
 
 

         ส่วนที่ 1 
บทน า 

   เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่  เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของบุคคลที่มีสาเหตุมาจากปัจจัย 
หลาย ๆ ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุกรรม เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจ ปัจจัย
ด้านครอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ซึ่งการแก้ไขจะต้อง
ใช้กลวิธีการด าเนินงานในหลายวิธี และใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของ      
ทุกภาคส่วนและบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจดัการกองทนุบรรลวัุตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบ
การจัดท าข้อมูล มีการจัดท าแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง การจัดท าแผนงานดังกล่าว อาจใช้
เครื่องมือเช่น แผนสุขภาพชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นต้น โดยในระยะแรกอาจเลือกใช้แผนสุขภาพ
ชุมชน และในระยะต่อไปมีการพัฒนาข้ึนโดยน าแผนที่รับผิดชอบต่อไป 
 

ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน 
แผนสุขภาพชุมชน หมายถึง แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน          

เป็นกระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่ วมก าหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนา         
และร่วมรับผลประโยชน์ โดยเริ่มจากการคัดเลือกแกนน า การทบทวนงานในอดีตเพื่อก าหนดอนาคต การส ารวจ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา และการประเมินศักยภาพชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการทบทวน
ตนเอง โดยค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนตามศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนตนเอง 
ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถขอรับการสนับสนุนจาก
หนว่ยงานภายนอกได ้

หลักการของแผนสุขภาพชุมชน 
ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน ควรยึดหลกัการดงันี ้
1. ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเปน็เจ้าของ 
2. รวมพลงัทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
3. บูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
4. ส่งเสรมิและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
 

ท าไมต้องมีการจัดท าแผนสุขภาพ ? 
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์        

ได้กล่าวถึงการพัฒนาของสังคมไทย 4 ยุค อันประกอบด้วย 
1. ยุคท่ีเชื่อว่า ประชาชน จน โง่ เจ็บ แนวคิดจึงอยู่ที่การเข้าไปช่วยเหลือประชาชน  การพัฒนา        

จึงผูกอยู่กับการสังคมสงเคราะห์ การประชาสงเคราะห์ 
2. ยุคท่ียังมองประชาชน จน โง่ เจ็บ แต่แทนที่จะให้อย่างเดียวยังสอนวิธีการท า ตัวอย่างเช่น 
     สอนการจับปลา สอนการปลูกข้าว เป็นต้น 
3. ยุคท่ีพบว่าแท้จริงประชาชน ไม่จน ไม่โง่ ไม่เจ็บ เพียงแต่ขาดโอกาส ถ้ามีโอกาสจะไป 
    แก้ปัญหาต่างๆได้เอง จึงเป็นยุคที่หันมาเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ท าให้เกิดการ 
    รวมตัวของกลุ่มต่างๆ ให้ประชาชนจัดการเรียนรู้ 
4. ยุคท่ีเชื่อว่าประชาชน ไม่จน ไม่โง่ ไม่เจ็บ และไม่ขาดโอกาส แต่การจัดการเรียนรู้เพียงอย่าง 
    เดียวไม่พอ ต้องอาศัยนโยบายสาธารณะหนุนเสริมด้วย 
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การจัดท าแผนสุขภาพชุมชนของกองทุน 
       ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้
 

 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด 
อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ  ๒๕63 

รายงานสถานะทางการเงินกองทุนหลักประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด 
ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

๒๕60 อบต.สมทบ 407,205 -  
รับจัดสรร จากกองทุน 200,000 -  

เงินรับคืน 2,800 -  
ดอกเบี้ย 3,455.83 -  
รายจ่าย - 919,323  

๒๕61 อบต.สมทบ 200,000   

รับจัดสรร จากกองทุน 406,980   
เงินรับคืน 243,315   
ดอกเบี้ย 3,267.71   
รายจ่าย  653,058  

2562 
 
 
 
 
 

อบต.สมทบ 220,000   

รับจัดสรร จากกองทุน 407,205   
เงินรับคืน 23,880   
ดอกเบี้ย 3,465.89   
เงินรายได้อ่ืน 1,120   
รายจ่าย  1,101,870  

2563 อบต.สมทบ 220,000   

รับจัดสรร จากกองทุน 406,935   
เงินรับคืน 27,600   
ดอกเบี้ย 1,799.60   
เงินรายได้อ่ืน                  900   

รวม (ณ วันที่ 30 กันยายน  2563)  657,234.6 854,790 103,837.92 

ข้ันเตรียม 

คน ข้อมูล พื้นท่ี 

สร้างความเข้าใจ ทั่วไปด้านประชากร บุคลากรในชุมชน 

สร้างแกนน า สุขภาวะของประชากร องค์กรภาคี 

สร้างเครือข่าย ทั่วไปของหมู่บ้านชุมชน ทรัพยากร 

การวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 

แผนงาน / โครงการ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด  ได้ประกาศใช้แผนงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63  ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด   ในคราวประชุมครั้งที่   ๑/๒๕62  เมื่อวันที่   12  
พฤศจิกายน  2562   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการส่งเสริม  การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนใน
ต าบลชะอวด  ซึ่งในการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการต่างๆ ผู้บริหารกองทุนและกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.ชะอวด  ได้ยึดหลักตามแนวทางของแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕63 แผนงานโครงการ           
ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  
2562  การพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 และครั้งที่3/2563            
เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2563  ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติตามอ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.และได้ด าเนินการ  จ านวน  32  โครงการ  โดยจ าแนกตามประเภทรายจ่าย  ดังนี ้

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท) 

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท) 

คง 
เหลือ 

1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณของหน่วยบริการหรือ
สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี(รพ.ชะอวด) 

222,720 222,720  

1 โครงการเด็กชะอวดปลอดภัยไมจ่มน้ า ปี 2563 
 

เด็กวัยเรียนและ
เยาวชนต.ชะอวด 

52,750 52,750 - 

ผลการด าเนินการ:ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญด าเนินการป้องกันเด็กจมน้ าตามบทบาทของตนเองได้ 
2 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกลุ่มสงสัยรายใหม่โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 

ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง       
ต.ชะอวด 

28,400 28,400 - 

ผลการด าเนินการ:กลุ่มสงสัยรายใหม่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
3 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก

และมะเรง็เต้านม 
ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง
ต าบลชะอวด 

23,950 23,950 - 

ผลการด าเนินการ:สตรีวัยเจริญพันธ์มีความรู้ ได้รับการตรวจคัดกรองเกิดภาคีเครือข่ายโรคมะเร็งและการป้องกันมะเร็ง 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส       
โคโรนา 2019(COVID-19) 

 กลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์และหญิง
หลงัคลอดต าบล
ชะอวด 

38,720 38,720 - 

ผลการด าเนินการ:ไม่มีการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา2019 มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองจากการปฏิบัติงานเชิงรุก 

1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณของหน่วยบริการหรือ
สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี(รพ.สต.บ้านสามแยก) 

   

5 โครงการหมอชวนออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยงหมู่
ที่2,3และ6 

