฎรเรียกกันว่ำบ้ำนบน บ้ำนล่ำง พระองค์ทรงพระเมตตำตั้งชื่อว่ำ บ้ำน
จรเข้เผือก ตำมที่พระองค์ ฯ ทรงทอดพระเนตรเห็นจรเข้เผือก หลังจำกนั้นพระองค์ทรงเสด็จกลับประทับแรม
และทรงพระรำชด ำเนินเสด็จประพำสต้นล ำน้ ำไทรโยคต่อไประหว่ำงเสด็จพระรำชด ำเนินกลับ พระองค์ทรง
หยุดประทับเพ่ือล่ำสัตว์บริเวณหุบเขำ (บริเวณวัดท่ำเสด็จในปัจจุบัน) เนื่องจำกเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่ำมำหำกิน
ดินโป่งเป็นจ ำนวนมำก  และเป็นหุบเขำเหมำะแก่กำรล่ำสัตว์ ขณะที่พระองค์ ฯ ทรงล่ำสัตว์นั้น พระกล้ำซึ่งเป็น
เพ่ือนของนำยผันได้เดินทำงมำบอกกับนำยผันว่ำ พระองค์ ฯ ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ไทย เมื่อนำยผันและ
รำษฎรได้ยินดังนั้น ก็สร้ำงควำมปลำบปลื้มปติิยินดีให้กับนำยผันและรำษฎรอย่ำงหำที่สุดมิได้ 
  ภำยหลังจำกนั้นประมำณ 2 – 3 เดือน ได้มีหนังสือตรำตั้งจำกส ำนักพระรำชวังตรำตั้งให้นำย
ผัน  ด ำรงต ำแหน่งขุนเสวตกุมภีร์(ผัน ชำลวันกุมภีร์) และต่อมำก็ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นก ำนันต ำบลจรเข้เผือก 
ซึ่งนับว่ำเป็นก ำนันคนแรกของต ำบลจระเข้เผือก 
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๑.๒ ที่ตั้ง 

ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก ตั้งอยู่เลขท่ี 236 หมู่ที่ 3 ต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอ
ด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอด่านมะขามเตี้ย โดยอยู่ห่างจาก
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย เป็นระยะทาง ๑๘ กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันตก เป็น
ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร 

1.๓ เนื้อที ่

ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก ประกอบด้วย 12 หมู่บ้ำน มีพ้ืนที่ประมำณ 369              
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 230,625 ไร่  และมีอำณำเขตติดต่อ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลวังเย็น อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต ้ ติดต่อกับต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และ

ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และประเทศสหภำพ

เมียนมำ่ร์ 

๑.๔ ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือกมีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาและเทือกเขาสูง                  
ต่อเนื่องมาจากด้านทิศเหนือถัดลงมาจากอ าเภอไทรโยคเทือกเขาเหล่านี้วางตัวในแนวเหนือใต้ อยู่ด้านทิศ
ตะวันตกของต าบลจรเข้เผือก เทือกเขาในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรีอยู่ทางด้านทิศตะวันตก
ของต าบลจรเข้เผือกใช้เป็นแนวแบ่งเขตพรมแดนไทยกับประเทศสหภาพเมียนมาร์นอกจากนั้นยังมีภูมิประเทศ
หลายแห่งเป็นเนินเขา และภูเขาโดด ๆ สลับกับที่ราบแบบลูกฟูก ที่ราบลุ่มต่ า  และที่ราบลุ่มแม่น้ า กระจายอยู่
ทั่วไปสภาพป่าค่อนข้างทรุดโทรมเนื่องจากราษฎรบุกรุกท าไร่เพ่ือท าเกษตรกรรมลักษณะของป่าไม้จะเป็นป่า
เบญจพรรณป่าแดงและป่าแคระ สลับกันไปตามภูมิประเทศ พันธุ์ไม้ที่มีค่า ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่แดง 
มะค่าแต้ ฯลฯแหล่งน้ าตามธรรมชาติส าคัญของต าบลจรเข้เผือกคือแม่น้ าแควน้อย ไหลผ่านมาจาก                      
อ าเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิไทรโยคและไหลผ่านอ าเภอด่านมะขามเตี้ย บริเวณพ้ืนที่ต าบลจรเข้เผือกและต าบล
กลอนโดก่อนที่จะไหลผ่านเข้าสู่เมืองกาญจนบุรีดังนั้นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของต าบลจรเข้เผือกจึงเป็นเขตที่ราบลุ่ม
แม่น้ าแควน้อยที่อุดมสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก  ล าภาชี เป็นแม่น้ าสาขาสายหนึ่ง                  
ของแม่น้ าแควน้อย ล าน้ าสายนี้ต้นน้ ามาจากเขตเทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุรี ไหลผ่านพ้ืนที่อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรีและไหลผ่านต าบลหนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กลอนโดและจระเข้เผือกและไหลลงสู่แม่น้ าแควน้อย    
ที่บริเวณติดต่อของต าบลกลอนโดและจรเข้เผือกพ้ืนที่ราบลุ่มล าภาชีมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกอีก
บริเวณหนึ่งของต าบลจรเข้เผือก,ห้วยล าทรายเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าแควน้อย ล าน้ าสายนี้ไหลมาจาก
เทือกเขาตะนาวศรีทางตะวันออก ห้วยล าทรายเป็นล าน้ ากั้นระหว่างต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี                    
และต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ยและห้วยล าขลุง เป็นสาขาส าคัญของล าภาชี ล าห้วยสายนี้ไหลมา
จากเทือกเขาตะนาวศรี 
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ผ่านอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีแล้วผ่านพ้ืนที่อ าเภอจอมบึงก่อนเข้าสู่ต าบลด่านมะขามเตี้ยและต าบลจรเข้
เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย แล้วไหลลงสู่ล าภาชีที่บริเวณติดต่อระหว่างต าบลด่านมะขามเตี้ยและต าบลจรเข้
เผือกสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขาประมาณ ๖๐% ของพ้ืนที่ต าบลมีลักษณะเป็นที่ดอน และบางแห่งมีสภาพ
พ้ืนที่เป็นที่ที่ลาดเชิงเขาที่ราบลุ่มต่ า และที่ราบลุ่มแม่น้ าเป็นสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบและที่พบอยู่บริเวณ
สองข้างล าน้ าทั้งใหญ่และเล็กในพ้ืนที่  สภาพดินมีลักษณะเป็นดินปนทรายและเป็นลูกรังบางแห่ง 

