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ค าน า 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา          

ได้ด าเนินการจัดตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรั กษาพยาบาลแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทับสวาย  โดยมีสถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข  หน่วยงานอ่ืนๆ  และกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน  เป็นกลไกลส าคัญในการประสานงาน  ร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชนร่วมวางแผน  
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในหลักประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลาย
รูปแบบ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ ได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้และเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วม ในระบบ
หลักประกันสุขภาพมากขึ้นในอนาคต  โดยทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า  4  ด้าน คือ  

1) การมีส่วนร่วมในด้านนโยบาย / บริหาร  
2) การมีส่วนร่วมในด้านการเงินและงบประมาณ  
3) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น  
4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ  

ในการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดท า
แผนพัฒนาสุขภาพประจ าปี 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่างๆ ของกองทุน และให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต่างๆดังนี้ 
 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ หรือสถานบริการ โดยเน้นเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเยาวชน และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม หรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ ได้ด าเนินงานตาม แผนงานโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นท่ี 

3.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา และดูแล เด็กเล็กใน
ชุมชน การพัฒนาฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

4.เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
5.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุน เพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อ
สถานการณ์ได้ 

จากหลักการส าคัญของหลักประกันสุขภาพและความจ าเป็นของการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน
หลักประกันสุขภาพจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน         
ต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลได้รับทราบสิทธิและกระบวน การ
เรียนรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน      
ต าบลทับสวายมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแล
สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีแล้ว  ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเอง  ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเกิดการตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน  สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง             
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ในการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดท า
แผนพัฒนาสุขภาพต าบลทับสวาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่างๆของกองทุน  และเป็นประโยชน์แก่
คณะท างานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ประจ าปีงบประมาณ 2564   
 

 

 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   
พฤศจิกายน  2563 
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สารบญั 
 

เรือ่ง            หน้า 
 

 ค าน า            2 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 5 
 ส่วนท่ี 2  ข้อมูลพื้นฐานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  10 

 ส่วนท่ี 3  แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 15 
 

  แผนงานที่ 1 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ  
                  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
  แผนงานที่ 2 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 

  แผนงานที่ 3 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ศูนย์พัฒนา  
                  เด็กเล็ก 

  แผนงานที่ 4 การบริการหรือพัฒนากองทุนฯให้มีประสิทธิภาพ 

  แผนงานที่ 5 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่   

 ส่วนท่ี 4  งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  16 

 ส่วนท่ี 5  การติดตามประเมินผล        30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสุขภาพต าบลทับสวาย หน้า 5 
 

ส่วนที ่1 
ขอ้มูลทั่วไป 

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย   
 
 

1.หลักการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีหลายมาตราได้ก าหนดให้ประชาชน และท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพในหลายรูปแบบทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับ
บริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพบริการ โดยที่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และออกประกาศเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงาน  และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ให้มี
ความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการ ด าเนินงาน และเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  ในการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  และได้ด าเนินงานตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหาร จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 
กันยายน 2561 โดยให้ท้องถิ่น สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรร
จากกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติดังนี้      

1. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีเงินรายได้ของ อปท.ไม่รวมเงินอุดหนุน ต่ ากว่า 6 ล้านบาท  
2. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีเงินรายได้ของ อปท.ไม่รวมเงินอุดหนุน ต่ ากว่า 6 ล้านบาท ถึง  
    20 ล้านบาท  
3. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีเงินรายได้ของ อปท.ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท 

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรงบประมาณตามรายหัวประชากรในอัตรา 45 บาทต่อคน 
 

2.วิสยัทศันแ์ละยุทธศาสตร์ 
2.1 วิสัยทัศน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

“กองทุนหลกัประกนัสขุภาพ อบต.ทบัสวาย 

เปน็กองทนุทีใ่สใ่จดแูลสขุภาพประชาชน หว่งใยทกุกลุม่ชน ประสานความรว่มมอืทกุคน 

ในการจดัการสขุภาพของประชาชน 

โดยใช้งบประมาณอยา่งเปน็ระบบ  โปรง่ใส  ตรวจสอบได้” 
 ๒.2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับสวาย 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับสวาย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ  
   2.2.1.ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ   หรือหน่วยงานสาธารณสุขใน
พ้ืนที่   มีแนวทางการพัฒนา  จ านวน  ๒  แนวทาง ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  
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กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการ 
กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืน สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยกลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน
ในพ้ืนที่มีแนวทางการพัฒนา จ านวน  ๒  แนวทาง ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่กลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงาน
อ่ืนในพื้นท่ี    

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ  
2.2.๓.ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีแนว

ทางการพัฒนา จ านวน   ๒   แนวทาง ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ

ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือ
ศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนมีกิจกรรมในการ
สร้างระบบสุขภาพท่ีดี 

2.2.๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการมีแนวทางการพัฒนา จ านวน   ๓   แนวทาง ดังนี้  

  กลยุทธ์ที่ 1  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต าบล 
กลยุทธ์ที่ 2  การเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหา กรอบแนวคิด หลักการ ระบบหลักประกัน 