21,500 21,500 - 

ผลการด าเนินการ:ประชาชนได้ออกก าลังกายเพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรง ลดการใช้ยาแก้ปวด ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อโรค
อ้วนลงพุงได้ 
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ล าดับ

ท่ี 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท) 

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท) 

คง 
เหลือ 

1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณของหน่วยบริการหรือ
สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี(รพ.สต.บ้านสามแยก) 

   

6 โครงการรวมพลังใจสู้ภัยโควิด-19 ปี2563 
 

ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง       
ต.ชะอวด 

18,400 18,400 - 

ผลการด าเนินการ:ไม่มีผู้ป่วยจิตเภทรายใหม่ ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายที่สืบเน่ืองจากผลกระทบโควิด-19 
7 โครงการควบคุมป้องกันและติดตามกลุ่มเสี่ยง

โรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ปี2563 
ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง       
ต.ชะอวด 

20,000 20,000 - 

ผลการด าเนินการ:ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า 
8 โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สงูอายุ ปี 2563 กลุ่มผู้สงูอายุ      

ต.ชะอวด           
ม.2,3,6 

19,000 19,000 - 

ผลการด าเนินการ:ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ คัดกรอง มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เข้าถึงบริการตามสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับ
จากรัฐอย่างทั่วถึง 
 2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้าง
เสริมสขุภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

416,950 403,130 13,820 

1 โครงการรวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกรัก  

ประชาชน
ทั่วไป  ที่มี
ภาวะเสี่ยง      
หมู่ที่ 1 

22,565 22,565 - 

ผลการด าเนินการ:การส ารวจ การรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การพ่นหมอกควันประชาชนมีความรู้ ตระหนัก
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก และมีแกนน าชุมชนร่วมกิจกรรม 

2 โครงการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยงุลาย
อย่างยั่งยืนป2ี563 

ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง    
หมู่ที่2 

22,820 22,820 - 

ผลการด าเนินการ:ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการส ารวจ รณรงค์ท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกปี2563 หมู่ที่3 บ้านเนินอินทร์แก้ว  

ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง      
หมู่ที่ 3 

22,820 22,820 - 

ผลการด าเนินการ:ประชาชนมีความรู้ ตระหนัก มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านก าจัดลูกน้ ายุงลายด้วยตนเอง มีการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

4 โครงการรวมพลังชุมชนปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 4 บ้านปากบางกลม 

ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง    
หมู่ที่4 

15,060 15,060 - 

ผลการด าเนินการ:การส ารวจ การรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การพ่นหมอกควันประชาชนมีความรู้ ตระหนัก
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก และมีแกนน าชุมชนร่วมกิจกรรม 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท) 

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท) 

คง 
เหลือ 

 2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 

   

5 โครงการรวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 5 บ้านเนินกลาง  

ประชาชนทั่วไป  ที่
มีภาวะเสี่ยง      
หมู่ที่ 5 

19,960 19,960 - 

ผลการด าเนินการ:การส ารวจ การรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การพ่นหมอกควันประชาชนมีความรู้ ตระหนัก
และร่วมกับเจ้าหน้าที่ด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

6 โครงการรณรงค์เพือ่ป้องกันไข้เลือดออกตอ่เนื่อง
ปี 2563  

ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง    
หมู่ที่ 6 

29,425 29,425 - 

ผลการด าเนินการ:ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นความส าคัญ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการส ารวจ รณรงค์
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 

7 โครงการรวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าเข็น 

ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง      
หมู่ที่ 7 

14,040 14,040 - 

ผลการด าเนินการ:การส ารวจ การรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การพ่นหมอกควันประชาชนมีความรู้ ตระหนัก
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก และมีแกนน าชุมชนร่วมกิจกรรม 

8 โครงการรวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 8 บ้านทุง่ค่าย 

ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง    
หมู่ที่ 8 

23,340 23,340 - 

ผลการด าเนินการ:การส ารวจ การรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การพ่นหมอกควันประชาชนมีความรู้ ตระหนัก
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก และมีแกนน าชุมชนร่วมกิจกรรม 

9 โครงการรวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 9 บ้านบนเนิน 

ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง      
หมู่ที่ 9 

22,520 22,520 - 

ผลการด าเนินการ:การส ารวจ การรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การพ่นหมอกควันประชาชนมีความรู้ ตระหนัก
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก และมีแกนน าชุมชนร่วมกิจกรรม 
10 โครงการรวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก 

หมู่ที่ 10 บ้านชมภูนุช 
ประชาชนทั่วไป  
ที่มีภาวะเสี่ยง    
หมู่ที่ 10 

20,900 20,900 - 

ผลการด าเนินการ:การส ารวจ การรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การพ่นหมอกควันประชาชนมีความรู้ ตระหนัก
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก และมีแกนน าชุมชนร่วมกิจกรรม 
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ล าดับท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท) 

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท) 

คง 
เหลือ 

 2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 

   

ผลการด าเนินการ:- 
11 โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพสมวัย ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม”ปงีบประมาณ 2563 
กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 

20,000 20,000 - 

ผลการด าเนินการ:นักเรียนมีภาวการณ์เจริญเติบโตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรค 
12 โครงการสง่เสรมิสุขภาพกาย สร้างเสริม

สุขภาพจิต ลดเสี่ยง ลดโรคและภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สงูอายุปี2563 

ผู้สงูอายุ ชมรม
ผู้สงูอายุอบต.ชะอวด 

68,600 68,500 100 

ผลการด าเนินการ:ผู้สูงอายุมีการปรับตัวได้ดีขึ้น สามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้มีสุขภาพทางกาย ทางใจที่ดีอยู่ในสังคมอย่าง   มี
ความสุข 

13 โครงการออกก าลงักายเพือ่เสรมิสร้างสุขภาพ       
ผู้สงูวัย 

ผู้สงูอายุชุมชน
กองรอ้ย 

10,000 10,000  

ผลการด าเนินการ:ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการสนใจการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงและลดภาวะโรคซึมเศร้า  
14 โครงการอบรมกฎวินัยจราจร เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนนประจ าปงีบประมาณ2563 
ประชาชนทั่วไปที่มี
ภาวะเสี่ยง 

35,000 22,290 12,710 

ผลการด าเนินการ:ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจมีจิตส านึกและเคารพ กฎหมายจราจรลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
15 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต ลดเสี่ยง ลดโรค

และภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุด้วยหลักธรรม 
ผู้สงูอายุ ชมรม
ผู้สงูอายุอบต.ชะ
อวด 

69,900 68,890 1,010 

ผลการด าเนินการ:ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย จิตใจที่ดี มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์น าหลักธรรมค าสอนของศาสนามาปรับใช้ใน ชีวิต 
ลดภาวะโรคซึมเศร้า 
 3.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสขุของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหรือศูนย์ท่ีด าเนินกิจกรรมกับการพัฒนาและดแูลเด็กเล็กในชุมชนฯ 

19,700 - 19,700 

1 โครงการหนูน้อยสุขภาพฟันด ี กลุ่มเด็กวัยเรียนและ
เยาวชนต าบล              
ชะอวด 

6,850 - 6,850 

ผลการด าเนินการ:- 
2 โครงการน้องปลอดภัย ใส่หมวกนริภัยให้น้อง กลุ่มเด็กวัยเรียนและ

เยาวชนต าบล      
ชะอวด 

12,850   - 12,850 

ผลการด าเนินการ:- 
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ล าดับ

ท่ี 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท) 

คง 
เหลือ 

 4.เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 
15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม(ข้อ 7) 

   
94,040.25 

 
   45,420 

 
48,620.25 

1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด ประจ าปี      
๒๕63                                

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพอบต. 