1.๕ ภูมิประเทศ 

สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบเชิงเขำ ประมำณ 60% ของพ้ืนที่ต ำบล มลีักษณะเป็นที่ดอนและ
ที่รำบลุ่ม  โดยทั่วไปสภำพดินมีลักษณะเป็นดินปนทรำยและเป็นลูกรังบำงแห่ง  

ภูเขำ มีควำมสูงปำนกลำง มีลักษณะเป็นทิวเขำและกระจำยอยู่เป็นแห่ง ๆ พ้ืนที่ประมำณ 24 %   
ของพ้ืนที่ต ำบล 

แม่น้ ำ มีแม่น้ ำแควน้อยไหลผ่ำน นอกจำกนั้นยังมีล ำห้วยไหลผ่ำนในพื้นท่ีที่ส ำคัญ  ได้แก่ ห้วยล ำ
เภำ, ห้วยล ำขลุง , ห้วยล ำทรำย มีพื้นที่รวมประมำณ 9 % ของพ้ืนที่ต ำบล   

1.๖ ภูมิอากาศ 

พ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือกลักษณะทำงภูมิอำกำศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม – เดือนมิถุนำยน อำกำศค่อนข้ำงร้อนจัด 
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎำคม – เดือนตุลำคม มีฝนตกทั้งพ้ืนที่และฝนอำจทิ้งช่วง

บ้ำง 
- ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน - เดือนกุมภำพันธ์ อำกำศจะเย็นสบำยและในบำงเวลำ

กลำงคืนอำกำศจะหนำวเย็นมำกในบำงพื้นที 

๑.๗ จ านวนหมู่บ้าน 

ต ำบลจรเข้เผือกมีจ ำนวนหมู่บ้ำน 12 หมู่บ้ำน  เป็นหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จรเข้เผือกท้ังหมู่บ้ำน ได้แก่ 

หมู่ที่  1  บ้ำนท่ำเสด็จ ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อ นำยพสิษฐ์  ชะวำลำ       
หมู่ที่  2  บ้ำนจรเข้เผือก ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อ นำยชัยชำญณรงค์   เยื่อใย 
หมู่ที่  3  บ้ำนท่ำโป่ง ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อ  นำงสำวจิตรำนนท์  บุญยงค์ 
หมู่ที่  4  บ้ำนท่ำมะไฟ ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อ นำยวรวุฒิ ตระกูลชมดง  
หมู่ที่  5  บ้ำนไทรทอง ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อ นำยชูชัย  ขันทโชติ        
หมู่ที่  6  บ้ำนหนองโสน ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อ นำยนิมนต์ คีรีบุตร  
หมู่ที่  7  บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อ นำยเกล้ำ  เพิ่มลำภทิพย์มนต์ 
หมู่ที่  8  บ้ำนหนองกวำง ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อ นำงสำวปรีดำวรรณ  ปีตวัฒนกุล 
หมู่ที่  9  บ้ำนเนินสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อ นำยปัญญำ  กลั่นข ำ 
หมู่ที่ 10 บ้ำนทุ่งทองพัฒนำ ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อ นำยณัฐวุฒิ เพชรปำนกัน  
หมู่ที่ 11 บ้ำนสวนงิ้วพัฒนำ ก ำนันชื่อ   นำงนิตยำ  บุญคุ้ม        
หมู่ที่ 12 บ้ำนหินสีพัฒนำ ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อ  นำยประชิน  วันเพ็ญ 
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๑.๘ ประชากร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือกมีจ ำนวนครัวเรือน 3,738 ครัวเรือน จ ำนวนประชำกร
ทั้งสิ้น11,110 คน แยกเป็น ชำย ๕,609 คน หญิง 5,501 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม ๒๕61)                               
มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 30.10 คนต่อตำรำงกิโลเมตร 

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 2.1 อาชีพ  
(1) การเกษตรกรรม 

ต ำบลจรเข้เผือก มีพ้ืนที่กำรเกษตรทั้งสิ้นประมำณ 8,4164 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร                  
มีจ ำนวน ประมำณ  1,800 ครอบครัว  

(2) การปศุสัตว์ 
ต ำบลจรเข้เผือก มีกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ ๆ ได้แก่ ไก่ เป็ด โค กระบือ สุกร แพะ และ

แกะ 
(3) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก 

- ธนำคำร - แห่ง 
- โรงแรม ๑ แห่ง 
- ปั๊มน้ ำมัน 3 แห่ง 
- โรงงำนอุตสำหกรรม ๒ แห่ง 
- โรงสี(ขนำดเล็ก) - แห่ง 
- ลำนรับซื้อไม้ - แห่ง 
- ลำนรับซื้อมัน 4 แห่ง 
- ค่ำยลูกเสือ 2 แห่ง 
- กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง                  12 แห่ง  

๓. ข้อมูลทางสงัคม 
3.1. การศึกษา 

(1) โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน  ๑1 แห่ง ดังนี้  
1.โรงเรียนบ้ำนท่ำเสด็จ 
2. โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 
3. โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง 
4. โรงเรียนวัดถ้ ำอ่ำงหิน 
5. โรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ 
6. โรงเรียนบ้ำนโป่งโก  
7. โรงเรียนบ้ำนไทรทอง 
8. โรงเรียนบ้ำนหนองโสน 
9. โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง 
10.โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง    
11. โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว 
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(2) โรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน ๔ แห่ง ดังนี้  
1.  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก   
2.  โรงเรียนบ้ำนไทรทอง   
3.  โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง  
๔.  สถำบันเพำะกล้ำคุณธรรม (สังกัดกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรมนุษย์) 

 (๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลจรเขเ้ผือกจ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1. ศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำโป่ง 
2.  ศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทรทอง 
3.  ศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำปล้อง 

