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ฝ่ายเลขานุการ  
กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที ่

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม 
    



 

 

  ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่ วนตําบล  
ดอนศรีชุม ตั้งแต่ปี 2553 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งได้
กําหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของ
การเป็นผู้มีสิทธิ์ เข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพบริการ ซึ่งนอกจากมี
เจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้
บุคลากรด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถ
ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
ให้ลุล่วง 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดทําข้อมูล มีการจัดทํา
แผนงาน แผนสุขภาพชุมชน/ตําบล ที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการประชาชนและภาคที่เกี่ยวข้อง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  จึงได้จัดทําแผนสุขภาพตําบลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน     
เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ีโดยการจัดทําแผนสุขภาพตําบลดอนศรีชุม โดยแผนสุขภาพนี้จะ
สอดคล้องกับแผนต่างๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ตําบลดอนศรีชุม เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาการศึกษา แผนงานโครงการของกลุ่ม องค์กรต่างๆ แผนงานโรงพยาบาลดอกคําใต้ เป็นต้น เพ่ือให้
การพัฒนาในทุกภาคส่วนของตําบลดอนศรีชุม เกิดการบูรณาการร่วมกันและเป็นในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้ยึด
แนวทางการปฏิบัติจากคู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ และจัดทําขึ้นตาม
ความเหมาะสมตามศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม ซึ่งแนวทางการจัดทําแผน
ยังคงยึดในหลักการของแผนสุขภาพตําบล ได้แก่ 

1. ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางและประชาชนเป็นเจ้าของ 
2. รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. บูรณาการกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน เพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนสุขภาพตําบลดอนศรีชุมฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในตําบล  
ได้เป็นอย่างด ี

 

 

                                                                                        ( นายสม   อุปนันท์ )                                
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม 
                                                              ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
                      องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 



 

 

                                                                    สารบัญ 

 

   เรื่อง                           หน้า 

 

ส่วนที่ ๑        บทน า                 1 

 

          ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม               4 

 

          ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูลต าบล                        14 

 

          ส่วนที่ ๔ การติดตาม และประเมินผล               23 

 

          ส่วนที่ ๕ แผนงาน โครงการ กิจกรรม                       24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี ๑ บทน า 
 
 

ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  ได้จัดทํา
แผนสุขภาพตําบล ตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม เพ่ือเป็นการ
เตรียมการสําหรับการพัฒนาในอนาคต  ซ่ึงแผนสุขภาพตําบลสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (พ.ศ. ๒๕60-               
๒๕64) แผนพัฒนาจังหวัด  ๕  ปี แผนพัฒนาอําเภอ  ๕ ปี  นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งในด้านเนื้อหา
สาระ  กระบวนการ  ขั้นตอน  และระยะเวลาดําเนินการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุมได้ดําเนินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว้สําเร็จลุล่วงบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  มุ่งวางรากฐานการพัฒนา จึงได้จัดทําแผนสุขภาพตําบลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนศรีชุมขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ในการจัดท าแผนสุขภาพต าบล 

๑. กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในตําบลในการจัดทําแผนสุขภาพระดับตําบล 
๒. ระดมความร่วมมือในพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนแผนสุขภาพระดับตําบลให้เป็นจริง 
๓. เชื่อมประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาคราชการสู่การบูรณาการสร้างสุขภาวะ

โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
 
๑.   ลักษณะของแผนสุขภาพต าบล (Community Health Plan) 

 แผนสุขภาพต าบล  หมายถึง การกําหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพของชุมชนโดยเกิด
จากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพ่ือใช่เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนหรือ
ท้องถิ่นของตนให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม
คิด ร่วมกําหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนา 

โดยหัวใจของแผนสุขภาพตําบลเน้นกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนโดยชุมชนต้องร่วมกันคิดร่วมกัน
ค้นหา ร่วมกันเรียนรู้ ชุมชนต้องค้นหาปัญหาตนเองให้พบและหาแนวทางร่วมมือแก้ไขปัญหาร่วมกันจนครบ
กระบวนการต่อเนื่องตลอดไปตามหลัก ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ 

มาตรการทางสังคม หมายถึง วิธีการ หรือกระบวนการ กฎ กติกา ที่มีการตกลงหรือมีพันธะที่จะถือปฏิบัติ
ร่วมกันของชุมชน เพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม 