     สุขภาพ 
2.2.5.ยุทธศาสตร์ด้านการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่   จ านวน  ๑   แนวทาง   ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

3. วตัถปุระสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่

ในชุมชนสามารถเขา้ถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและ

การฟ้ืนฟูสุขสภาพของประชาชนในต าบลทับสวาย 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการจัดการของท้องถิ่น 
5. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6. เพ่ือให้ระบบการด าเนินงานหลักประกันสุขภาพมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. เป้าหมาย 
 1. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในชุมชนต าบลทับสวายทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้
ตามสิทธิอันพ่ึงที่จะได้รับ 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพให้มากข้ึน 
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบการบริการด้านสุขภาพ 
 5. ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายมีความเข้มแข็งในการบริหารงาน 
6.SWOT 

จดุแข็ง 
- มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ 
- มีหน่วยงานบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.)ในพื้นที่ 
- มีองค์กรผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ที่มีจ านวนเพียงพอ 
- มีภาคีเครือข่ายผู้น า  อสม.ผู้สูงอายุ กลุ่มต่างๆที่เข้มแข็ง 
- มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
- มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
- มีหน่วยงานอื่นสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ เช่น โรงเรียน กศน. 

จดุอ่อน 
- กลุ่มแม่และเด็กยังมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองน้อย 
- เด็กก่อนวัยเรียนมีปัญหาสุขภาพและพัฒนาการตามวัยน้อย 
- ปัญหาเด็กนักเรียน เยาวชนมีภัยด้านยาเสพติด 
- ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงโรคเรื้อรัง(เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน) 
- การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านร่างกายและจิตใจยังไม่ทั่วถึง 
- การควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก อุจาระร่วง)ยังไม่ทั่ว 
- ผู้ดูแลผู้พิการยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการดูแลผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง 
- มีมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน เช่นโรคติดต่อไข้เลือดออก 
อุจจาระร่วง 

โอกาส 
- งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสนับสนุนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 
- คณะกรรมการกองทุน ทุกภาคส่วนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ท าแผนแก้ไขปัญหา และร่วมด าเนินการ 
- พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริการเชิงรุกในหมู่บ้านเพื่อประชาชน มีรัฐสนับสนุน
งบประมาณการด าเนินงาน 

อุปสรรค 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
- ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- บุคลากร อบต.ขาดความรู้ด้านสาธารณสุข จ าเป็นจัดหาเจ้าหน้าที่อ่ืนมาช่วยดูแล 
- บุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. มีน้อย ต้องมีการสรรหาอาสาสมัครอ่ืนมาช่วย 
- การประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพยังทราบไม่ทั่วถึง 
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7.ภารกิจ  
๑. กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน  บริการหรือ

หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย  
๑.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
     ในพ้ืนที ่
 ๑.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการ ป้องกัน    
       การควบคุมโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อ   
       สุขภาพและ การด ารงชีวิต ให้กับกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบการ 
       อาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่ม ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้น ให้แก่หน่วยบริการหรือสถานบริการ  
       หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  

๒. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 
 ๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน/ชุมชน  
      ท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  

๓. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
๓.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การ 
     พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือ 
     ศูนย์ชื่ออ่ืนที่ ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการใน 
     ชุมชน 

8.การด าเนนิการ 
ขั้นตอนการจดัท าแผนพฒันาสขุภาพกองทุนหลกัประกนัสขุภาพองค์การบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย 

ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทับสวาย 
                   1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายเพ่ือ
จัดท าระเบียบข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารต าบลทับสวาย ขัน้ตอนการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ดังนี้ 

         ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
สุขภาพ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทับสวาย คณะท างานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จะต้อง
จัดประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ ให้ประชาชนในต าบลทับสวาย
ได้รับทราบ พร้อมกันนั้นจะได้รับทราบ ปัญหาในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในต าบลทับสวายเพ่ือจัดท าการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบล
ทับสวายอนุมัติในโครงการ ดังกล่าว  

        ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 1).คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุน       
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร่วมกันพิจารณาเพ่ือพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่น ามาใช้เป็น
กรอบการจัดท าแผน รวมทั้งก าหนดโครงการ / กิจกรรมที่น ามาเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลง 2).คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา / กิจกรรมอะไรบ้างที่
จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

      ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผนพัฒนา
สุขภาพต าบลทับสวาย คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
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จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพฯ ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวม ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้
ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท าได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง เพ่ือ
เป็นข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูล
ภายในต าบลและภายนอกต าบล เพ่ือสามารถ น ามาวิเคราะห์ SWOT ( การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค ) ได้เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการ ด้านสุขภาพของประประชาชนในเขตพ้ืนที่ ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล 
คณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาน าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลทับสวาย ประชาคมหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนา
ในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพ่ือน ามาคัดเลือกจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ รวมทั้ง
จัดล าดับความส าคัญและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ  

ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ หลังจากได้แนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการ หลังจากทราบภารกิจแนว
ทางการพัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทับสวายจะต้องท า 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ขั้นตอน เพ่ือเสนอ
ร่างแผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  และรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสุขภาพให้สมบรูณ์ต่อไป เมื่อด าเนินการการตามขั้นตอนต่าง ๆเสร็จสิ้นแล้ว
ให้น าร่างแผนพัฒนาสุขภาพท่ีปรับปรุง แล้วเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

ขั้นตอนที่ 6 การอนุมัติและประกาศใช้พัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล   
ทับสวาย คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสุขภาพประจ าปี 2564 ประกาศใช้ และรายงานการด าเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดการพัฒนาการจัดการบริการในด้านสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสภาพของหน่วยบริการทาง
สาธารณสุข 
 2. กลุ่มประชาชนเป้าหมายได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มเด็กและเยาวชน
สามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 3. เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในด้านการบริหารหลักประกันสุขภาพ 

4. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
5. เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นในการบริการ 
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
1. ระบบการด าเนินงานหลักประกันสุขภาพ มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทที ่๒ 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

กองทนุหลกัประกันสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย 
๑. คณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายที่เข้าร่วมด าเนินงานจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า 
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก าหนด ดังต่อไปนี้  

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย      เป็นประธานกรรมการ 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่  จ านวน  ๒  คน      เป็นกรรมการ 
๓. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายที่สภาฯ มอบหมาย 
 จ านวน  ๒  คน       เป็นกรรมการ 
๔. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่  จ านวน  1  คน    เป็นกรรมการ 
๕. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นที่ที่คัดเลือกกันเอง 
 จ านวน  ๒  คน         เป็นกรรมการ 
๖. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือก 
 กันเอง  จ านวนไม่เกิน  ๕  คน     เป็นกรรมการ 
๗. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๘. หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 2 คน                          เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ข้อมลูทัว่ไปดา้นประชากร 
1.1 จ านวนประชากร และจ านวนครวัเรือนของต าบลทบัสวาย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  มีประชากรทั้งสิ้น  4,096   คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือน   1,300   ครัวเรือน แยก  ชาย   2,027   คน   หญิง  2,069   คน   
 

หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่้าน เพศหญงิ(คน) เพศชาย(คน) รวมทัง้สิน้(คน) จ านวนครวัเรือน 
1 บ้านทับสวาย 650 629 1279 434 
2 บ้านทับสวายพัฒนา 570 513 1083 321 
3 บ้านสะพานสาม 101 95 196 72 
4 บ้านเจริญผล 260 263 523 167 
5 บ้านหนองหว้า 82 104 186 62 
6 บ้านบุตะเภา 127 147 274 103 
7 บ้านสระทอง 257 260 517 136 
8 บ้านสุขสันต์ 22 16 38 14 

 
ข้อมูล : จากทะเบียนราษฎร์องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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1.2 ประชากรจ าแนกตามกลุม่เปา้หมายต าบลทบัสวาย 

   จ านวนผูส้งูอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูป้ว่ยเอดส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล : องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ณ  เดือนพฤศจิกายน  2563 
 
กลุม่แมแ่ละเด็ก 
 
หมูท่ี ่ หญิงตัง้ครรภ ์           

  (คน) 
หญิงหลงัคลอด  

(คน) 
เด็กกอ่นวยัเรยีน 

(คน) 
รวม 
(คน) 

1 1 1 51 53 
2 1 - 47 48 
3 - 1 2 3 
4 1 - 12 13 
5 - - 10 10 
6 1 - 9 10 
7 1 1 23 25 
8 - 1 6 7 

 
ข้อมูล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับสวาย ณ  เดือนพฤศจิกายน 2563 

1.3ข้อมลูทัว่ไปของหมูบ่า้น มีทัง้หมด  8  หมู่บา้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  มีหมู่บ้านทั้งหมด  8  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่ 1 บ้านทับสวาย 
หมู่ที่ 2 บ้านทับสวายพัฒนา 
หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสาม 
หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 6 บ้านบุตะเภา 
หมู่ที่ 7 บ้านสระทอง 
หมู่ที่ 8 บ้านสุขสันต์ 

หมูท่ี ่ ผูส้งูอาย ุ ผู้พกิาร ผูป้ว่ยเอดส์ ผูป้ว่ยเรื้อรงั รวม 
1 234 40 1 180 455 
2 203 30 1 161 395 
3 36 10 - 35 81 
4 67 11 1 71 140 
5 27 9 1 17 54 
6 39 10 1 27 77 
7 74 7 3 36 80 
8 4 - - 28 32 
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2. สภาพทางเศรษฐกจิ 
2.1  ศักยภาพของชมุชนและพื้นที่ 

 บา้นทบัสวาย  หมูท่ี ่ 1  ประกอบดว้ยกลุ่มตา่งๆ ดังนี ้
   -  กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลทับสวาย -  กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพ 
   -  กลุ่มปลูกหม่อน    -  กลุ่มปลูกงาพันธุ์ดี  หมู่ที่ 1-2 