3.2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

(1) วัด จ านวน 1๑ แห่ง ดังนี้  
1. วัดท่ำเสด็จ   เจ้ำอำวำสชื่อ พระครูเกษมกำญจนสิทธิ์ 
2. วัดจรเข้เผือก   เจ้ำอำวำสชื่อ พระอธิกำรแฉล้ม  รติโก  
3. วัดถ้ ำอ่ำงหิน   เจ้ำอำวำสชื่อ พระครูกำญจนปัญญำธร 
๔. วัดไทรทองพัฒนำ   เจ้ำอำวำสชื่อ พระอธิกำรณรงค์  ปริปุณโณ 
๕. วัดโป่งโกวนำรำม   เจ้ำอำวำสชื่อ พระครูกำญจนธรรมำนุรักษ์ 
๖. วัดหนองโสนเทียมจันทร์  เจ้ำอำวำสชื่อ พระครูกำญจนวชิรำธร 
๗. วัดหนองมะค่ำ   เจ้ำอำวำสชื่อ พระครูสังฆรักษ์มำนพ 
๘. วัดหนองหนองหญ้ำปล้อง  เจ้ำอำวำสชื่อ พระครูกำญจนปิยธรรม 
๙. วัดหนองกวำง   เจ้ำอำวำสชื่อ พระครูใบฎีกำประนัยสุขุมำโล 
๑๐. วัดทุ่งสกุลทอง   เจ้ำอำวำสชื่อ พระอธิกำรสมำน  สุจิตโต 
๑๑. วัดมอเจริญธรรม  เจ้ำอำวำสชื่อ พระอธิกำรอ๋อย 

(2) ส านักสงฆ์จ านวน  ๓ แห่งดังนี้ 
๑. ส ำนักสงฆ์เขำหนองบัวน้อย  
๒.  ส ำนักสงฆ์เขำสำยพำน 
๓  ส ำนักสงฆ์พัฒนำ    

3.3. สาธารณสุข 

 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจ ำนวน  3 แห่ง ดังนี้ 
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำโป่ง 
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทรทอง 
3. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง 
 

3.4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ที่พักสำยตรวจ/จุดตรวจจ ำนวน  3  แห่งดังนี้ 
๑.  ที่พักสำยตรวจบ้ำนจรเข้เผือก  
๒. จุดตรวจบ้ำนไทรทอง  
๓. ที่ท ำกำรสำยตรวจต ำบลจรเข้เผือก (หนองเกตุ) 
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๔. การบริการพ้ืนฐาน 
 4.1 การคมนาคม 

กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและอ ำเภอ , จังหวัด รวมทั้งกำรคมนำคม
ภำยในต ำบลและหมู่บ้ำน มีรำยละเอียดดังนี้ 
    - ระยะทำงจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก ถึง ศำลำกลำงจังหวัดกำญจนบุรี   รวม
ระยะทำง ประมำณ 38 กิโลเมตร ใช้ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3,085 จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้
เผือกถึงแยกบ้ำน  ยำงเกำะ ต ำบลกลอนโด  ระยะทำง 16  กิโลเมตร และใช้ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
3209 จำกแยกบ้ำนยำงเกำะต ำบลกลอนโดถึงศำลำกลำงจังหวัดกำญจนบุรี ระยะทำง 21 กิโลเมตร 
    - ระยะทำงจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก ถึง อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ยรวมระยะทำง  18 
กิโลเมตร ใช้ทำงหลวงชนบท  สำยท่ำพุ-จรเข้เผือก  

4.2 การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร 
 - ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลขเอกชน 1 แห่ง 

4.3 การไฟฟ้า 
ต ำบลจรเข้เผือกมีไฟฟ้ำเดินสำยเข้ำทุกหมู่บ้ำน แต่ไม่ครบทุกหลังคำเรือน เนื่องจำกรำษฎร 

บำงส่วนที่ไม่มีไฟฟ้ำใช้อำศัยอยู่ตำมไร่ – สวนของตนเอง ซึ่งอยู่ห่ำงจำกชุมชน และพ้ืนที่บำงส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่
ดูแลของทำงทหำร จึงไม่สำมำรถขยำยเขตไฟฟ้ำได้ ประกอบกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีงบประมำณน้อย จึง
เป็นเหตุให้รำษฎรมีไฟฟ้ำไม่ครบทุกหลังคำเรือน   

4.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  ล ำน้ ำ ,ล ำห้วย   4 สำย   (ห้วยล ำเภำ,ล ำภำชี,ล ำทรำย,ล ำขลุง) 
-  แม่น้ ำ                       1 สำย   (แม่น้ ำแควน้อย) 

4.5 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
-   ฝำย    …15…. แห่ง 
-   บ่อน้ ำตื้น   ...56..... แห่ง 
-   บ่อโยก     … -…... แห่ง 
-   ประปำหมู่บ้ำน   …11..... แห่ง 
-   บ่อน้ ำบำดำล   …11….. บ่อ 
-   สระน้ ำ    …105…แห่ง 

5. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 ทรัพยากรดิน 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต ำบลจรเข้เผือก  สภำพดินเป็นดินปนทรำยและดินลูกรัง เหมำะแก่กำรปลูก
พืชไร่ และพืชสวน  เช่น อ้อย  ข้ำวโพด  มันส ำปะหลัง เป็นต้น 

5.๒ ทรัพยากรน้ า 
ต ำบลจรเข้เผือกมีแหล่งน้ ำที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรซึ่งในช่วงฤดูฝนมักจะมีฝนตกเป็นจ ำนวนมำก

และเกิดน้ ำป่ำไหลหลำกเข้ำท่วมพ้ืนที่เกษตร และบ้ำนเรือนรำษฎรท ำให้เกิดควำมเสียหำย นอกจำกนี้ยัง
สำมำรถขุดเพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ ำได้เกือบทั้งพ้ืนที่ 
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5.3 ทรัพยากรป่าไม้และแร่ธาตุ 
(๑)  ป่าไม้ 

 ต ำบลจรเข้เผือก มีพ้ืนที่ป่ำไม้ส ำคัญ  ได้แก่ ป่ำพุม่วง หมู่  5 มีพ้ืนที่ประมำณ  200 กว่ำไร่               
ป่ำเนินเป้ง มีพ้ืนที่ป่ำกว่ำ 252 ไร่ สภาพป่าค่อยข้างทรุดโทรม 