๒.   วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนสุขภาพต าบล   
 ในการจัดทําแผนสุขภาพตําบลนั้น  มีวัตถุประสงค ์ ดังนี้ 
 เพ่ือให้มีการจัดการระบบสุขภาพของคนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการปัญหาและ

เป็นเจ้าของระบบสุขภาพได้ด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร
และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนหรือจากแหล่งอ่ืนๆ มาจัดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วน
ร่วม ตลอดจนสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในตําบล อาทิเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน วัด 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ เพ่ือจัดทําแผนสุขภาพตําบลที่มีความสัมพันธ์ในหลายมิติ นําสู่การพัฒนาบทบาทภาค
ประชาชนและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมทั้งในด้านนวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรม 

 



 

 

 
 
ผลผลิต อันจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในระยะยาวโดยแบ่งการประเมินผล
ออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
๑. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ(ทีมงาน) 
     ๑.๑ องค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมในทีมจัดการสุขภาพตําบล 
          - ภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลดอกคําใต้ สาธารณสุขอําเภอดอกคําใต้ โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม โรงเรียน
บ้านทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม 
          - ภาคท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม 
          - ภาคประชาชน ได้แก่ แกนนําชุมชน ประธาน อสม.ตําบล ประธานชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการหมู่บ้าน     
กลุ่มพัฒนาสตรี  
     ๑.๒ สร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพตําบล 
          - พูดคุยประสานงาน /ประชาสัมพันธ์ 
          - จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ /ระดมความคิดเห็น 
          - มีการคัดเลือกทีมงาน /กําหนดบทบาทหน้าที่ 
          - มีการอบรมจัดทําเวทีประชาคมเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลปัญหา/ความเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชน 
      ๑.๓ มีการอบรมความรู้ อสม. ในเรื่องการจัดทําแผนสุขภาพตําบลโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และ
กระบวนการ AIC 
      ๑.๔ มีการอบรมความรู้ อสม. ในเรื่องโรคตามนโยบายเร่งด่วน ๕ โรค คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง   
หัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคอัมพฤกษ์/อัมพาต และโรคมะเร็ง 
๒. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนน าชุมชน และท้องถิ่นในการจัดท าแผนสุขภาพต าบล  
      ๒.๑ ประสานงาน /ประชาสัมพันธ์/ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
       ๒.๒ มีการคัดเลือกทีมงาน /กําหนดบทบาทหน้าที่ 

๒.๓ อสม.เป็นแกนนํา ริเริ่มในการเขียนแผนสุขภาพตําบล/โครงการกิจกรรม 
       ๒.๔ ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับ ผลประโยชน์ 
๓. การขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ 
     ๓.๑ ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นแกนนํา จัดทําแผนสุขภาพ /โครงการ /กิจกรรม 

๓.๒ มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนสุขภาพตําบลตามแผน 
     ๓.๓ มีกิจกรรมการดําเนินงานเชิงรุกในชุมชน เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังโรค  
การคัดกรอง การคุ้มครองผู้บริโภค การดําเนินมาตรการทางสังคมของชุมชน ฯลฯ 
๔. มีการจัดท าแผนสุขภาพต าบล(มีการก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนสุขภาพ
ต าบล) 

๔.๑ มีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรืออ่ืนๆ ในการจัดทําแผนสุขภาพตําบล 
๔.๒ มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบล  ตําบลละ ๑ แผน 
๔.๓ มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างน้อย ๓ โครงการ 
๔.๔ มีการนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน 
๔.๕ มีการจัดกิจกรรมและรณรงค์เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

๕. ประเมินผล (มีการขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน) 
       ๕.๑ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนและชุมชน 
      ๕.๒ เกิดต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้แก่ภาคีเครือข่าย  
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6. ประโยชน์ของการจัดท าแผนสุขภาพต าบล 

  ๑. เพ่ือให้เครือข่ายด้านสุขภาพได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีศักยภาพ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
  ๒. เพ่ือให้เครือข่ายสุขภาพทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผนสุขภาพชุมชน  ที่มุ่งสู่การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
 ๓. เพ่ือให้แกนนําหมู่บ้าน แกนนํา อสม. และประชาชนในชุมชนมีศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้การ

จัดทําแผนสุขภาพชุมชน/หมู่บ้าน 
 ๔. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายสุขภาพมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพด้วยตนเองของ

ชุมชนเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
 ๕. เพ่ือส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขร่วมกัน 
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ส่วนท่ี ๒ 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 