-  กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม   -   โรงสชีุมชน 
-  กลุ่มเผาถ่านจากถัง ๒๐๐  ลิตร  -  กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 
-  กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทับสวาย        -  กลุ่มปลูกหม่อน 
-  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน   - โรงสีชุมชน 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   - ศูนย์สาธิตการตลาด 
- กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน   - อป.พร. ต าบลทับสวาย 
- กองทุนบริหารจัดการขยะ  - กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
- กลุ่มภูมิปัญญาชาวนาไทย  - กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ทับสวาย 
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  - ชมรมผู้สูงอายุต าบลทับสวาย 
- กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน   - ธนาคารข้าว 1 – 2 
         ฯลฯ 

 บา้นทบัสวายพฒันา  หมู่ที ่2  ประกอบดว้ยกลุ่มตา่งๆ ดงันี ้
   -   กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์   -  กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 
   -   กลุ่มทอผ้าไหม   -  โรงสีชุมชน 

-   กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านทับสวาย  หมู่ที่  2 – ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
- กองทุนหมู่บ้าน        ฯลฯ                                                  

 บา้นสะพานสาม  หมูท่ี ่ 3  ประกอบดว้ยกลุ่มตา่งๆ ดงันี ้
-  กลุ่มเกษตรกรท านา        -  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาสระผม  สบู่  น้ ายาล้างจาน 
-  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม        -  กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ไข่  ไก่พ้ืนเมือง  เป็ดพันธุ์ไข่ 
-  กลุ่มจัดหาลูกสุกรพันธุ์ดี      -  กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 
-  กลุ่มปลูกแตงแคนตาลูป                      

 บา้นเจรญิผล  หมูท่ี ่ 4  ประกอบดว้ยกลุ่มตา่งๆ ดังนี ้
-   กลุ่มจักสาน      -  กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม 
-   กลุ่มถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น  -  กลุ่มขายไก่ย่าง 
-   กลุ่มธนาคารข้าว   - กลุ่มออมทรัพย์ 
-   กลุ่มเย็บจักรอุสาหกรรม  - กลุม่ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
-   กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
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 บา้นหนองหวา้  หมู่ที ่ 5  ประกอบดว้ยกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้
 -    โรงสีชุมชน   - กลุ่มออมทรัพย์ 

   -    กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
 บา้นบตุะเภา  หมู่ที ่ 6  ประกอบดว้ยกลุ่มตา่งๆ ดังนี ้

   -    กลุ่มออมทรัพย์      -   ศูนย์สาธิตการตลาด 
-    กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม      -   กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ไข่  ไก่พ้ืนเมือง  เป็ดพันธุ์ไข่ 
-     กลุ่มจัดหาลูกสุกรพันธุ์ดี     -   กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์   

 บา้นสระทอง  หมู่ที ่ 7  ประกอบดว้ยกลุ่มตา่งๆ ดังนี ้
-  กลุ่มท าไม้กวาดทางมะพร้าว 
-  กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 
-  กองทุนหมู่บ้าน 

   -   กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาสระผม  สบู่  น้ ายาล้างจาน  
   -   กลุ่มเลี้ยงปลาในหนองน้ าสาธารณะ 
   -   กลุ่มปลูกไผ่หลงฤดู  ปลูกมะนาว  และผักหวาน   

 บา้นสขุสนัต ์ หมูท่ี ่ 8  ประกอบดว้ยกลุม่ต่างๆ ดงันี ้
   -    กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  -  กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อนาข้าว 
   -    กลุ่มปลูกข้าวพันธุ์ดี  
       2.2 หนว่ยงานธรุกจิในเขต  อบต.ทบัสวาย 
  - ร้านค้า     จ านวน 71 แห่ง 
  - ปั้มน้ ามันและปั้มก๊าช    จ านวน 2 แห่ง 
  - โรงส ี     จ านวน  6  แห่ง 
  - โรงน้ าแขง็    จ านวน  1  แห่ง 
  - ลานรับซื้ออ้อย    จ านวน  1  แห่ง 
  - ร้านขายเครื่องจักรการเกษตร  จ านวน  1  แห่ง 
  - ฟาร์ม     จ านวน 19 แห่ง 
  - กิจการโรงแรม/รีสอร์ท   จ านวน  4  แห่ง 
3. สภาพทางดา้นสงัคม 
 การศึกษา 

2. โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  จ านวน  1  แห่ง 
3. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  1  แห่ง 
4. กศน.     จ านวน  1  แห่ง 
สถาบนัและองคก์รทางศาสนา 

วัด / ส านักสงฆ์    จ านวน  4  แห่ง 
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 4.ดา้นสาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับสวาย จ านวน  1  แห่ง 
  5. ดา้นความปลอดภยั 
 - ที่ท าการ อปพร. สมาชิก  21  คน  จ านวน   1  แห่ง 
 - ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก  50 คน 
  6.การบรกิาร 
 การคมนาคม 

สภาพการคมนาคมทางบก 
ถนนลาดยาง จ านวน   3    เส้น 
ถนนคอนกรีต จ านวน   70  เส้น 
ถนนหินคลุก  จ านวน   30  เส้น 
ถนนดิน  จ านวน   5    เส้น 
 
การไฟฟา้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  มีจ านวนไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  8 หมู่บ้าน  จ านวนที่ใช้ 