ลักษณะของป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าแดงและป่าแคระ สลับกันไปตามภูมิประเทศ พันธุ์
ไม้ที่มีค่า ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่แดง มะค่าแต้ ฯลฯ 

(๒) แร่ธาตุ 
ต ำบลจรเข้เผือก มีแร่ธำตุที่ส ำคัญ ได้แก่แร่ดีบุก วุลแฟลม  หิน  ฟลูออไรด์ 
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บทท่ี 4 แผนงาน / กิจกรรมโครงการ 

 
 
 
 

 
 

 
แผนงาน/กิจกรรมโครงการ แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 อ าเภอด่านมะขามเตี้ย   จังหวัดกาญจนบุร ี
 

********************************************************************************** 
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แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก 

ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
กิจกรรมประเภทท่ี  1  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน หรือหน่วยงานสาธารณสุข 

 

แผนงานการงาน/
โครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 
 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. โครงกำรส่งเสริม
สุขภำพผู้สงูอำยุด้วย
กำรแพทย์แผนไทย
ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
2. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรปฐม 
พยำบำลเบื้องตน้และ
กำรช่วยชีวิตขัน้ 
พื้นฐำน ปี พ.ศ.2562 
 

1. กำรรณรงค์/
ประชำสัมพนัธ์/
ฝึกอบรม/ให้ควำมรู ้
 
 
 
 
 
 
 
1. กำรรณรงค์/
ประชำสัมพนัธ์/
ฝึกอบรม 
/ให้ควำมรู ้

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุและครอบครัว 
มีควำมเข้ำใจเรื่องโรคที่เกิดจำก ภำวะ
เสื่อมของอวัยวะ เช่น โรคกล้ำมเนื้อ  
เส้นเอ็นข้อเข่ำเสื่อม ฯลฯ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุลดกำรใช้ยำ
แผนปัจจบุันและสำมำรถเพิ่มทำงเลือกใน
กำรใช้แพทย์แผนไทย สมุนไพรท้องถิ่น 
ในกำรรักษำ ฟื้นฟู สุขภำพ ลดอำกำร 
เจ็บป่วย 
 
1. เพื่อให้แกนน ำสุขภำพมีควำมรู้ด้ำน
กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำร
ช่วยชีวิตขัน้พื้นฐำนอยำ่งถูกวิธี  
2. เพื่อให้แกนน ำสุขภำพมีทักษะในกำร
ปฏิบัติกำรปฐมพยำบำลเบื้องตน้และ
ช่วยชีวิตขัน้พื้นฐำนได้อย่ำงถูกวิธี 

1. กลุ่มผู้สูงอำยุ 
จ ำนวน 200 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กลุ่ม
ประชำชนทั่วไปที่
มีภำวะเสี่ยง 
เสี่ยงจ ำนวน  60 
คน 

ร้อยละ 80 ของ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 80 ของ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

1 มี.ค.62-
30 ก.ย.62 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

44,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44,000 

โรงพยำบำล
ส่งเสริม 

สุขภำพต ำบล 
 
 
 
 
 

 
 

โรงพยำบำล
ส่งเสริม 

สุขภำพต ำบล 
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แผนงานการงาน/
โครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 
 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3.โครงกำรเฝ้ำระวัง
โรคหัวใจและหลอด 
เลือด ปี พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงกำรเด็กไทย
แข็งแกร่ง เมืองไทย 
แข็งแรง ปี พ.ศ.2562 

1. กำรรณรงค์/
ประชำสัมพนัธ์/
ฝึกอบรม 
/ให้ควำมรู ้
 
 
 
 
 
 
1. กำรรณรงค์/
ประชำสัมพนัธ์/
ฝึกอบรม 
/ให้ควำมรู ้

1. เพื่อสร้ำงกระแสในกำรตื่นตวัในกำร
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนและกลุ่ม
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดรับรู้ถึง
ปัจจัยเสี่ยงเกิดควำมตระหนักถึงภัย 
อันตรำยของโรคหัวใจและหลอดเลือด 
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมใน
กำรปรับพฤติกรรมสุขภำพเพื่อป้องกัน 
ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเหลือด 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้เร่ือง 
สุขอนำมัยส่วนบุคคล  
ด้วยหลักสุขบัญญัติแห่งชำต ิ
2. เพื่อให้นักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ถึงพิษภัยของยำเสพติดสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่ำงไกลยำเสพติด 
3. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้เรื่อง 
เพศศึกษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กำร
ป้องกันปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

1. กลุ่ม
ประชำชนทั่วไปที่
มีภำวะเสี่ยง 
จ ำนวน  100 
คน 
 
 
 
 
 
1. กลุ่มวัยเรียน
และเยำวชน
จ ำนวน 100 คน 

ร้อยละ 80 ของ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

1 มี.ค.62-
30 ก.ย.62 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 มี.ค.62-
30 ก.ย.62 

35,217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,500 

โรงพยำบำล
ส่งเสริม 

สุขภำพต ำบล 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยำบำล
ส่งเสริม 

สุขภำพต ำบล 
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แผนงานการงาน/

โครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

 
 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5. โครงกำรส่งเสริม
สุขภำพผู้สงูอำยุแบบ 
องค์รวม ปี พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงกำรเฝ้ำระวัง
หญิงไทย ห่ำงไกล 
มะเร็งปำกมดลูก ปี พ.ศ.
2562 

1. กำรรณรงค์/
ประชำสัมพนัธ์/
ฝึกอบรม/ให้ควำมรู ้
 
 
 
 
 
 
 
1. กำรส ำรวจข้อมูล
สุขภำพ กำรจัดท ำ
ทะเบียนและ
ฐำนข้อมูลสุขภำพ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีแก่ผู้สูงอำยุ
แบบองค์รวม 
2. เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีกิจกรรมออกก ำลัง
กำยร่วมกันมีกำรพบปะพูดคุยกนัและท ำ
กิจกรรมนันทนำกำรระหว่ำงผูส้งูอำยุ 
3. เพื่อให้ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรออก
ก ำลังกำยที่เหมำะสมแก่ผู้สงูอำยุและ
เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพจิตที่ดไีม่เป็น
ภำระแก่บุตรหลำน 
 