94,040.25 45,420 48,620.25 

ผลการด าเนินการ:กองทุนมีการบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึงพาตนเองได้อย่างมี
ความสุขและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
5.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี
ในการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเปน็ เหมาะสมและ
ทันต่อสถานการณ์ได้ 

150,000 128,400 21,600 

1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

ประชาชนทั่วไป
ที่มีภาวะเสี่ยง 

50,000 48,400 1,600 

ผลการด าเนินการ:ประชาชนในพื้นที่ต.ชะอวด มีความรู้ในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคติดต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 

20,000 20,000 - 

ผลการด าเนินการ:นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ และเตรียมความพร้อม
เพื่อเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในโรงเรียนบ้านปากบางกลม 

3 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 

20,000 20,000 - 

ผลการด าเนินการ:นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ และเตรียมความพร้อม
เพื่อเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 

4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 

20,000 20,000 - 

ผลการด าเนินการ:นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ และเตรียมความพร้อม
เพื่อเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในโรงเรียนวัดรักขิตวัน 

5 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 

20,000 20,000 - 

ผลการด าเนินการ:นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ และเตรียมความพร้อม
เพื่อเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในโรงเรียนบ้านท่าสะท้อน 

6 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 

20,000 - 20,000 

ผลการด าเนินการ:นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ และเตรียมความพร้อม
เพื่อเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในโรงเรียนวัดจิกพนม 
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2.4 รายงานสรุปการใช้งบประมาณจัดกิจกรรม จ าแนกตามประเภทกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ  2563 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ี      

ตั้งไว้ 
งบประมาณ       

ท่ีใช้ไป 
คงเหลือ ร้อยละ 

ประเภทท่ี 1  เพื่อสนับสนุน และสง่เสรมิการ
จัดบรกิารสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบรกิาร 
หรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่(จ านวน 8  
โครงการ) 

222,720 222,720 - 100 

ประเภทท่ี 2 เพื่อสนับสนุนและสง่เสรมิการจัด
กระบวนการหรือกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ
การป้องกันโรคขององค์กรหรอืกลุม่ประชาชน หรือ
หน่วยงานอื่น(จ านวน 15 โครงการ) 

416,950 403,130 13,820 96.69 

ประเภทท่ี 3  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบรกิารสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
ศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพฒันาและดูแล
เด็กเล็กในชุมชนฯ(จ านวน 2 โครงการ) 

19,700 - 19,700 0.0 

ประเภทท่ี 4  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หรือพฒันากองทุนหลกัประกันสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของ
กองทุนหลกัประกันสุขภาพในแต่ละปงีบประมาณนั้น
(จ านวน 1 โครงการ) 

  94,040.25    45,420 48,620.25 48.30 

ประเภทท่ี 5 เพื่อสนับสนุนและสง่เสรมิกิจกรรม
กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพบิัติในพื้นที่ในการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหาสาธารณสุขได้ตามความ
จ าเป็น เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้(จ านวน 
6 โครงการ) 

150,000 128,400 21,600 85.60 

รวมทุกประเภทกิจกรรม  
(จ านวน 32 โครงการ) 

903,410.25 799,670 103,740.25 88.52 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินที่ผ่านมา มีปัญหาและอุปสรรคในการ 
ด าเนินงานพอสรุปได้   ดังนี้  แผนงานโครงการที่กองทุนด าเนินการยังไม่ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดมาตรา 47 ตามที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุไว้ว่าเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้        
กับบุคคลในพื้นที่  แผนงานส่วนใหญ่อยู่ลักษณะสงเคราะห์ ซึ่งท าให้ขาดความต่อเนื่องของโครงการสร้างสุขภาพ  

1. ด้านการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่มีความเข้าใจใน         
กองทุนหลักประกันสุขภาพ การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนยังไม่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม   

2. ด้านงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน ยังไม่ 
สามารถบริการสาธารณสุขประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ  ๑. ข้ันตอนการจัดท าแผนงานกองทุน ตั้งแต่กระบวนการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ต าบลต้องครอบคลุม 
ทุกด้าน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

        ๒. ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับกองทุนฯและการมีส่วนร่วมของประชาชน            
กับกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มากขึ้นและต่อเนื่อง ผ่านระบบสื่อต่างๆ 

        ๓. พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไป               
ตามวัตถุประสงค์  ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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สว่นที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐานขององคก์ารบริหารสว่นต าบลชะอวด 

ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด 
 อบต.ชะอวด  เป็นต าบลหนึ่งที่ช่ือของต าบลเหมือนกับช่ือของอ าเภอ มีความเป็นมา 2 ประการ คือ มาจาก
ค าว่า "เชือกอวด" หรือ "ย่านอวด" และมาจากค าว่า " เจ็กฮวด" หรือ "เจ้าฮวด" พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วย   
ป่าไม้ หลากหลายพันธ์ุ ตามลักษณะของพื้นที่ทางภาคใต้ในอดีตที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ก่อนที่ป่าไม้เหล่านั้น                
จะถูกแผ้วถางท าลายในพื้นที่ป่าถ่ินแถบนี้จะมีเถาวัลย์หลากหลายชนิด เถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีข้ึนอยู่เป็นจ านวนมาก         
มีความเหนียวแน่นทนทาน ชาวบ้านนิยม น ามาใช้ผูกมัดสิ่งของ เรียกกันว่า "เชือกอวด" หรือ  "ย่านอวด" หรือ "ต้น
อวด"   การตัดยา่นอวดค่อนข้างล าบาก เพราะต้องดึงออกจากการเกี่ยวพันกับต้นไม้อื่น คนตัดจึงต้องออกแรงดึงซึ่ง
ภาษาใต้เรียกการดึงว่า "ชะ" "ชะอวด" คือ การดึงย่านอวดให้หลุดออกมาจากต้น กิ่ง ก้าน ของต้นไม้อื่นที่ย่านอวด
เกี่ยวพันอยู่ หากมีรังมดแดง อยู่ข้างบนคนที่ ชะ หรือ ดึง ย่านอวดต้องต่อสู้กับมดแดงอีกทางหนึ่งด้วย ถ่ินชะอวด   
เป็นบริเวณที่มีย่านอวดมาเป็นพิเศษ และ ชาวบ้านก็จะไปตัดมาใช้สอยอยู่เป็นประจ า ชาวบ้านจึงเรียกช่ือท้องถ่ิน           
ของตนเองว่า “ชะอวด”  

องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 40 ซึ่งได้บัญญัติให้สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน             
ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี ไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทให้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธ์ิ สิทธิเรียกร้อง หนี้และเจ้าหนี้ของสภาต าบลไปเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลและมีฐานะเป็นนิติบคุคล  เมื่อวันที่  2 มีนาคม  2539 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวดปกครองพื้นที่   
1  ต าบล มีจ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 10 หมู่บ้าน  (www.chauat.go.th) 
1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอชะอวด  ประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลบ้านตูล   อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ต าบลท่าเสม็ด และเทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด  จังหวัด 
        นครศรีธรรมราช  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลท่าประจะ  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปริมาณเน้ือท่ี 44.44 ตารางกิโลเมตร    (หรือประมาณ 27,448 ไร่) 
 

1.2 ภูมิอากาศและภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นทีร่าบลุ่มสลบัทีเ่นิน ทางทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุม่                                                 
ทิศตะวันออกและทิศใต้  เป็นที่ราบและที่ราบลุม่ 

ภูมิอากาศ องค์การบรหิารส่วนต าบลชะอวด ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมเมืองรอ้น มีลมมรสุมพัด
ผ่านเป็นประจ าทุกปีคือ ลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผล
ให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ 

 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกมุภาพันธ์  ถึงเดือน สิงหาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่างของลมมรสุม        
จะเริ่มตั้งแตห่ลงัจากหมดลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอืแล้ว อากาศจะเริ่มรอ้นและอากาศ
จะมีอุณหภูมิสงูสุดในเดือนเมษายน  

 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน  ถึงเดือน  มกราคม 
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1.ข้อมูลฝ่ายปกครอง 
หมู่ท่ี ชื่อบ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านโคกรกั นายสมใจ  ทักสิน 
2 บ้านท่าสะท้อน นายเกษม  สงเสน 
3 บ้านเนินอินทร์แก้ว นายวุฒิชัย   สุขขนาน 
4 บ้านปากบางกลม นายประยรู  หนูเดช 
5 บ้านเนินกลาง นายจิตรกร  ชุมแก้ว 
6 บ้านจิกพนม นายประยรู   ธรรมศิร ิ
7 บ้านท่าเข็น นายสุรชัย  ห้วยห้อง 
8 บ้านทุ่งค่าย นายภิรมย์  นนทเสน 
9 บ้านบนเนิน นายนพพร  ทองเย็น 

10 บา้นชุมภูนุช นางสายพิณ  สรรพกจิไพศาล 
2. ข้อมูลฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด 
นายบุญฤทธ์ิ  แคล้วแก้ว  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลชะอวด 
ส.ต.อ. ยงยศ  ด าม ี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายโสภณวิชญ์  สมทอง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

       ฝ่ายนิติบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด 

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน รายชื่อ ส.อบต. หมายเหต ุ

1 บ้านโคกรกั นายเล็ก  สุขเนาวรัตน์ 
นายรณรงค์  เกื้อสังข์ 

 
ลาออก 

2 บ้านท่าสะท้อน นายปรีดี  จันทร์แก้ว 
นายประไพ  คงทอง 

 
 

3 บ้านเนินอินทร์แก้ว นายเสถียร    วันรัตน์ 
นายนิพนธ์   สุขขนาน 

 
 

4 บ้านปากบางกลม นายประภาส  อินทรศวร 
นายอดุลย์    หนูเดช 

 
 

5 บ้านเนินกลาง นายทวี   ภารชาตรี 
นายโชคดี  แพรกทอง 

 
 

6 บ้านจิกพนม นางสาวสจุินต์    ทองอ านาจ 
นายวิเชียร  สงเสน 

 
 

7 บ้านท่าเข็น นายสุวิทย์    รักรอด 
นายสมบรูณ์  จันทร์แก้ว 

 
เสียชีวิต 

8 บ้านทุ่งค่าย นายโสพล  สงสว่าง 
นายภิรมย์  นนทเสน  

 
ลาออก 

9 บ้านบนเนิน นายธนากร    อุ่นสุข 
นายจรุง    ปิยวิทย์ 

เสียชึวิต 
 

10 บ้านชุมภูนุช นายวิรัตน์  ชูเขียน 
นายประภาส  แนมใส 
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นายวิเชียร   สงเสน ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลชะอวด 
  นายวิรัตน์    ชูเขียน รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลชะอวด 
  นายค านึง  จันทร์คง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด 
 ฝ่ายบริหารในหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด 
  นายค านึง  จันทร์คง ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลชะอวด 
  นายวิสุทธ์ิ  เกื้อสังข์ รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลชะอวด 
  นางยุพิน  ฉิมพล ี ผู้อ านวยการกองคลงั 
  นายสุพจน์  สายฟอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
  นายวีรวัฒน์  เล็กสมสันต์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  นายจรสั  นิลทะรัตน์ หัวหน้าส านักปลัด 

3. ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชะอวด ที่ปรกึษา  
2 สาธารณสุขอ าเภอชะอวด ที่ปรกึษา  
3 ท้องถ่ินอ าเภอชะอวด ที่ปรกึษา  
4 นายบุญฤทธ์ิ  แคล้วแก้ว ประธานกรรมการกองทุนฯ นายก อบต. 
5 นายผจญ  มจีิตต์ กรรมการกองทุนฯ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6 นายจ านงค์  ระย้า กรรมการกองทุนฯ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
7 นายวิรัตน์  ชูเขียน กรรมการกองทุนฯ ส.อบต.ทีส่ภามอบหมาย 
8 นายทวี  ภารชาตรี กรรมการกองทุนฯ ส.อบต.ทีส่ภามอบหมาย 
9 นางนาฎยา ชินศ กรรมการกองทุนฯ ผอ.รพ.สต.บ้านสามแยก 

10 นายก าธร   กลิ่นนุ่น กรรมการกองทุนฯ ผู้แทน อสม. 
11 ว่าที่ ร.ต.สุทิน  เจรญิฤทธ์ิ กรรมการกองทุนฯ ผู้แทน อสม. 
12 นายเกษม   สงเสน กรรมการกองทุนฯ ผู้แทนหมู่บ้าน 
13 นายเผี้ยน  บุญทองแก้ว กรรมการกองทุนฯ ผู้แทนหมู่บ้าน 
14 นายโชคดี  แพรกทอง กรรมการกองทุนฯ ผู้แทนหมู่บ้าน 
15 นางสาวจรีาภัทร  สุขพรรณ์ กรรมการกองทุนฯ ผู้แทนหมู่บ้าน 
16 นางปราณี  สมานทอง กรรมการกองทุนฯ ผู้แทนหมู่บ้าน 
17 นายค านึง  จันทร์คง กรรมการ/เลขานุการกองทุนฯ ปลัด อบต.ชะอวด 
18 นางยุพิน  ฉิมพล ี กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ ผอ.กองคลงั 
19 นางกัญญาณัฐ   ใจเพียร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ นักจัดการงานทั่วไป