ไฟฟ้าทั้งหมด 1,300    ครัวเรือน 
  7.แหลง่น้ าธรรมชาต ิ

- ล าน้ า / บึง / หนอง  จ านวน   21  แหล่ง 
  8. แหลง่น้ าทีส่รา้งขึน้ 

-  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน   8    แหล่ง 
  9. กลุม่อาสาสมคัรและกลุ่มองคก์รต าบลทับสวาย 

      -  กลุ่ม อสม.   จ านวน   85   คน 
      -  กลุ่ม  อผส.   จ านวน     -    คน 
     -   กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน   8     กลุ่ม 
    -    ชมรมผู้สูงอายุ   จ านวน    1    กลุ่ม 
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สว่นที ่3 
แผนงาน/โครงการกองทนุหลักประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับสวาย 

ประจ าปงีบประมาณ 2563  
แผนงานที ่1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ จ านวน    5   โครงการ  งบประมาณที่ใช้ 150,200 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

วตัถปุระสงค ์1. เพื่อให้บริการของหน่วยงานบริการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ 
                    ความต้องการของประชาชน 

 2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในด้านการสร้าง   
     เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพของหน่วยงานบริการ  

แผนงานที ่2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ได้ด าเนินงานเพ่ือ 

          สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นท่ี  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณท่ีใช้         
           15,000.-    บาท 

วตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ลด 

                    ภาวะแทรกซ้อนจากการป่วย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
       2.เพ่ือเสริมสร้างการดูและสุขภาพตนเองและครอบครัวของผู้สูงอายุและผู้พิการ 

      ให้มีอายุยืนยาว ลดอัตราการไร้ความสามารถ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
แผนงานที ่3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

จ านวน   -  โครงการ งบประมาณที่ใช้ไป     -      บาท 
        วตัถปุระสงค์  1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกาย และให้ผู้สูงอายุตระหนักถึง 

       ความส าคัญในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้สูงอายุและครอบครัว 
แผนงานที ่4 การบริการหรือพัฒนากองทุนฯให้มีประสิทธิภาพ  จ านวน   1  โครงการ  ใช้งบประมาณ 41,075.-บาท 

        วตัถปุระสงค ์1. เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                     ทับสวายให้มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แผนงานที ่5  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ จ านวน -  โครงการ   
งบประมาณท่ีใช้ - บาท 
        วตัถปุระสงค ์1.เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่ในต าบลทับสวายได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด  
            และภัยพิบัติ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

รวมกจิกรรมทัง้  2  ประเภท  มีทัง้หมด   8   โครงการ    รวมเปน็เงนิทัง้สิน้     206,275     บาท 
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ส่วนที ่4 
งบประมาณกองทนุหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย 

งบประมาณ 
ประมาณการรายรบั จ านวนเงนิ(บาท) 

1. งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ 2562 155,179.93 
2. งบประมาณได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2563        173,835 
3. งบประมาณท่ีได้รับสมทบจากองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ปีงบประมาณ 2563 
(สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 )  

100,000.- 

รวมงบประมาณรายรบัทั้งสิน้ 429,014.93 
 

ประมาณการรายจ่าย จ านวนเงนิ(บาท) 
แผนงานที่ 1 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงาน
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

        150,200 

แผนงานที่ 2 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 15,000 
แผนงานที่ 3 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

แผนงานที่ 4 การบริการหรือพัฒนากองทุนฯให้มีประสิทธิภาพ 41,075 
แผนงานที่ 5 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่    

รวมงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 206,275 
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แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2563 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่ 1   กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุ และสง่เสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุของหนว่ยงานบรกิาร หรอืหนว่ยงานสาธารณสขุในพืน้ที่ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพงานอนามยัแม่และ
เด็ก 

1.ให้ความรู้แก่หญิงวันเจริพันธ์
ทั่วไปท่ีกินอยู่กับสามีคาดว่าจะ
ตั้งครรภ์ในการเตรียมความพร้อม
ก่อนการตั้งครรภ์เพื่อการตั้งครรภ์
ที่มีคุณภาพ 
2.เพื่อให้ความรู้และสร้างการมี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ หญิงคลอด และทารก
แรกเกิด 2 ป ี
3.เพื่อส่งเสรมิการดื่มนมในหญิง
ตั้งครรภ์อายุครรภต์ั้งแต่ 28 
สัปดาห ์
4.เพื่อให้ทารกแรกเกิดมีน้ าหนัก
แรกเกิดตามเกณฑ์มาตรฐานและ
พัฒนาสมวัย – 2 ป ี
 
 
 
 
 

หญิงตั้งครรภ์และเด็ก
แรกเกิด จ านวน 100 
คน 

สิงหาคม  – กันยายน 
2563 

16,800 บาท โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทับสวาย 

เครือข่าย อสม. 
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แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2563 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่ 1   กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุ และสง่เสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุของหนว่ยงานบรกิาร หรอืหนว่ยงานสาธารณสขุในพืน้ที่ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคไม่ตดิต่อ 1เพื่อให้กลุ่มเสีย่งโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง และ
โรคหัวใจ โรคไต สมอง ได้รับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพื่อ
ห่างไกลโรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูง หัวใจ ไต สมอง 
สามารถด ารงชีวิตได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนต าบลทับ
สวายท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง 
จ านวน 110 คน  