1. สตรีกลุม่อำยุ 30-60 ปี ได้รับกำรตรวจ
คัดกรอง 
มะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี pap smear ร้อย
ละ 20  
2. เพื่อค้นหำโรคมะเร็งปำกมดลูกในระยะ
เริ่มแรก  
และระยะก่อนเป็นมะเร็งโดยมีระบบส่งต่อ
เพื่อกำร  
ตรวจวินิจฉัย และกำรรักษำอย่ำงครบวงจร 
3. เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีอำยุ 30-60 ปี ให้
ควำมรู้และ 
และตระหนักถึงควำมส ำคญัของโรคมะเร็ง
ปำกมดลูก 
4. เพื่อลดอตัรำกำรตำยด้วยโรคมะเร็งปำก
มดลูก 

1. กลุ่มผู้สูงอำยุ 
จ ำนวน 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กลุ่มวัย
ท ำงำน จ ำนวน 
100 คน 

ร้อยละ 80 ของ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

1 ต.ค.61 -
30 ก.ย.62 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

72,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,000 

โรงพยำบำล
ส่งเสริม 

สุขภำพต ำบล 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยำบำล
ส่งเสริม 

สุขภำพต ำบล 
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แผนงานการงาน/
โครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 
 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

7. โครงกำรห่วงใย ใส่ใจ
สุขภำพผู้บรโิภค 
ปี พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. โครงกำรส่งเสริม
สุขภำพผู้สงูอำย ุ
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 

1. กำรส ำรวจข้อมูล
สุขภำพ กำรจัดท ำ
ทะเบียนและ
ฐำนข้อมูลสุขภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กำรส ำรวจข้อมูล
สุขภำพ กำรจัดท ำ
ทะเบียนและ
ฐำนข้อมูลสุขภำพ 

1. เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่ให้มีควำมรู้
และทักษะในกำร 
เลือกสินค้ำที่มีคุณภำพมำตรำฐำน 
2. เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่มีกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สุขภำพที่ถูกต้องและใชส้ินค้ำทีม่ีควำม
ปลอดภัยไม่ม ี
สำรอันตรำย 
3. เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้บริโภคให้มี
ควำมเข้มแข็ง 
และมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวงัปอ้งกัน
ผลิตภัณฑ ์
สุขภำพในร้ำนขำยของช ำในพื้นที่ 
4. เพื่อยกระดับร้ำนขำยของช ำใน
หมู่บ้ำนให้มีกำร 
จ ำหน่ำยสินคำ้ที่มีคุณภำพ 
 
1. เพื่อให้ผู้สูงอำยได้รับกำรคัดกรองโรค
ส ำคัญและกลุ่มอำกำรผู้สงูอำยุไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60  
2. เพื่อให้ผู้สูงอำยุ และผู้สูงอำยไุด้รับกำร
อบรม กำรดูแลสุขภำพและประเมิน
สุขภำพเบื้องต้นได ้

1. กลุ่มประชำชน
ทั่วไปที่มีภำวะ
เสี่ยงจ ำนวน 74  
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กลุ่มผู้สูงอำยุ 
จ ำนวน 340 คน 

ร้อยละ 80 
ของ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ของ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ก.พ.61-
30 ก.ย.62 

33,382 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,610 
 

โรงพยำบำล
ส่งเสริม 

สุขภำพต ำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยำบำล
ส่งเสริม 

สุขภำพต ำบล 
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แผนงานการงาน/
โครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 
 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

9.โครงกำรเฝ้ำระวัง
หญิงไทย ห่ำงไกลมะ 
เร็งปำกมดลูก ปี พ.ศ. 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.โครงกำรห่วงใย 
ใส่ใจสุขภำพผู้บรโิภค  
ปี พ.ศ.2562 
 

1. กำรส ำรวจข้อมูล
สุขภำพ กำรจัดท ำ
ทะเบียนและ
ฐำนข้อมูลสุขภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กำรรณรงค์/
ประชำสัมพนัธ์/
ฝึกอบรม/ให้ควำมรู ้

1. เพื่อให้สตรีกลุ่มอำยุ 30-60 ปี ได้รับ
กำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ร้อย
ละ 80 
2. เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยที่ตรวจพบควำม
ผิดปกติ ได้รบักำรส่งต่อรักษำ รอ้ยละ 
100 
3. เพื่อให้แกนน ำสตรี มีควำมรูค้วำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ 
มะเร็งปำกมดลูกสำมำรถให้ค ำแนะน ำ/
ติดตำม/ 
ชักชวนเพื่อนสตรีด้วยกันเขำรับกำรตรวจ
คัดกรอง 
มะเร็งปำกมดลูกได ้
 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรด้ำน
อำหำรในสถำนที่ผลิตจ ำหนำ่ย ให้ถูก 
สุขลักษณะ 
2. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เรื่องยำชุดทั้งด้ำน
อันตรำยจำกกำรใช้ยำและโทษของกำร
จ ำหน่ำยยำชดุได้แก่ผูป้ระกอบกำรร้ำนช ำ 
3. ลดควำมเสี่ยงเนื่องจำกกำรบริโภค
อำหำรไม่ปลอดภัย 

1. กลุ่มวัยท ำงำน 
จ ำนวน 100 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กลุ่มวัยท ำงำน 
จ ำนวน 60 คน 

ร้อยละ 80 
ของ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ของ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

1 ก.พ.61-
30 ก.ย.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ก.พ.61-
30 ก.ย.62 

29,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,942 

โรงพยำบำล
ส่งเสริม 

สุขภำพต ำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยำบำล
ส่งเสริม 

สุขภำพต ำบล 
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แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก 

ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
ประเภทท่ี  2  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 

แผนงานการงาน/
โครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 
 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.โครงกำรควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด 
ออก ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 

อ่ืนๆ 1. เพื่อลดควำมเสี่ยงและลดอัตรำกำร
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อจ ำกัดลูกน้ ำยุงลำย และยุงลำยที่
เป็นพำหะน ำโรคในบ้ำนชุมชน วัด 
โรงเรียนและสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้ประชำชน 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรปอ้งกัน
และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจำกโรค
ไข้เลือดออก 