(ผู้บริหารอปท.มอบหมาย) 
4.ข้อมลูรายชื่อคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายวิสุทธ์ิ   เกื้อสังข์ ประธานคณะอนุกรรมการ รองปลัด อบต. 
2. นายจรสั  นิลทะรัตน์ อนุกรรมการ หัวหน้าส านักปลัด 
3. นางสาวพรรณพัชร   รุ่งชู อนุกรรมการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4. นางนงรัตน์   ชุมทอง อนุกรรมการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นายหัทยุตณ์   ไชยสุวรรณ์ อนุกรรมการ/เลขานุการ เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน 
6. นางสาวหทัยกาญจน์  บุญช่วย อนุกรรมการ/เลขานุการ นิติกร 
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1.3 การปกครองและจ านวนประชากร  
 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน   

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง รวม 

1. บ้านโคกรกั 696 460 493 953 นายสมใจ  ทักสิน 
2. บ้านท่าสะท้อน 348 598 627 1,225 นายเกษม  สงเสน 
3. บ้านเนินอินทร์แก้ว 308 484 479 963 นายวุฒิชัย สุขขนาน 
4. บ้านปากบางกลม 144 224 188 412 นายประยรู   หนูเดช 
5. บ้านเนินกลาง 357 471 487 958 นายจิตรกร  ชุมแก้ว 
6. บ้านจิกพนม 348 561 554 1,115 นายประยรู ธรรมศริ ิ
7. บ้านท่าเข็น 145 238 228 466 นายสุรชัย  ห้วยห้อง 
8. บ้านทุ่งค่าย 554 711 677 1,388 นายภิรมย์ นนทเสน 
9. บ้านบนเนิน 823 741 766 1,507 นายนพพร  ทองเย็น 

10. บ้านชมภูนุช 454 478 537 1,015 นางสายพิณ สรรพกิจไพศาล 
รวมท้ังสิ้น 4,160 4,949 4,999 9,948  

ท่ีมา :  ส านักงานบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง    ณ   เดือนธันวาคม  2563 

3.  จ านวนและรายชื่อประชากรจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ 5 กลุ่ม 
     3.1  แม่และเด็ก 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

หมู่บ้าน แหล่งข้อมูล 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

หญิงตัง้ครรภ์ 7 10 11 0 7 12 2 4 8 4 65 โรงพยาบาล
ชะอวด , 
รพ.สต.บ้าน
สามแยก 

หญิงหลงัคลอด 5 10 11 1 8 12 5 4 11 6 73 

เด็กแรกเกิด 1 10 12 0 1 12 0 3 1 2 42 

เด็กวัยเรียน 72 235 147 39 84 176 38 116 124 59 1,090 

 
3.2 ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส (ผู้ท่ีถูกทอดท้ิง,ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ,มีปัญหาสุขภาพ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

หมู่บ้าน แหล่งข้อมูล 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

ผู้สงูอายุ (60ปี
ข้ึนไป) 

285 145 141 58 130 133 78 189 285 198 1,642 โรงพยาบาล 
ชะอวด, 

รพ.สต.บ้าน
สามแยก 

ผู้ที่ถูกทอดทิ้ง - - - - - - - - - - - 

ไม่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือ 

- - - - - - - - - - - 

มีปัญหาสุขภาพ 101 - - 25 61 - 18 79 92 64 441 

 
 
 
 

๑๒ 



 
 

3.3  ผู้พิการ 
กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้าน แหล่งข้อมูล 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 
1.  พิการด้านร่างกาย/ 
     การเคลื่อนไหว 

13 17 11 4 16 17 5 14 11 12 120 โรงพยาบาล ชะอวด
, 

รพ.สต.บ้านสามแยก 2.  พิการด้านจิตใจ/ 
     ออทิสติก 

2 1 - - 1 1 1 1 3 6 16 

3.  พิการด้านการ
มองเห็น 

2 3 5 1 4 - 0 0 0 1 16 

4.  พิการด้านสติปญัญา 3 - - 2 0 1 0 0 2 1 9 

5.  พิการด้านการได้ยิน/ 
     การสื่อความหมาย 

4 5 6 - 7 2 4 6 5 5 44 

6.  พิการด้านการเรียนรู ้ - 6 6 - - - 2 3 1 - 18 
7.  พิการซ้ าซ้อน 7 2 1 1 2 3 1 2 1 1 21  
3.4  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้าน แหล่งข้อ
มูล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 97 33 37 23 30 30 20 47 49 37 403 โรงพยา
บาล 

ชะอวด, 
รพ.สต.
บ้านสาม

แยก 

ผู้ป่วยโรคความดัน 
โลหิตสูง 

201 100 96 61 80 93 40 128 120 86 1,005 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสงู 

65 26 21 8 18 16 10 29 34 22 249 

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 7 1 0 5 2 4 4 5 5 43 

ผู้ป่วยโรคหัวใจ 22 9 16 3 7 6 6 8 7 11 95 

ผู้ติดเช้ือ HIV 7 3 3 0 7 3 7 6 3 6 45 

อัมพฤกษ์  อัมพาต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ไตวาย 29 5 13 5 9 13 1 12 14 8 109 

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 9 13 14 5 13 6 2 13 15 9 99 

หอบหืด 11 6 3 0 9 5 2 6 3 3 48 

3.5 ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

หมู่บ้าน แหล่ง 
ข้อมูล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

เกษตรกร 161 540 482 137 202 521 157 241 234 153 2,828  

รับจ้าง 131 79 65 55 142 87 57 199 228 144 1,154 
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4.ข้อมลูด้านสุขภาวะของประชากรต าบลชะอวด 
ล าดับ ข้อมูล จ านวน (ราย) แหล่งข้อมูล 
1. การเจ็บป่วย ปี 2562 ปี 2563 
 1.1 ผู้ป่วยนอก  รายโรค 

-  อาการแสดงและสิ่งผิดปกตพิบได้จากการตรวจทางคลินิก 
-  โรคระบบหายใจ 
-  โรคระบบกล้ามเนื้อ 
-  โรคระบบย่อยอาหาร/โรคกระเพาะ 
-  โรคผิวหนัง 
-  โรคติดเช้ือและปรสิต 
-  สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ  
-  โรคตาส่วนประกอบของตา 
-  โรคระบบประสาท 
-  โรคระบบสืบพันธ์ุ 
-  รูปร่างผิดปกติแต่ก าเนิด 
-  โรคเกี่ยวกับต่อมไรท้่อ โภชนาการ  เมตะบอลิซมึ 
-  โรคหูและปุ่มกกห ู

 
3,079 
3,167 
1,976 
3,024 
509 

1,099 
642 
180 
191 
539 
10 

3,626 
118 

 
1,962 
2,232 
1,478 
1,691 
392 
759 
545 
166 

0 
423 

7 
2,915 

75 

รพ.ชะอวด, 
รพ.สตบ้านสาม

แยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจากสถานี
ต ารวจภูธร         

ชะอวด  

1.2  ข้อมูลการระบาดของโรค ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
-  โรคไข้เลือดออก 
-  โรคซิกุนคุนยา (ปวดข้อยุงลาย) 
-  โรคอีสุกอีใส 
-  โรคอุจจาระร่วง 
-  โรคตาแดง 