สิงหาคม – กันยายน 
2563 

16,8000 บาท โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทับสวาย 

เครือข่าย อสม. 
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แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2563 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่ 1   กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุ และสง่เสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุของหนว่ยงานบรกิาร หรอืหนว่ยงานสาธารณสขุในพืน้ที่ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

3 โครงการคดักรองกลุ่มเสีย่งด้านสุขภาพ 1.เพื่ออบรม อสม. ให้มีความรู้และ
ค้นหา คัดกรองและประเมินภาวะ
เสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
2.เพื่อตรวจประเมินคดักรองความ
เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน แลพภาวะซึมเศร้า
ประชาชนท่ัวไป อายุ 30 – 59 
อย่างน้อยร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสม. ต าบลทับสวาย 
85 คน 

เดือนส.ค. – ก.ย.63 12,800.- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทับ
สวาย 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทับสวาย 

 
 

 



แผนพัฒนาสุขภาพต าบลทับสวาย หน้า 20 
 

แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2563 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่ 1   กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุ และสง่เสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุของหนว่ยงานบรกิาร หรอืหนว่ยงานสาธารณสขุในพืน้ที่ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ในเรื่อง
การดูแลสุขภาพด้านร่างกาย จติใจ 
และสังคม 
2.เพื่อให้ผูสู้งอายุ ไดร้ับการตรวจคัด
กรองสุขภาพและได้รับการดูแลด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม 
3.เพื่อให้ผูสู้งอายุได้แสดงศักยภาพ
และมสี่วนร่วมในสังคมและชมรม
ผู้สูงอายุท่ีมีคณุภาพทุกหมู่บ้าน และ
ผู้สูงอายุระดับต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุ  150 คน เดือนเม.ย. – ก.ย.63 20,800.- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทับ
สวาย 

ชมรมผูสู้งอายุต าบล
ทับสวาย 

 
 



แผนพัฒนาสุขภาพต าบลทับสวาย หน้า 21 
 

แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2563 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่ 1   กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุ และสง่เสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุของหนว่ยงานบรกิาร หรอืหนว่ยงานสาธารณสขุในพืน้ที่ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

5 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก 

1เพื่อลดอัตราการป่วย – ตาย ด้วย
โรคไขเ้ลือดออก 
2.เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชนไม่พบลูกน้ า
ยุงลายหรือพบอยู่ในเกณฑม์ีค่า HI 
น้อยกว่า 10% 
3.เพื่อให้ความรู้ ผู้น าชุมชน อบต. 
อสม ในการเป็นแกนน าในการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครัวเรือนท้ังหมดใน
ต าบลทับสวาย 

เดือนเม.ย. – ก.ย.63 83,000.- ชุมชนต าบลทับ
สวายท้ัง 8 หมู่บ้าน 

เครือข่าย อสม.ต าบล
ทับสวาย 

 
 
 



แผนพัฒนาสุขภาพต าบลทับสวาย หน้า 22 
 

แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2564 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่ 2   กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุใหก้ลุม่หรอืองคก์รประชาชน หรอืหนว่ยงานอืน่ในพืน้ทีไ่ดด้ าเนนิงานเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัโรคใหแ้กส่มาชกิหรอืประชาชนในพืน้ที ่  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

1 โครงการเสรมิสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียน 1.เพื่อจัดท าข้อมูลสภาวะในช่อง
ปากของนักเรียนช้ันอนุบาล 1
จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2.เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้ในเรื่อง 
การควบคุมดูแลรักษาสุขภาพช่อง
ปากและฟันของตนเอง 

3.เพื่อให้นักเรยีนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพปากและฟันเพื่อ
ป้องกันโรคฟันผุจากหน่วยงาน 

ทันตกรรมโรงพยาบาลห้วยแถลง 

4. เพื่อให้นักเรียนแปรงฟันได้
อย่างถูกวิธี และมีความรู้ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและ
ฟันที่ดี 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชุมชน
บ้านทับสวายระดับช้ัน
อนุบาล 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

100 คน 

1 มิ.ย. – 31 ก.ค.
64 

21,850 บาท โรงเรียนชุมชนบ้าน 
ทับสวาย 

โรงเรียนชุมชน
บ้านทับสวาย 
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แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2564 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่ 2   กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุใหก้ลุม่หรอืองคก์รประชาชน หรอืหนว่ยงานอืน่ในพืน้ทีไ่ดด้ าเนนิงานเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัโรคใหแ้กส่มาชกิหรอืประชาชนในพืน้ที ่  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

2 โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ
ต าบลทับสวาย 

1.เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาดา้น
จิตใจผูสู้งอายุ ในด้านสุขภาพ 
ด้านสังคม 
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการ
ดูแลสุขภาพร่างกายของผูสู้งอายุ
ให้ห่างไกลโรคภยั 
3.เพื่อเสริมสร้างใหผู้้สูงอายุ
ตระหนักถึงความส าคญัในการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
4.เพื่อให้ผูสู้งอายุในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมและการท ากิจกรรม
ร่วมกันในด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
5.เพื่อให้ผูสู้งอายุในชุมชนเกิด
ความรักความสามคัคี รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและชุมชน 
 