๑.   สภาพทั่วไป 
 ๑.๑  ที่ตั้ง 

     องค์ การบริ ห ารส่ วนตํ าบลดอนศรี ชุ ม   ซึ่ ง อยู่ ใ น เขต อํา เภอดอกคํ า ใต้   จั งหวั ดพะ เย า 
ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๔๒  สํานักงานตั้งอยู่เลขที่     
๒2๘  หมู่ที่  ๔  บ้านทุ่ง  ถนนดอกคําใต้ – จําไก่  ตําบลดอนศรีชุม  อําเภอดอกคําใต้   จังหวัดพะเยา    
อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอดอกคําใต้   ประมาณ  ๒  กิโลเมตร   อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพะเยาประมาณ  
๑๖  กิโลเมตร  อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ  ๔๑๘  เมตรและมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลสว่างอารมณ์ และตําบลสันโค้ง  อําเภอดอกคําใต้ 
- ทิศใต ้ ติดต่อกับ ตําบลบ้านถ้ํา  อําเภอดอกคําใต้ 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลสันโค้ง  และตําบลบ้านถ้ํา  อําเภอดอกคําใต้ 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลบุญเกิด และเทศบาลเมืองดอกคําใต ้

       
           ๑.๒  เนื้อที่ 
                    องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม มีเนื้อที่โดยประมาณ  ๑๗  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
๑๐,๖๒๕ ไร่   
  
             ๑.๓  ลักษณะภูมิประเทศ 
             สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม   
มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  ลาดเทเล็กน้อยที่ค่อนข้างลาดเทไปทางทิศเหนือ  สภาพภูมิประเทศทางทิศตะวันออก  
ทิศใต้และทิศเหนือจะเป็นที่ราบทุ่งนา  มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว  ดินชั้นบนมีสีดํา  ส่วนดินชั้นนอกมีสีเทาหรื อ
น้ําตาลอ่อน บางแห่งพบผลึกยิปซ่ัมและเปลือกหอยในดินชั้นล่าง สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง   
       
            ๑.๔  ลักษณะภูมิอากาศ 
              ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  ๔๒  องศาเซลเซียส 
              ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนฝนตกซุกหนาแน่นในเดือนมิถุนายนปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ย  ๑,๐๘๒  มิลลิเมตรต่อปี 
               ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวจัดในเดือนธันวาคม  อุณหภูมิ
ต่ําสุดประมาณ  ๘  องศาเซลเซียส 
   
            ๑.๕  จ านวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 
             ตําบลดอนศรีชุม  มีจํานวนหมู่บ้านทั้งหมด  ๑๐  หมู่บ้าน  แต่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนศรีชุม  จํานวน  ๖  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
 
 



 

 

 
 

หมู่บ้านในเขตต าบลดอนศรีชุม 
หมู่บ้านในความรับผิดชอบ 

ของ อบต.ดอนศรีชุม หมายเหตุ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านดอนเหล็ก   อยู่ในเขตเทศบาลเมืองดอกคําใต ้
2 บ้านร้องบัวลอย 2 บ้านร้องบัวลอย  
3 บ้านคลองประปา 3 บ้านคลองประปา  
4 บ้านทุ่ง 4 บ้านทุ่ง  
5 บ้านดอนเหล็ก   อยู่ในเขตเทศบาลเมืองดอกคําใต ้
6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา  
7 บ้านนาหลิม   อยู่ในเขตเทศบาลเมืองดอกคําใต ้
8 บ้านสันป่าหมากเหนือ 8 บ้านสันป่าหมากเหนือ พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต

เทศบาลเมืองดอกคําใต้ 9 บ้านสันป่าหมากใต้ 9 บ้านสันป่าหมากใต้ 
 
  ๑.๖  ประชากรจํานวนประชากรรวม ๒,452   คน 

          ชาย ๑,175   คน 
         หญิง ๑,277   คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๔4.๒4  คน ต่อตารางกิโลเมตร 

ที่มาของข้อมูล  :  สํานักบริหารการทะเบียนอําเภอดอกคําใต้ (ข้อมูล ณ  เดือน 14 กันยายน พ.ศ.๒๕63) 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 

จ านวน 
ครัวเรือน 

ต่ ากว่า ๑๘ ปี ๑๘ – ๖๐ ปี ๖๐ ปี ข้ึนไป 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
๒ 
๓ 
๔ 
๖ 
๘ 
๙ 

บ้านร่องบัวลอย 
บ้านคลองประปา 
บ้านทุ่ง 
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
บ้านสันป่าหมากเหนือ 
บ้านสันป่าหมากใต้ 