กลุ่มประชำชน
ทั่วไปที่มีภำวะ
เสี่ยง จ ำนวน  12  
หมู่บ้ำน 

ร้อยละ 80 
ของ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

1 เม.ย.62-
30 กย.62 

293,400 องค์กำรบริหำร
ส่วน 

ต ำบลจรเข้
เผือก 
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แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก 

ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
ประเภทท่ี  3  กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และป่วยโรคเรื้อรัง 

แผนงานการงาน/
โครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 
 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.โครงกำรส่งเสริม
โภชนำกำรที่ดีของคน 
พิกำรในต ำบลจรเข้เผือก 
 
 
 
 
 
2. โครงกำรท ำบุญ
กิจกรรมธรรมมะลด 
ภำวะซึมเศร้ำน ำผู้เฒำ่
เข้ำวัดสุขภำพด ี
ถ้วนหน้ำประจ ำปี พ.ศ.
2562 

1. กำรส ำรวจข้อมูล
สุขภำพ กำรจัดท ำ
ทะเบียนและ
ฐำนข้อมูลสุขภำพ 
 
 
 
 
1. กำรตรวจคัด
กรอง ประเมินภำวะ
สุขภำพ และกำร
ค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
ภำพ และกำรค้นหำ
ผู้มีภำวะเสี่ยง 

1. เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิกำรมีควำมรู้ในกำร
ดูแลสุขภำพของผู้พิกำรให้มีสุขภำพดีและ
ถูกสุขอนำมัย 
2. เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิกำรทุกประเภทมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแลผูพ้ิกำร 
3. เพื่อให้ผู้พิกำรที่ติดเตียงในต ำบล
รับประทำนอำหำรที่มปีระโยชน์ 
 
1. เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีควำมรู้ควำมเข้ำ
เก่ียวกับโรคซึมเศร้ำ 
2. เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ท ำ
ให้มีสมำธิ ได้รับควำมเพลิดเพลนิหรือมี
ควำมสุข ช่วยให้อำรมณ์และควำมรู้สึก
ของผู้ป่วยดีขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้สูงอำยุที่ท ำบุญ ปฏบิัติธรรม 
มีก ำลังใจในกำรด ำเนินชีวิตต่อไป 
4. เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

1. กลุ่มคนพิกำร
และทุพพลภพ  
จ ำนวน 60 คน 
 
 
 
 
 
1. กำรตรวจคัด
กรอง ประเมิน
ภำวะสุขภำพและ
กำรค้นหำผู้มีภำวะ
เสี่ยง 

ร้อยละ 80  
ของคนพิกำร 

ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม 

มีควำมรู้ด้ำน
สุขภำพเพิ่ม

มำกข้ึน 
 

ร้อยละ 80  
ของผู้สูงอำย ุ
ของผู้สูงอำย ุ

1 มี.ค.62-
30 ก.ย.62 

 
 
 
 
 
 

1 ก.พ.62-
30 ก.ย.62 

32,400 
 
 
 
 
 
 
 

48,300 

กลุ่มหรือ
องค์กร 

ประชำชน 
 
 
 
 
 

กลุ่มหรือ
องค์กร 

ประชำชน 
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แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก 

ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
ประเภทท่ี  4  กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

แผนงานการงาน/
โครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 
 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.กำรบริหำรจัดกำร
กองทุนหลักประกัน
สุขภำพ 
 
 
 
 

1.กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร
คณะกรรมกำรและ
ตัวแทน 
ชุมชนจัดท ำแผน
กองทุน 
 
2.งำนกองทุนฯ 
 

1. เพื่อสนับสนนุกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในกำรจัดท ำแผนโครงกำร 
 
 
 
 
 
2.เพื่อให้คณะกรรมกำรกองทุนฯได้รับ 
ควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมประชุมชีแ้จง 
ระเบียบกฎหมำยต่ำงๆ 

จ ำนวน  50 คน 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำร
กองทุน  

จ ำนวน 15 คน 

คณะกรรมกำร 
กองทุน  

ผู้น ำชุมชน 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 
ของ 

คณะกรรมกำร 
กองทุนได้รับ

ควำมรู ้
เก่ียวกับ
ระเบียบ 

กฎหมำยต่ำงๆ 

ต.ค.61-ก.ย.
62 

 
 
 
 
 

ต.ค.61-ก.ย.
62 

5,000  
 (ค่ำอำหำร

ว่ำง  
 เครื่องดื่มและ  

 วัสดุ ) 
 
 

5,000  
 

กองทุน อบต. 
จรเข้เผือก 

 
 
 
 
 

คณะกรรมกำร 
กองทุน 
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บทท่ี 5 การติดตามประเมินผล 
 
 

  กำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพ จะประสบควำมส ำเร็จหรือสำมำรถเผยแพร่ผลงำนต่อประชำชนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ 
ต้องมีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของตนเองอย่ำงต่อเนื่องและหรือมีองค์กรภำยนอกมำประเมิน กองทุน
หลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีติดตำมและประเมินผลตำมแบบที่ 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพจึงก ำหนด  โดยมีแนวทำงกำรประเมินผล ๒ รูปแบบ ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน                    
และทีมประเมินจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  ไว้ยึดถือรูปแบบกำรประเมินนี้ไว้เป็นขั้นพ้ืนฐำน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดกำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

๑. การติดตามประเมินผล 
 การติดตามผล  คือ กำรตรวจสอบงำนที่ท ำเพ่ือแสดงให้เห็นว่ำเกิดอะไรขึ้นในภำคปฏิบัติ  ด้วยกำร

ติดตำมและรำยงำนกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอน/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้หรือไม่ 
กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงเหมำะสมเพียงใด อยู่ภำยใต้ระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ 

 การประเมินผล  คือ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ได้จำกกำรติดตำมผลระยะหนึ่งเพ่ือประเมินว่ำ
ควำมเปลี่ยนแปลง ( ซึ่งเป็นผลจำกกำรปฏิบัติ ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนหรือไม่ 