ผู้สูงอายุช่วงอายุตั้ง 55 
ปีขึน้ไปในต าบลทับ
สวาย จ านวน 100 คน 

เมษายน- กันยายน 20,800 บาท สนามกีฬาโรงเรยีน
ชุมชนบ้านทับสวาย 

โรงเรียนผูสู้งอายุ
ต าบลทับสวาย 
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แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2563 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่ 2   กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุใหก้ลุม่หรอืองคก์รประชาชน หรอืหนว่ยงานอืน่ในพืน้ทีไ่ดด้ าเนนิงานเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัโรคใหแ้กส่มาชกิหรอืประชาชนในพืน้ที ่
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

3 โครงการเสรมิสร้างพลังใจสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มผู้พิการ 

1.เพื่ออบรมให้ความรูผู้้พิการหรือ
ผู้ดูแล/อสม/ในเรื่องการดูแลสุขภาพ 
2.ส ารวจข้อมลู ความต้องการ
อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวและ
ความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐานของผู้พิการ 
3เพื่อให้ผู้พิการเกิดการรวมกลุ่มใน
การติดต่อประสานเครือข่ายผู้พิการ 
4.เพื่อมีทีมดูแล และตดิตามเยี่ยมผู้
พิการในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิการ /อสม/ผู้ดูแลผู้
พิการจ านวน 105 คน 

เดือนส.ค. – ก.ย. 63 15,000.- โรพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลทับ
สวาย 

เครือข่าย อสม. 

 
 
 

 
 



แผนพัฒนาสุขภาพต าบลทับสวาย หน้า 25 
 

แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2564 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่ 4   เพือ่สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวายใหม้ปีระสทิธภิาพ   
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

1 โครงการบริหารและพัฒนากองทนุ
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อสนับสนุนงานของกองทุนให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏบิัต ิ
3.เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีที่ได้รับทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
4.พือ่พัฒนางานและตดิตามความ
กว้าหน้าของกองทุน 
5.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับสวายให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
6.เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ต่อการปฏิบตัิงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับสวายและใช้ในการ
รายงานผลการด าเนินงานของ
กองทุนฯให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติทราบ 
 

สมาชิกคณะกรรมการ
กองทุนฯ จ านวน  31 
คน 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

41,075 บาท อบต.ทับสวาย กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ทับสวาย 
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แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2564 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่5  เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิกจิกรรมกรณเีกดิโรคระบาดหรอืภยัพบิตัใินพืน้ที่   
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

1 โครงการควบคมุเฝ้าระวังป้องกันโรคโค
วิด-19 (COVID-19)ในชุมชนต าบลทับ
สวาย 

1.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) 
1.เพื่อควบคุมการป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด (COVID19)ไม่ให้เกิด
การแพร่กระจายเป็นวงกว้างและลด
การติดเชื้อภายในครอบครัว ชุมชน 
โรงเรียน 
1.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนท่ัวไปในชุมชน
ต าบลทับสวาย จ านวน 
30 คน 

เดือนต.ค.63 – ก.ย.
64 

20,000.- ศาลาอเนกประสงค์
ข้างส านักงาน อบต.
ทับสวาย 

อบต.ทับสวาย 
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แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2563 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่4 การบรกิารหรอืพฒันากองทนุฯให้มปีระสทิธภิาพ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ /
อนุกรรมการบริหารกองทุนฯ/อนุกรามการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการแต่งตั้ง 

1. เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่   
คณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ/
อนุกรามการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลผูสู้งอายุระยะยาวท่ี
มีภาวะพึ่งพิง 
2. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กบั 
คณะกรรมการฯ 

- คณะกรรมการฯ/
อนุกรรมการ  จ านวน
44  คน 

พฤศจิกายน 2562 – 
กันยายน 2563 

27,540  บาท กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล   
ทับสวาย  

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพต าบล    
ทับสวาย 

2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่มส าหรบัคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ  
 

- เลี้ยงรับรอง
คณะกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม 

พฤศจิกายน 2562 – 
กันยายน 2563 

8,035  บาท กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล   
ทับสวาย  

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพต าบล    
ทับสวาย 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา 
ประชุม ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พัก ค่า
เดินทาง ค่าลงทะเบียน คา่อาหาร 
ฯลฯ และอื่นๆที่จ าเป็น  
2.เพื่อให้คณะกรรมการ มีความ
เข้าใจในการบริหารกองทุน 
 

 

 

- คณะกรรมการฯ/
อนุกรรมการ  จ านวน 
34 คน 

พฤศจิกายน 2562 – 
กันยายน 2563 

3,000 บาท กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล   
ทับสวาย  

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพต าบล    
ทับสวาย 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารจดัการ
กองทุนฯ 

1.  เพื่อกองทุนมีวัสดุเพียงพอกับ
การใช้งาน   

2. เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานของ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