๓๗ 
๔๔ 
36 
54 
๑ 
2 

34 
๔๔ 
๓3 
๖8 
- 
๖ 

๑59 
๑56 
๑๖1 
๒60 
๑5 
๑๙ 

๑57 
๑69 
๒๑5 
๒69 

๘ 
๑๐ 

๒4 
45 
66 
81 
6 
๒ 

๓๗ 
๖8 
73 
88 
5 
- 

๔48 
๕26 
๕84 
820 
35 
๓9 

๑33 
168 
332 
๒๒๓ 
๑๘ 
๒๑ 

รวม ๑๗4 ๑๘5 ๗70 828 224 ๒๑๐ ๒,452 ๗๙5 
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แผนผังหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
หมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
                                                  หมู่ที่ ๓ บ้านคลองประปา 
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     หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง   
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
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    หมู่ที่ ๘ บ้านสันป่าหมากเหนือ                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

หมู่ที่ ๙ บ้านสันป่าหมากใต้ 
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๒.   สภาพทางเศรษฐกิจ 
      ๒.๑  อาชีพ 
             การประกอบอาชีพของประชาชน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการเกษตรเป็นอาชีพหลัก  ได้แก่    
การทํานา  นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น   
    -  ทําไร 
                       -  ทําสวน 
                       -  รับจ้างทั่วไป 
                       -  ค้าขาย 
                       -  รับราชการ 
       
              ๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                       -  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน  ๑ แห่ง 
                       -  โรงสีข้าว    จํานวน  ๓ แห่ง 
                       -  ร้านขายของชํา   จํานวน           ๒๔ แห่ง 
                       -  อู่ซ่อมรถ    จํานวน  ๕ แห่ง 
                       -  ร้านบริการ    จํานวน           ๑๑ แห่ง 
 
๓.   สภาพสังคม 
      ๓.๑  การศึกษา 

ระดับ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง หมู่บ้าน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

ศพด.วัดบ้านทุ่ง 
ศพด.บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 
โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 

หมูท่ี่ ๔ 
หมู่ที่ ๖ 
หมู่ที่ ๖ 
หมู่ที่ ๓ 

บ้านทุ่ง 
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
บ้านคลองประปา 

   
    ๓.๒  สถาบัน องค์กรทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
             ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเปรียบเสมือนศูนย์กลาง 
ของชุมชน / หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  มีวัดอยู่  ๒  แห่ง  ดังนี้ 

๑.  วัดบ้านทุ่ง  ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๔   บ้านทุ่ง        
๒.  วัดจําปาหลวง ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๖   บ้านทุ่งหลวงพัฒนา      
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี   
- งานประเพณีลอยกระทง 
- งานประเพณีสงกรานต์ 
- งานวันดอกคําใต้งาม 
- งานทําบุญสลากภัต 
- งานประเพณีพระนอน 
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๓.๓  การสาธารณสุข 

                          มีสถานบริการทางด้านสาธารณสุข  จํานวน  ๑  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลดอกคําใต้  ตั้งอยู่
หมู่ที่  ๔   บ้านทุ่ง  ตําบลดอนศรีชุม  เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล  ขนาดจํานวน  ๓๐  เตียง 
 
๔.   การบริการพื้นฐาน 
      ๔.๑  การคมนาคม 

-  ถนนลาดยาง  จํานวน ๘ สาย 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน ๑๓ สาย 
-  ถนนดินลูกรัง  จํานวน ๓๐ สาย 
-  สะพานที่สร้างโดยกรมโยธาธิการ  จํานวน ๓ แห่ง 
-  สะพานที่สร้างโดยกรมทางหลวง  จํานวน ๑ แห่ง 

 -  ท่อระบายน้ําแบบท่อเหลี่ยม  จํานวน ๑๑ แห่ง 
-  ท่อระบายน้ําแบบท่อกลม   จํานวน ๒๐  แห่ง 

       
            ๔.๒  การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร 

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน ๔  ตู้ 
       
             ๔.๓  ไฟฟ้า 
              ประชากรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุมมีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบ 
ทุกครัวเรือน   ซึ่งไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนใหญ่และตรอก / ซอยยังไม่สว่างเพียงพอ 
       
               ๔.๔  แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่  ล าน้ า / ล าเหมือง    มีจ านวน    ๑๑   สาย   ดังนี้ 