 
23 
0 

14 
362 
86 

 
19 
0 
7 

204 
77   

2. ข้อมูลสุขภาวะทางอารมณ์ และสังคมในหมู่บ้านหรือต าบล   
 2.1 ด้านสุขภาพจิต เช่น การฆ่าตัวตาย 

-  ผูกคอตาย  
-  รับประทานยาฆ่าวัชพืช  

 
3 
2 

 
2 
0 

2.2 การติดยาเสพติด,อาชญากรรม   
ด้านอาชญากรรม 
ด้านยาเสพติด 
ด้านอุบัติเหตุ 

 
87 
30 
94 

 
 
 

1.4 การนับถือศาสนา  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

1.5 ด้านเศรษฐกิจ 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขต อบต.ชะอวด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 1-10              

และประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง เป็นบางส่วน 
   สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

 โรงงานอิฐมอญ          13  แห่ง (หมู่ที่ 1,5 และ 8) 
 สถานที่บริการน้ ามัน              7  แห่ง (หมู่ที่ 1,8,9 และ  10) 
 เลี้ยงสัตว์ (หมู,ไก่)                 33  แห่ง (หมู่ที่ 2,3,5,6,7,8,9,10) 
 ที่พักอาศัยรวม (เกสเฮ้าท์)                   3  แห่ง (หมู่ที่ 1,8,9) 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะหศ์กัยภาพในการพัฒนาด้านสุขภาพ 

        หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนสุขภาพ 
 กระแสโลกาภิวัฒน์และระบบทุนนิยมโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่ขาดดุลยภาพและธรรมาภิบาล       
ในราว 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทางสังคมครั้งส าคัญ การบริหารจัดการประเทศ      
ที่เน้นการพัฒนาทางวัตถุ และเน้นระบบทุนนิยมอย่างสุดโต่ง ได้ท าให้ในด้านเศรษฐกิจเกิดความเหลื่อมล้ าและการ
แก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบกัน ในด้านสังคม เกิดภาวะสถาบันทางสังคมอ่อนแอ ขาดความเอื้ออาทรใส่ใจซึ่งกัน
และกัน ครอบครัวอ่อนแอ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการและคนยากคนจนถูกทอดทิ้ง เกิดความขัดแย้งและ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกท าลายและเกิดมลภาวะต่างๆส่งผลก่อให้เกิด
ปัญหาและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสุขภาวะของสังคมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  แต่ในขณะเดียวกันก็ได้
กระตุ้นให้เกิดการเห็นความส าคัญและกระแสการตื่นตัวและใส่ใจสุขภาพ การแพทย์แผนไทย   ภูมิปัญญาสุขภาพไทย 
ความเข้มแข็งของงานสร้างเสริมสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ การขยายตัวของ ภาคประชาสังคมสุขภาพ รวมทั้ง
การสร้างจินตนาการ จิตส านึกและวัฒนธรรมสุขภาพใหม่และการสร้างธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพ  
        ทิศทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

1) หลักการของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อเป็นกลไก 
เช่ือมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ 
ให้สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ              
อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จึงได้ยึดหลักการ ดังนี้ (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (3) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ควบคู่
กับกรอบเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (5) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 (6) ประเด็น
การปฏิรูป ประเทศด้านสาธารณสุข (7) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (8) กรอบแนวทางแผน
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อวางฐานรากของระบบสุขภาพในระยะ 5 ปีให้เข้มแข็งเพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง 
สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 วิสัยทัศน์: ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีสร้างประเทศให้  มั่นคง มั่งค่ังและ
ยั่งยืน  
 พันธกิจ: เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ  เอกชน 
นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง รองรับกับ  บริบทของการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

3) เป้าประสงค์ (Goals)  
 1. ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน และภาคีเครือข่าย มี ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การ เจ็บป่วย
และตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง  
 2. คนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดีลดการตายก่อนวัยอันควร  
 3. เพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้               
อย่างสะดวก เหมาะสม  
 4. มีบุคลากรด้านสุขภาพที่ดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่เหมาะสม  
 5. มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ก าหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด มาตรการและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: เร่งการเสรมิสรา้งสุขภาพคนไทยเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ บุคคล ชุมชน ประชาชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคีเครือข่าย           
ภาคประชาชนและภาคประชา สังคมด้านสุขภาพ ให้มีศักยภาพ มี ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องด้าน พฤติกรรม
สุขภาพ มีการเรียนรู้ มี พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพลดลง สามารถช่วยเหลือ ดูแลตนเองและ ชุมชน ตลอดจน          
มีส่วนร่วมในการ สร้างและจัดการระบบสุขภาพ  
 2) เพื่อสร้างระบบสุขภาพเชิงรุก ที่ มุ่งสร้างเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมี สุขภาพดี มีระบบการป้องกันควบคุม
โรคและปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ มีการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพดี  
 3) เพื่อพัฒนาระบบการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาวที่เกิดจากความ ร่วมมือของครอบครัว ชุมชน และ 
สถานพยาบาล ให้มีความพอเพียง และเหมาะสมต่อการเข้าถึงบริการ ของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิต          
ที่ดี เข้าสู่สังคมสูงวัย ได้อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในระบบบริการสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวประจ าให้ครบทุกแห่ง            
เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมในการ เข้าถึงบริการและคุณภาพในการ ดูแลประชาชน  
 2) เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ของหน่วยบริการทุกระดับให้มี คุณภาพ ตามมาตรฐาน มีความเป็นธรรม 
ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนและสามารถเข้าถึง บริการได้อย่างทั่วถึง ทัดเทียมกัน  
 3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ สามารถในการแข่งขันให้กับระบบ สุขภาพของประเทศ  
 4) เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการ ได้รับบริการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาและสรา้งกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อวางแผนก าลังคนด้าน สุขภาพที่สอดรับกับการออกแบบ ระบบสุขภาพและความจ าเป็นด้านสุขภาพ
ของประชาชนแต่ละพื้นที่ และทิศทางระบบสุขภาพของ ประเทศ  
 2) เพื่อบูรณาการระบบการผลติ ก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศให้ ตั้งอยู่บนฐานของความร่วมมือ ระหว่าง
ผู้ผลิต และผู้ใช้ก าลังคน ด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3) เพื่อสร้างกลไกและระบบการ บริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ รวมทั้งระบบการติดตามและ 
ประเมินผลการบริหารจัดการ ก าลังคนด้านสุขภาพในทุกระดับ  
 4) เพื่อสร้างเครือข่ายก าลังคนด้าน สุขภาพ ที่ประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: พัฒนาและสรา้งความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นเอกภาพ อันจะส่งผลให้มีความมั่นคง ยั่งยืนของระบบ
สุขภาพ  
 2) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการ บริการสุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพ การเงินการคลัง                  
ด้านสุขภาพ รวมถึงยาและเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ 
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 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
          ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถ่ินประกอบด้วย ขอบข่ายและ
ปริมาณ ของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 
 

 