-  ค่าจัดซื้อวัสดตุ่าง ๆ  
ที่ใช้ในส านักงาน  
เช่น  สมุด  
กระดาษ  แฟ้ม 
ปากกา  ดินสอ 
หมึกปริ้น, ช้ันวาง
เอกสาร และอื่นๆที่
จ าเป็น 

พฤศจิกายน 2562 – 
กันยายน 2563 

2,000 บาท กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล   
ทับสวาย  

กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพต าบล    
ทับสวาย 

6 ค่าป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์  เพื่อประชาสมัพันธ์งานกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับสวาย  

ค่าจ้างจัดหาป้าย
ประชาสมัพันธ์งาน
กองทุนฯ และอื่นๆที่
จ าเป็น 

พฤศจิกายน 2562 – 
กันยายน 2563 

500 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล   
ทับสวาย  

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล   
ทับสวาย  
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แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2564 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่ 2   กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุใหก้ลุม่หรอืองคก์รประชาชน หรอืหนว่ยงานอืน่ในพื้นทีไ่ดด้ าเนนิงานเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัโรคใหแ้กส่มาชกิหรอืประชาชนในพืน้ที ่  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

6 โครงการการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) 

1เพือ่เฝ้าระวังและส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
2.เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
คุณลักษณะและสมรรถนะตามวัย 
โดยองค์รวมผ่านการเล่นและ
กิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย ตาม
เป้าหมาย 
3เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กปฐมวยั
ให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
4.เพื่อจัดอบรมครู/บุคลากร
ศูนย์ฯและผู้ปกครองเพื่อให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
5.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กและ 
อบต.ทับสวายมีการจดัการเรียน
การสอนอย่างมีคณุภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานของ
หน่วยงานตรวจสอบต่างๆ 
 
 
 
 

เด็กเล็ก/ผู้ปกครอง/ 
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 37 คน 

 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

17,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวาย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวาย 
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แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2564 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่ 2   กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุใหก้ลุม่หรอืองคก์รประชาชน หรอืหนว่ยงานอืน่ในพืน้ทีไ่ดด้ าเนนิงานเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัโรคใหแ้กส่มาชกิหรอืประชาชนในพื้นที ่  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

7 โครงการคดักรองกลุ่มเสีย่งด้านสุขภาพ 1เพื่ออบรม อสม.ให้มีความรู้และ
ค้นหา คัดกรองและปริมาณภาวะ
เสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
2.เพื่อตรวจประเมินคดักรอง
ความเสีย่งต่อภาวะความดันโลหติ
สูง เบาหวาน และภาวะซมึเศร้า
ประชาชนท่ัวไป อายุ 35- 39 ปี 
อย่างน้อยร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสม.ต าบลทับสวาย 
จ านวน 85 คน 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

12,800 บาท โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทับสวาย 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทับสวาย 
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แผนงานกองทุนสขุภาพต าบลทบัสวาย พ.ศ. 2564 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา 

แผนงานที ่5  เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิกจิกรรมกรณเีกดิโรคระบาดหรอืภยัพบิตัใินพืน้ที่   
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย/ผลผลติ ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้้า 

1.1เพ่ือป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน 
1.2เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี
1.3เพื่อสร้างความเขม้แข็งและการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อในชุมชน 
1.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 
 
 
 
 
 
 

ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป ที่ มี
ภาวะเสี่ยง จ านวน 50 
คน 
 

เดือนต.ค.63 – ก.ย.
64 

11,600.- ศาลาอเนกประสงค์
ข้างส านักงาน อบต.
ทับสวาย 

อบต.ทับสวาย 
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ส่วนที ่5 
การตดิตามและประเมนิผล 

 
การติดตามผล  คือ การตรวจสอบงานที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและ 

บันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องว่าได้มีการปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้หรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่าง งบประมาณ เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส่มากน้อย
เพียงใด  อยู่ภาใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ได้ติดตามผลระยะหนึ่งเพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน
หรือไม่ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. ความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ท าไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ 
2. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน (การเบิกจ่ายล้าช้าหรือไม่) ปัญหาด้านบุคคล ปัญหาด้านเทคนิค และปัญหา

อ่ืนๆ 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการที่ได้ด าเนินงาน มีปัญหา มีข้อดี ข้อด้อย ต่างๆจะมีแนวทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร 

การติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานกองทุนหลักป ระกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ว่าได้น ายุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการ ด าเนินการหรือไม่ และได้ด าเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมาย ที่วางไว้หรือไม่  การใช้
งบประมาณเท่าไร ผลการด าเนินงานแต่ละโครงการต้องด าเนินทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ประกาศกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองค์การบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย 
เรื่อง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาสขุภาพกองทุนหลกัประกนัสขุภาพองค์การบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย 

ประจ าปงีบประมาณ  2564 
************** 

  ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์   
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กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561ก าหนดทุกประการ และมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่     ธันวาคม   2563  มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพต าบลทับสวาย ประจ าปีงบประมาณ  2564 ให้มีผลบังคับใ ช้
นับตั้งแต่วันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
      (นายวิรันด์   ปัดตาละคะ) 
     ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 