 ๑. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือทรำบถึง 

๑.๑ ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนที่ท ำไปแล้วนั้นได้ผลมำกน้อยเพียงใด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำมำรถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้หรือไม่  

๑.๒ ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน  เช่น ปัญหำทำงด้ำนกำรเงิน  ( กำรเบิกจ่ำย
ล่ำช้ำ ) ปัญหำด้ำนบุคลำกร ปัญหำทำงด้ำนเทคนิค และปัญหำอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้คำดคิดไว้ 

๑.๓ ผลที่ได้รับจำกโครงกำรมีอะไรบ้ำง มีปัญหำ รวมทั้งข้อดีต่ำง ๆ ที่จะเป็นแนวทำงส ำหรับจัดท ำ
โครงกำรต่อไป 
๑.๔ ทบทวนถึงผลส ำเร็จของโครงกำรและผลกระทบต่ำงๆ ของโครงกำรเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรวำงแผนโครงกำรใน
อนำคต 

๒. วิธีการติดตามและประเมินผลการติดตามผล   กองทุนสุขภำพต ำบลหนองฝ้ำย ก ำหนดแนวทำงใน
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนกองทุนสุขภำพต ำบล  ภำยใต้ยุทธศำสตร์ โดยด ำเนินกำรติดตำม
และประเมินผลเป็นรำยไตรมำส เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนของกองทุนสุขภำพต ำบลว่ำได้มีกำรน ำ
ยุทธศำสตร์ไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรหรือไม่ และได้ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมและเป้ำหมำยที่วำงไว้หรือไม่  ใช้
งบประมำณเท่ำใด ผลกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จหรือก ำลังด ำเนินกำร ยังไม่ได้ด ำเนินกำร หรืออ่ืน ๆ แล้วสรุปผลภำพรวมว่ำ
ได้ด ำเนินกำรเป็นสัดส่วนเท่ำใดตำมที่ตั้งไว้ในแผนงำนกองทุนสุขภำพต ำบล 
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รูปแบบการติดตามผล  กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลด่ำนมะขำมเตี้ย ได้ก ำหนดขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร โดยใช้รูปแบบตำมส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติก ำหนด ดังนี้ 
  ๑. แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน   
  เป็นกำรประเมินกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรเพ่ือให้กองทุนประเมินตนเองและ
ผู้เกี่ยวข้องประเมินกองทุน ซึ่งจะช่วยตรวจสอบกำรด ำเนินงำนว่ำมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนำงำนด้ำน
ใดบ้ำง  โดยก ำหนดเกณฑ์ประเมินไว้ ๓ หมวด คือ การบริหารจัดการกองทุน (๖๐ คะแนน) ๕ ประเด็น  การมีส่วนร่วม 
(๓๐ คะแนน) ๓ ประเด็น  และการสร้างนวัตกรรม (๑๐ คะนน) ๑ ประเด็น รวมทั้งสิ้น  ๙  ประเด็น คะแนนรวม ๑๐๐ 
คะแนน ทั้งนี้ได้แบ่งระดับกำรประเมินเป็น ๔ ระดับ ได้แก่  
  ระดับ A+ ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภำพสูงและเป็นศูนย์เรียนรู้ 
  ระดับ A ๗๐ – ๘๙  คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภำพดี 
  ระดับ B ๕๐ – ๖๙  คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภำพปำนกลำง 
  ระดับ C น้อยกว่ำ ๕๐  คะแนน เป็นกองทุนที่ยังขำดควำมพร้อมต้องเร่งพัฒนำ 
  (รำยละเอียดแบบประเมิน แนบท้ำยภำคผนวก)  

  ๒. แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน 
  กำรประเมินผลโดยใช้แบบประเมินนี้ จุดประสงค์เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจและกำรรับรู้ของประชำชน
ต่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพจะต้องด ำเนินกำรส ำรวจอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และน ำข้อมูลกำรส ำรวจมำสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรจัดกำรสุขภำพโดยหมู่บ้ำน/ชุมชน เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ชื่อกองทุน  ……………..………………..อ าเภอ ………………………….จังหวัด ……………………………….. 

 

หมวดการประเมิน ข้อ 
ประเด็นประเมิน 

 
คะแนนเต็ม 

คะแนนที ได้จาก 
การประเมิน 

เป้าหมาย / แนวทางประเมิน / แหล่งข้อมูล 
 

ก. การบริหารจัดการ 
กองทุน   
(๖๐ คะแนน) 

 

๑ ศักยภาพของคณะ 
กรรมการบริหารกองทุน 

 

๑๒  เป้าหมาย :                                     
คณะกรรมกำรมีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไป
ตำม 
วัตถุประสงค์ของกองทุน สอดคล้องกับสภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรของชุมชนจนน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้ำนสุขภำพของประชำชน รวมทั้งกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณกองทุนมีควำมโปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได ้
 

  ๑.๑ กรรมกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
เรื่องวัตถุประสงค์กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องดูแล 
อ ำนำจหน้ำที่ และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ใน ๔หมวดกิจกรรม 
 

๓  แนวทางประเมินขององค์กรภายนอก : 
ส อ บ ถ ำ ม ห รื อ สั ม ภ ำ ษ ณ์ ห รื อ ส น ท น ำ ก ลุ่ ม 
กรรมกำรบริหำรกองทุนอย่ำงน้อย ๔  คน หรือพิจำรณำ
จำกข้อมูลกำรน ำเสนอ เอกสำรอ้ำงอิง กระบวนกำร
พิจำรณำอนุมัติแผนงำน โครงกำรว่ำท ำกันอย่ำงไร  ใคร
มีบทบำทอะไร  ผลที่ได้เป็นอย่ำงไร  และเป็นที่ยอมรับ
ของคณะกรรมกำรหรือไม่   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ชื่อกองทุน  ……………..………………..อ าเภอ ………………………….จังหวัด ………………………………. 