สุขภาพเด็ก 1-12 ปี 
สุขภาพเยาวชน 

13-20 ปี 
สุขภาพวัยแรงงาน 

21-55 ปี 
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

55 ปีขึ้นไป 
จากการวิเคราะห์ปญัหา
สถานะสุขภาพของเด็ก
ในช่วง 0-12 ปี มี
ปัญหาสุขภาพ ดังนี้ -มี
ภาวะโภชนาการเกิน/
ผอม 
-ไม่ได้ดื่มนมมารดา
ในช่วง 6 เดือนแรก 
-พัฒนาการสงสัยล่าช้า/
และมีพฒันาการไม่
สมวัย 
-มีภาวะซีดจาการขาด
ธาตุเหล็ก 
-ไม่ได้รับวัคซีนตามนัด 
- มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ช่องปาก มีฟันผุเพิม่มาก
ข้ึน 
ปัญหาสุขภาพของเดก็
วัยเรียน 6-12 ปี –มี
ปัญหาเรือ่งสายตาและ
การมองเห็น 
-มีปัญหาภาวะอ้วน/             
ทุพโภชนาการ  
-มีปัญหาเรือ่งซีดจาก
การขาดฐานเหล็ก 
โรคติดต่อ มือเท้าปาก 
โรคไข้เลือดออก 
อุบัติเหตุจากจราจรและ
อุบัติเหตุในโรงเรียน 
เสี่ยงตอ่การจมน้ าในช่วง
ที่มีน้ าหลาก หรือช่วงที่
ปิดภาคการศึกษา  
 

-การมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ปลอดภัยและ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 
-ปัญหายาเสพติด น้ า
กระทอ่ม กัญชา 
ยาบ้า 
-ปัญหากลุ่มโรคจิต
เวชฉุกเฉิน ที่เกิดจาก
การใช้สารเสพติดไป
กระตุ้นหรือท าลาย
ระบบประสาท  
-ปัญหาอบุัติเหตุจาก
การจราจร 

-ปัญหาดัชนีมวลกายเกินภาวะอ้วน
ลงพงุ 
-ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
โรคที่เกิด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
สารเคมีในกระแสเลือด 
การรบัสารเคมจีากยาก าจัดศัตรูพืช  
การสบูบหุรี ่
-ในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ไม่ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเรง็เต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกเนื่องจากอาย
เจ้าหน้าที่  
มีภาวะเครียดซึมเศร้าฆ่าตัวตาย
ปัจจุบันพบประชากรในวัยท างานที่
มีอายุน้อยกว่า 40 ปี เจ็บป่วยด้วย
กลุ่มโรคฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้นเช่น โรค
หลอดเลอืดสมอง โรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตีบเฉียบพลัน ปัญหา
เศรษฐกจิ ฐานะ วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ที่คุกคามต่อชีวิตและ
สุขภาพ ส่งผลท าให้ประชากรวัย
ท างานมีแนวโน้มเจบ็ป่วยด้วยภาวะ
ผิดปกตทิางด้านจิตใจเพิม่มากข้ึน 
เช่นภาวะซึมเศร้า จิตเวชและฆ่าตัว
ตาย โรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม
เสี่ยงและไม่ได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตามหลัก 3 อ. 2 ส. 
เช่น  โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โรคอ้วน ไขมันในเส้นเลือดสงู 
 

ปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง ที่ไมส่ามารถควบคุมได้ 
และมีภาวะแทรกซ้อน  
ผู้สงูอายุติดบ้านติดเตียงไม่มี
ผู้ดูแลถูกทอดทิ้ง เสี่ยงตอ่การ
ติดเช้ือที่บ้านและระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินไม่ครอบคลุม
ทุกต าบล  มีภาวะซึมเศร้าจาก
โรคประจ าตัวไม่มผีู้ดูแล 
กลุ่มโรคมะเรง็ ที่อยู่ในระยะ
สุดท้ายและปฏิเสธการรักษา
ผู้ป่วยรูส้ึกสิ้นหวัง ญาติและ
ผู้ดูแลมีภาวะเครียด 
-มีปัญหาโรคไตวาย และปฏิเสธ
การล้างไต การเจ็บป่วยด้วย
กลุ่มโรคฉุกเฉิน โรคหลอดเลือด
สมอง  โรคกล้ามเนื้อหัวใจตีบ
เฉียบพลัน  
-ปัญหาโรคติดเช้ือทีเ่กิดจาก
ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง วัณ
โรค ปอดติดเช้ือ ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพช่องปากและฟัน การบด
เค้ียว 
ปัญหาเกี่ยวกบัสายตาและการ
มองเห็น 
ปัญหาทางการเคลื่อนไหวมี
ภาวะข้อเข่าเสื่อม ไม่มกีาย
อุปกรณ์ช่วย 
ปัญหาเรือ่งความจ าและภาวะ
สมองเสื่อม 

ปัญหาสุขภาพโดยรวมของชุมชน 
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ในการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนา เป็นการน าหลักเทคนิค  SWOT  มาใช้ในการพิจารณาข้อมูล             
เพื่อน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับสุขภาพภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จุดแข็ง  (Strengths)  และจุดอ่อน  (Weaknesses) ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) โดยใช้เทคนิค SWOT ท าให้สามารถตระหนักถึง จุดแข็ง จุดอ่อน   โอกาสและอุปสรรค    
เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพและก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ในอนาคต ได้อย่างถูกต้องสถานการณ์ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลชะอวด   ดังนี้  
Strengths (จุดแข็ง )  
 1. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. มีโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง   
3. โรงพยาบาล  1 แห่ง 

          4. มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ คือวัด 
          5. มีปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย  
Weaknesses (จุดอ่อน) 
 1. สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ยังมีน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนประชากร 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางส่วนเสื่อมโทรม  
3. ประชาชนส่วนใหญม่ีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า  
4. ยังไม่มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง 

Opportunities  (โอกาส) 
1. อบต.ชะอวด  มีโครงการสนบัสนุนวัสดุกีฬาให้กบัทุกหมูบ่้าน เพื่อสง่เสริมการออกก าลังกาย  
2. มีสถานที่ในการออกก าลังกายเกอืบทกุหมู่บ้าน  
3. มี อสม. ทีเ่ป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนด้านการสง่เสริมสุขภาพ 
4. ทิศทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเนน้การสร้างหลกัประกันและการจัดบริการ          

ที่ครอบคลุมเป็นธรรมเห็นคุณค่าของการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รบับริการ  
Threats (อุปสรรค )  
 1. ปัญหาคลองตื้นเขิน ถูกท าลายด้วยการดูดทรายในพื้นที่ ส่งผลให้น้ าไม่สะอาด 

2. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
 3. การเกิดภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทัง้ด้านสขุภาพและสินค้าเกษตร 
 4. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดบัชาติ ที่ยังไม่สามารถแกไ้ขได้ 
 5. การเกิดโรคระบาดในพื้นที ่
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ส่วนที่ 4 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมาย การพฒันา 
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด 

 
วิสัยทัศน์   
  “ปี 2565   ประชาชนเข้าถึงบริการสขุภาพท่ีมีคุณภาพถ้วนหน้า ” 
 