-  ลําน้ําร่องช้าง หมู่ที่ ๖ 
-  ลําน้ําร่องร้อง หมู่ที่ ๒,๓,๘,๙ 
-  ลําน้ําร่องสะเด็ด หมู่ที่ ๓,๔,๖ 
-  ลําน้ําร่องชุมภู หมู่ที่ ๔ 
-  ลําน้ําร่องลึก หมู่ที่ ๖ 
-  ร่องป่ายาบ หมู่ที่ ๒ 
-  เหมืองพญาอินทร์ หมู่ที่ ๔,๖,๘ 
-  เหมืองท้าวยศ หมู่ที่ ๓,๔,๖ 
-  เหมืองสันเก้าตุ้ม หมู่ที่ ๔ 
-  เหมืองขมุ หมู่ที่ ๔ 
-  เหมืองพญาปวง  หมู่ที่ ๖ 
 

              ๔.๕  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน    มีจ านวน    ๑๙   แห่ง   ดังนี้ 
 -   บ่อน้ําบาดาลมือโยกก่อสร้างโดย  รพช. จํานวน  ๑ แห่ง 
 -   ฝาย  มข. ๒๕๒๗  จํานวน    ๑๐ แห่ง 
 -   ฝายน้ําล้น     จํานวน      ๗ แห่ง 
 -   ฝายท้าวสาร     จํานวน      ๑ แห่ง 
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๕.   ข้อมูลอ่ืน ๆ 
      ๕.๑  มวลชนจัดตั้ง / การรวมกลุ่ม    ประกอบด้วย   

    -  กลุ่มอาชีพ   ๑๕   กลุ่ม 
    ๑.  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ ๒ จํานวนสมาชิก ๑๐ คน 
    ๒.  กลุ่มอิฐบล็อค หมู่ที่ ๒ จํานวนสมาชิก ๑๕ คน 
    ๓.  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๓ จํานวนสมาชิก ๑๔ คน 
    ๔.  กลุ่มสุรากลั่น หมู่ที่ ๔ จํานวนสมาชิก ๑๐ คน 
    ๕.  กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ ๔ จํานวนสมาชิก   ๖ คน 
    ๖.  กลุ่มเย็บปักถักร้อย หมู่ที่ ๔ จํานวนสมาชิก ๑๐ คน 

                    ๗.   กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ หมู่ที่ ๖ จํานวนสมาชิก  ๗ คน  
                    ๘.   กลุ่มเลีย้งวัว หมู่ที่ ๙ จํานวนสมาชิก  ๕ คน 
                    ๙.   กลุ่มจักรสาน  หมู่ที่ ๖  จํานวนสมาชิก ๒๐ คน 
                    ๑๐.  กลุ่มเลีย้งสัตว์ หมู่ที่ ๖ จํานวนสมาชิก ๕๐ คน 
                    ๑๑.  กลุ่มเลีย้งวัว หมู่ที่ ๘ จํานวนสมาชิก  ๕     คน 
                    ๑๒.  กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ ๙ จํานวนสมาชิก ๑๐ คน 
                    ๑๓.  กลุ่มกระเทียม หมู่ที ่   ๒,๓,๔  จํานวนสมาชิก        1๖    คน 
                    ๑๔.  กลุ่มเลีย้งวัว หมู่ที่ ๔ จํานวนสมาชิก  ๘ คน 
                    ๑๕.  กลุ่มกระเทียม หมู่ที ่     ๓        จํานวนสมาชิก        ๖     คน 

-  กลุ่มออมทรัพย์    ๒  กลุ่ม   
๑. กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ ๔ จํานวนสมาชิก  ๗๐ คน 
๒.   กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่    ๓       จํานวนสมาชิก       ๖๓    คน 
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๖. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  
   โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 
จํานวนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม 

ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง อาย ุ การศกึษา อาชีพ 
๑ นายสม  อุปนันท์ นายก อบต. 71 ม.๖ เกษตรกร 
๒ นายสมนึก  วงศ์รักษา รองนายก อบต. ๕6 ป.โท เกษตรกร/ค้าขาย 
๓ นายสัญญา  นันทชาติ รองนายก อบต. 41 ป.ตร ี ค้าขาย 
๔ นางพิมประภาพร คําน้อย เลขานุการฯ 49 ม.6 เกษตรกร 