 

หมวดการประเมิน ข้อ 
ประเด็นประเมิน 

 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที ได้จาก 

การประเมิน 
เป้าหมาย / แนวทางประเมิน / แหล่งข้อมูล 

 
  ๑.๒ กรรมกำรผ่ำนกำรอบรมหรือประชุม

หรือสัมมนำหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๒  แหล่งข้อมูล: 

ระเบียบกองทุน แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์หรือแผน
สุขภำพชุมชน ข้อมูลด้ำนสุขภำพของชุมชน รำยงำนกำร
ประชุม แผนงำนโครงกำร บันทึกข้อตกลง รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนเมื่อสิ้นสุดโครงกำรของผู้รับผิดชอบโครงกำร 
เอกสำรกำรรับ-จ่ำยเงิน หนังสือเชิญประชุมหรือแผนงำน/
โครงกำรที่มีกำรพัฒนำศักยภำพกรรมกำร กำรบันทึก
รำยงำนต่ำง ๆ (ค่ำใช้จ่ำยของกรรมกำรในกำรไปเข้ำร่วม
ประชุม   ควำมถูกต้องของกำรจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมหมวด
กิจกรรม ๔ ประเภท ฯลฯ)รำยงำนผลกำรประเมินกำร
บริหำรจัดกำรตนเองของกองทุนหรือกำรน ำ 
ผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรกองทุน 
 

  ๑.๓ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุน มีกรรมกำรเข้ำ 
ร่วมประชุมอย่ำงน้อย ๘๐% ทุกครั้ง 

๓   



แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ชื่อกองทุน  ……………..………………..อ าเภอ ………………………….จังหวัด ………………………………. 

 

หมวดการประเมิน ข้อ 
ประเด็นประเมิน 

 
คะแนนเต็ม 

คะแนนที ได้จาก 
การประเมิน 

เป้าหมาย / แนวทางประเมิน / 
แหล่งข้อมูล 

 
  ๑.๔ มีกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร 

กองทุนอย่ำงน้อยตำมแบบประเมินที่ก ำหนดเพ่ือกำรพัฒนำกองทุน                                 
๔ 
 

  
 
 

 ๒ กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ    ๙ 
 

  

  ๒.๑ มีกำรจัดท ำระเบียบข้อบังคับของ 
กองทุน 

๒ 
 

  

  ๒.๒ มีรำยงำนกำรประชุมที่มีมติกำรอนุมัติแผนงำน/โครงกำรครบ 
 

๒ 
 

  

  ๒.๓ กิจกรรมหมวด ๑-๓ มีโครงกำรรองรับ และทุกโครงกำรมีกำรท ำ
ข้อตกลงและมีหลักฐำนกำรรับ - จ่ำยเงิน 

๑   

  ๒.๔ กิจกรรมหมวด ๔ 
(กำรบริหำรจัดกำรกองทุน)  มีบันทึกมติ 
กรรมกำรหรือมีกำรใช้จ่ำยตำมระเบียบ 
ข้อบังคับของกองทุน และมีหลักฐำนกำรรับ - จ่ำยเงิน 

๑   

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ชื่อกองทุน  ……………..………………..อ าเภอ ………………………….จังหวัด ………………………………. 

 

หมวดการประเมิน ข้อ 
ประเด็นประเมิน 

 
คะแนนเต็ม 

คะแนนที ได้จาก 
การประเมิน 

เป้าหมาย / แนวทางประเมิน / แหล่งข้อมูล 
 

 
๓ การสมทบเงินเข้ากองทุน อปท. และ

ประชาชน 
 

๕ 
  

 
 
 

 
๓.๑  มีกำรสมทบเงินกองทุนจำก อปท.
ครบทุกปีอย่ำงต่อเนื่องและตำมเกณฑ์ 
ดังนี้ 
๓.๑.๑ ตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดหรือมำก
ว่ำเกณฑ์ขั้นต่ ำไม่เกิน ๒๐% (๑ คะแนน)  
๓.๑.๒ มำกกว่ำเกณฑ์ข้ันต่ ำ  
๒๐%  ( ๒ คะแนน) 
๓.๑.๓ มำกกว่ำเกณฑ์ข้ันต่ ำ 
๕๐%  ( ๓ คะแนน) 

๓ 
 

 

 

 
 
 

  

 
 

  

   

  
๓.๒ มีกำรสมทบเงินกองทุนจำก 
ประชำชนหรือจำกกองทุนอ่ืน ๆ 
 

๒ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

ชื่อกองทุน  ……………..………………..อ าเภอ ………………………….จังหวัด ………………………………. 
 

หมวดการประเมิน ข้อ 
ประเด็นประเมิน 

 
คะแนนเต็ม 

คะแนนที ได้จาก 
การประเมิน 

เป้าหมาย / แนวทางประเมิน / แหล่งข้อมูล 
 

ค.การสร้างนวัตกรรม 
(๑๐ คะแนน) 

๑ 
มีนวัตกรรมสุขภำพชุมชนที สำมำรถแก้ไข
ปัญหำสุขภำพหรือสำมำรถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพของ 
ประชำชนอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 

๑๐ 

 

เป้าหมาย :                                 
มีกำรสร้ ำงหรือดัดแปลงสิ่ งที่ มีอยู่ แล้ ว ให้ดีขึ้ น เ พ่ื อให้
ตอบสนอง 
วัตถุประสงค์ของกองทุน  จนน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรแก้ไข
ปัญหำสำธำรณสุขหรือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนสุขภำพ
ของประชำชน 

  

(        ) ไม่มี ๐  แนวทางประเมินขององค์กรภายนอก : 
สอบถำมหรือสัมภำษณ์หรือสนทนำกลุ่ม กรรมกำรบริหำร
กองทุนอย่ำงน้อย ๔  คน หรือพิจำรณำจำกข้อมูลกำรน ำ
เสนอและเอกสำรอ้ำงอิง 

  
(        )  มี ๑๐  แหล่งข้อมูล :    แผนงำน/โครงกำร และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน เมื่อสิ้นสุดโครงกำรของผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 

                                      รวมคะแนน ๑๐๐  
Grade A+ ๙๐-๑๐๐     คะแนน  =  กองทุน 

ที มีศักยภาพสูง 
Grade B ๕๐-๖๙  คะแนน =  กองทุนที มีศักยภาพปานกลาง 

 

Grade A 
๗๐-๘๙       คะแนน  =   กองทุน 
ที มีศักยภาพดี 

Grade C ๐-๔๙  คะแนน =  กองทุนที ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา                    
 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