พันธกิจ  
 1. สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สนบัสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง 
 2.สนับสนุนและสง่เสรมิการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานบริการ           
อื่นในพื้นที ่
 3.สนับสนุนและสง่เสรมิให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ   
ป้องกันโรค หรือการฟื้นฟสูมรรถภาพให้แกป่ระชาชนในพื้นที่ 
 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชนเพื่อการพฒันาด้านสุขภาพอย่างยัง่ยืน 
เป้าหมายการพัฒนา 
 1.ประชาชนมีอัตราป่วยและตายด้วยโรคที่ร้ายแรงลดลง 
 2.ประชาชนมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและมีการจัดการสิง่แวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพด ี  

3.ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
 4.ประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการมีส่วนรว่มการพัฒนาด้านสุขภาพเพิม่มากข้ึน 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
 แนวทางการพัฒนา 
  1.1  ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกเพศทุกวัย    
     1.2  สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           1.3 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและเหมาะสม 
กับวัยห่างไกลโรค 
  1.4  ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพด้วยตนเอง 
           1.5  สนับสนนุและส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
           1.6  ด าเนินกิจกรรมที่สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  
           1.7  ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุพาหนะที่ก่อให้เกิดโรค 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี 
 แนวทางการพัฒนา 
  2.1  สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มสุขภาพ 
  2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่ 
  2.3  บูรณาการกิจกรรมด้านสุขภาพและวัฒนธรรมในท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดบริการสาธารณสขุของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพและสถาน
บริการอ่ืนในพ้ืนท่ี 
 แนวทางการพฒันา 
  3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล             
บ้านสามแยก 

3.2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลชะอวด 
  3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการคัดกรอง สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน                  
โรคความดันโลหิตสงู โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ และวัณโรค 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน  เพ่ือการพัฒนา
ด้านสุขภาพอย่างยัง่ยืน 
 แนวทางการพฒันา 
  4.1 ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวชุมชนและภาคประชาสงัคมในการสร้างวัฒนธรรมการดูแลรกัษา
สุขภาพที่ดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน  
 แนวทางการพฒันา 
  5.1 จัดให้มีการจัดท าประชาคมเสนอปญัหาเกี่ยวกับสุขภาพในต าบลประชาชนมีส่วนร่วม                
ในการเสนอโครงการต่าง ๆ 
  5.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาระบบบรหิารจัดการกองทุนใหม้ีระบบการบรหิารจัดการที่ดี 

5.3 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุน 
5.4 จัดให้มีการประชาสมัพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด 
5.5 จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
5.6 จัดให้มบีุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ การบันทึกข้อมลู            

และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบักองทุนหลักประกันสุขภาพใหม้ปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่กองทุนฯ 
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บัญชีรายละเอียดแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
                   
      
 

 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 6 
การตดิตามและประเมินผลการน าแผนสุขภาพต าบลไปปฏิบตัิ 

  การน าแผนสุขภาพต าบลไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนสุขภาพต าบล      
เป็นข้ันตอนทีส่ าคัญที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องจากข้ันตอนการอนุมัติโครงการ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการได้
อนุมัติโครงการแล้ว ต้องมีการปฏิบัตเิพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่ได้ก าหนดไว้ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การติดตาม (Monitoring)  และการประเมินผล (Evaluation)  เป็นภารกิจหลักในการ
ควบคุมงานที่ผู้บริหารทุกระดับช้ันจะต้องปฏิบัติในปริมาณที่มากน้อยและวิธีการที่แตกต่างกัน ในระบบการ
บริหารนั้น การควบคุม คือ การตรวจสอบการท างานและก ากับการปฏิบัติ (Checking and Directing 
actions) โดย การติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริง แล้วน ามา
เปรียบเทียบกบัเปา้หมาย หรือกับมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ แล้วด าเนินวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กองทุนหลกัประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ   
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน เมื่อคราวประชุมครั้งที 1/2562 วันที่  18  มกราคม  
2562  ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังมรีายช่ือต่อไปนี้ 
  1. นายวิรัตน์   ชูเขียน    ประธานกรรมการ 
  2. นายโชคดี  แพรกทอง    กรรมการ 
  3. นายเผี้ยน  บุญทองแก้ว   กรรมการ 
  4. นายเกษม   สงเสน    กรรมการ 
  5. นายจรสั  นิลทะรัตน์    กรรมการ/เลขานุการ 
  มีอ านาจหน้าท่ีดังน้ี  
  ท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติ แล้วรายงาน  
ผลการติดตามและประเมินผลให้คณะกรรมการทราบในคราวประชุมครั้งถัดไปหลังจากโครงการด าเนินการ
เสร็จสิ้น  

  โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระของ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยและมีประสทิธิภาพ  หากมีปัญหาอุปสรรคใหร้ายงานประธานกรรมการ
กองทุนทราบทันที 
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สารบัญ 
                 หน้า 
ค ากล่าวน า 
ส่วนที่ 1  บทน า 
 การจัดท าแผนสุขภาพชุมชนของกองทุน               1-2 
 สรปุผลการด าเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด           3-8 

ส่วนที่ 2 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลชะอวด          9-14 

ส่วนที่ 3 
 วิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาด้านสุขภาพ                                                         15-18 

ส่วนที่ 4 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุง่หมายเพือ่การพฒันา            19-20 
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด 

    ส่วนที่ 5 
 บัญชีรายละเอียดแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด          21-45                                 
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

    ส่วนที่ 6            
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด   

ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕64  
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           ประกาศกองทุนหลักประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลชะอวด  
            เรือ่ง ประกาศใช้แผนงานกองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลชะอวด          

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------------------------------  

อาศัยแนวทางการจัดท าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ ประกอบกับ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด  ครั้งที่ 1/2564 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่  9  มีนาคม  2564   มีมติเห็นชอบแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด ประจ าปีงบประมาณ  2564 

       กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด   จึงขอประกาศใช้แผนงานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบลชะอวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เพื่อใช้เป็นกรอบในการ 
อนมุัติโครงการ/กจิกรรม ประจ าปี 2564  รวมทัง้จัดหาแหล่งงบประมาณอื่นเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม แผนงาน
โครงการที่ก าหนด  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ วันที่    10  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  

 
          (นายบุญฤทธ์ิ  แคล้วแก้ว)  

                                                    ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค ากล่าวน า 
โดย ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด 

******************************* 
          แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2564   เป็นแผนงานกองทุนที่มีความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการพัฒนาตามแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ และแผนสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นมาตรการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชะอวด ลงสู่การปฏิบัติภายใต้แนวทางการพัฒนาและโครงการ/กิจกรรม  เพื่อรองรับสถานการณ์  
ต่าง ๆ ในยุคการเปลี่ยนแปลง 

  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด  มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ในการ 
ใช้แผนงานกองทุนดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านสุขภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมาย          
ที่ต้องการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การพัฒนาทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน   และประชาชนร่วมกัน
สนับสนุนติดตามผลการด าเนินงานและการให้บริการด้านสุขภาพ  เพื่อความเจริญก้าวหน้าของต าบลชะอวด
ต่อไป  
 

                    
                (นายบุญฤทธิ์  แคล้วแก้ว)  

                                                      ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                             องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