 
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง อาย ุ การศกึษา อาชีพ หมายเหต ุ
๑ นายสนั่น  ดีปัญญา ประธานสภาฯ  ๕6 ม.๓ เกษตรกร ส.อบต. ม. ๔ 
๒ นางพัชรา  กันยานะ รองประธานสภาฯ  53 ปวส. เกษตรกร ส.อบต. ม. ๙ 
3 นายวิทวัส  ปัญญา สมาชิกสภาฯ 34 ป.ตร ี รับเหมาก่อสร้าง ส.อบต. ม. ๒ 
4 นายตั๋น  ใจดี สมาชิกสภาฯ 61 ป.๔ เกษตรกร ส.อบต. ม. ๓ 
5 นางวันเพ็ญ  คําอร สมาชิกสภาฯ ๔6 ม.๖ เกษตรกร ส.อบต. ม. ๓ 
6 นายสงัด  ปัญญา สมาชิกสภาฯ ๖6 ป.๔ เกษตรกร ส.อบต. ม. ๔ 
7 นายศิริพงษ์  เมืองชุม สมาชิกสภาฯ ๕9 ป.๗ เกษตรกร ส.อบต. ม. ๖ 
8 นายวรรณเชษฐ์  คนงาน สมาชิกสภาฯ 41 ป.ตร ี ค้าขาย ส.อบต. ม. ๘ 
9 นายวิเชษฐ์  ใสสม สมาชิกสภาฯ ๔2 ม.๖ ค้าขาย ส.อบต. ม. ๘ 
10 นายบุญธรรม  ธรรมขันธ์ สมาชิกสภาฯ ๕9 ป.๔ เกษตรกร ส.อบต. ม. ๙ 

 
จํานวนเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม 

ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง อาย ุ การศกึษา หมายเหต ุ
๑ นางสาวอรสา  ไชยเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 53      ป.โท พนักงานส่วน

ตําบล ๒ นางประภัสษร  เรืองเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 53 ป.โท 
๓ นายพรชัย  วงค์ประสิทธิ์ หัวหน้าสํานักปลัด  55 ป.โท 
๔ นางกุลฉัตร  ธรรมขันแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ๔8 ป.โท 
๕ น.ส.จุฬากาญจน์  ลําพูน นักจัดการงานทั่วไป 4๔ ป.โท 
๖ นายสิวะพันธ์  เจนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔๙ ป.ตร ี
๗ นายธวินิตย์  ใจกล้า นักพัฒนาชุมชน 44 ป.ตร ี
๘ สิบเอกธงชัย  ส่องแสง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 44 ป.ตร ี
๙ นางนรินทร์รัตน์ ไชยมงคล ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย    44 ป.ตร ี
10 นางสาวนิภาพร  นาคุระ เจ้าพนักงานธุรการ 33 ป.ตร ี
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ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง อาย ุ การศกึษา หมายเหตุ 
๑1 นางทัศนีย์  เท่าบุรี นักจัดการงานทั่วไป ๕8 ป.ตร ี  
๑2 นางศรีไพร  เลิศรัตน์           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 51 ป.ตร ี
๑3 นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ๓6 ปวส. 
๑4 นางอินทร์ธิรา  ฟองอินทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ    44 ป.ตร ี
๑5 นางอัมพิกา  วงค์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ    57 ป.ตร ี
๑6 นางสาวณัฐกาจณ์ กันจินะ คนงานทั่วไป 50 ม.๖ 
17 นางนงคราญ  ส่องแสง คนงานทั่วไป 43 ม.๖ 
18 นายอุเทน  ยศวัฒนะ พนักงานดับเพลิง 41 ป.ตร ี
19 นายศิริพงษ์  วงศ์รักษา พนักงานดับเพลิง 33 ม.๖ 
20 นายวีรพงษ์  บุญธรรม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 43 ป.ตร ี

 
จ านวนเจ้าหน้าที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง อาย ุ การศกึษา หมายเหต ุ
๑ นางสาวศรัญญา  บุญเรือง ผู้อํานวยการกองคลัง 46 ป.โท พนักงานส่วน

ตําบล ๒ นางสาวภัททิรา  พนออุดมสุข นักวิชาการพัสดุ ๔6 ป.โท 
๓ นางสาวอัจจิมาภรณ์  คํามาบุตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 41 ป.ตร ี
4 นางพรพิมล  กันทา นักวิชาการเงินและบัญชี 39 ป.ตร ี

 
จ านวนเจ้าหน้าที ่กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม        

ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง อาย ุ การศกึษา หมายเหต ุ
๑ นายนิธิศ  อิ่นศิริ ผู้อํานวยการกองช่าง ๔5 ป.ตร ี พนักงานส่วน

ตําบล ๒ นายเจษฎา  กาวิละ นายช่างโยธา 41 ป.ตร ี
3 นายสุเทพ  เผ่าเต็ม  ผู้ช่วยช่างโยธา ๓5 ป.ตร ี พนักงานจ้าง 
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ส่วนท่ี 3 
การวิเคราะห์ข้อมูลต าบล 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ต าบลดอนศรีชุม  (SWOT Analysis) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลดอกค าใต้ 
 

จุดแข็ง  (Strength) 
- พ้ืนที่ดําเนินการอยู่ติดกับโรงพยาบาล การคมนาคมสะดวก 
- มี อสม.ทั้งหมด 230 คน  ทุกคนมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนในการจัดทําแผนงาน โครงการต่างๆ 
- ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ประชาชนมีความสามัคคีและเจ้าหน้าที่เป็นคนในพ้ืนที่รู้จักบริบทของชุมชนและมีประสบการณ์การ

ทํางานร่วมกับชุมชนมานานหลายปี 
- อสม.และผู้นําชุมชนมีความรู้ความสามารถสามารถจัดทําแผนงานโครงการด้านสาธารณสุขร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ได้ 
- เจ้าหน้าที่มีการจัดระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอสม.โดยไม่มีข้อร้องเรียน 
-    อสม.ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นสาเหตุจูงใจในการให้ความร่วมมือกับทีมสุขภาพมากข้ึน 
-     เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดี 

          -     เจ้าหน้าที่ มีทีมพัฒนาคุณภาพที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดอ่อน  (Weakness) 
- มีหมู่บ้านรับผิดชอบจํานวน 6 หมู่บ้าน 
- เป็นสังคมแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้ครบ 
- มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 เขต คือเขตรับผิดชอบของ อบต.ดอนศรีชุมและเขตเทศบาลเมือง

ดอกคําใต้ ซ่ึงการจัดทําแผนงาน โครงการต่างๆ จะต้องติดต่อประสานงานทั้งสองแห่ง 
- การย้ายถิ่นของประชากรประชากรวัยทํางานจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดทําให้ข้อมูลด้านประชากรไม่

ชัดเจนประชากรที่อยู่ประจําส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุ 
- ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง 
- มีสถานศึกษาที่ใหญ่เช่น โรงเรียนมัธยมทําไห้การตรวจสุขภาพนักเรียนไม่ครบถ้วน  
- หน่วยงานในโรงพยาบาลที่ทํางานร่วมกับชุมชนมีหลายหน่วยงานยังขาดการประสานงานเชื่อมโยงให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
- การใช้ศักยภาพของบุคลากรไม่เต็มที่ เนื่องจากขาดการดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้ในการพัฒนา

องค์กร 
- การบริหารจัดการ (Management) ขาดการนําแผนยุทธศาสตร์มาใช้และติดตาม  ประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
- การสื่อสารในองค์กรไม่เป็นไปตามโครงสร้างการบริหาร ส่งผลกระทบต่อการทํางานของบุคลากร 

และความสับสนในการปฏิบัติงาน 
          -    การกระตุ้นให้เกิดองค์กรเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง 
 



 

 

 
 
โอกาส (Opportunity) 
 

strength Opportunity 
- พ้ืนที่ดําเนินการอยู่ติดกับโรงพยาบาล การคมนาคม
สะดวก 

- สามารถติดต่อสื่อสารกับชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ง่าย 

-  มี อสม.ทั้งหมด 230 คนทุกคนมีความสามัคคีและ
ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

-นโยบายค่าตอบแทน อสม. ทําให้ อสม.ดําเนินงานด้าน
สุขภาพเพ่ิมข้ึนและต่อเนื่อง 

- เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนใน
การจัดทําแผนงาน โครงการต่างๆได้ 

-ลดข้อขัดแย้งในการประสานงานต่างๆ 

- ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สามารถบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตําบลได้โดยไม่
มีปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน 

- ประชาชนมีความสามัคคีและเจ้าหน้าที่เป็นคนในพ้ืนที่
รู้จักบริบทของชุมชนและมีประสบการณ์การทํางาน
ร่วมกับชุมชนมานานหลายปี 

- นโยบายหลักประกันสุขภาพทําให้ประชาชนเข้าถึง
บริการมากขึ้นรับรู้สิทธิหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

- อสม.และผู้นําชุมชนมีความรู้ความสามารถสามารถ
จัดทําแผนงานโครงการด้านสาธารณสุขร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ได้ 

-ชุมชนมีศักยภาพในการให้ความร่วมมือในการพัฒนา
สุขภาพ 

- เจ้าหน้าที่มีการจัดระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของอสม.โดยไม่มีข้อร้องเรียน 

- เพ่ิมศักยภาพและแรงจูงใจในการทํางานด้านสุขภาพ
มากขึ้น 

- อสม.ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นสาเหตุจูงใจ
ในการให้ความร่วมมือกับทีมสุขภาพมากข้ึน 

- เกิดการทํางานด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

- เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและมุ่งม่ัน
ในการให้บริการที่ดี 

- เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

- เจ้าหน้าที่ มีทีมพัฒนาคุณภาพที่เข้มแข็งและมีการ
พัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

- เกิดการดูแลรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-15- 



 

 

 
 
 

Weakness threats 
- มีหมู่บ้านรับผิดชอบจํานวน 6 หมู่บ้านเป็นสังคมแบบ
กึ่งเมืองก่ึงชนบทยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม
ได้ครบ 

- จํานวนประชากรมากทําให้เข้าถึงประชาชนได้ไม่ครบ
ทุกกลุ่มอายุ 

-  มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 เขต คือเขต
รับผิดชอบของ อบต.ดอนศรีชุมและเขตเทศบาลเมือง
ดอกคําใต้การจัดทําแผนงาน โครงการต่างๆ จะต้อง
ติดต่อประสานงานทั้งสองแห่ง 

- ทําให้การประสานงานล่าช้าซ้ําซ้อนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

- การย้ายถิ่นของประชากรประชากรวัยทํางานจะไป
ทํางานที่ต่างจังหวัดทําให้ข้อมูลด้านประชาการไม่
ชัดเจนประชากรที่อยู่ประจําส่วนใหญ่เป็นเด็กและ
ผู้สูงอายุ 

- ทําให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนขาดการได้รับบริการที่จําเป็น
ทางสาธารณสุข 

- ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง - เป็นปัญหาที่ทําให้การดูแลด้านสุขภาพไม่ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

- หน่วยงานในโรงพยาบาลที่ทํางานร่วมกับชุมชนมี
หลายหน่วยงานยังขาดการประสานงานเชื่อมโยงให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- เกิดปัญหาความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน 

- การใช้ศักยภาพของบุคลากรไม่เต็มที่ เนื่องจากขาด
การดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

- การมอบหมายงานไม่ตรงกับศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 

- การบริหารจัดการ (Management) ขาดการนําแผน
ยุทธศาสตร์มาใช้และติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 

- ทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการ
วางแผนด้านสุขภาพน้อยลง 

- การสื่อสารในองค์กรไม่เป็นไปตามโครงสร้างการ
บริหาร ส่งผลกระทบต่อการทํางานของ บุคลากร และ
ความสับสนในการปฏิบัติงานและ  การกระตุ้นให้เกิด
องค์กรเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง 
 

- ทําให้การทํางานในชุมชนขาดการต่อเนื่องและยั่งยืน 
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อุปสรรค / ข้อจ ากัด / ภาวะคุกคาม (Threats) 

1) นโยบาย (Policy = P) 
   -    นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีข้อจํากัดด้านงบประมาณรวมถึงทําให้ประชาชนเข้าถึง  

         บริการมากขึ้นทําให้ภาระงานและค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
2) ภาวะเศรษฐกิจ (Economic = E) 

- ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทําให้ประชาชนหันมาพ่ึงพิงบริการรัฐมากขึ้น  
(ไปโรงพยาบาลเอกชนลดลง) 

3) สังคมและวัฒนธรรม (Social = S) 
- ผู้รับบริการและชุมชนคาดหวังสูงต่อการได้รับบริการที่ดีเพ่ิมข้ึนและต้องการได้รับการตรวจ

รักษาพยาบาลที่ดี ถูกต้องและรวดเร็ว 
- สภาพปัญหาสําคัญและเศรษฐกิจทําให้ผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพด้านโรคเรื้อรัง 

มากขึ้น 
- สื่อสาธารณะสนใจผลงานที่พลาดพลั้งของโรงพยาบาลมากกว่าผลงานที่สร้างสรรค์ 
- มีสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ที่รุนแรง เช่น ไข้หวัดนก ,  โรคซาร์  , ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่  ทําให้

สถานบริการต้องเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ 
- งานสาธารณะประโยชน์มีมากขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องให้บริการเพ่ิมข้ึนจากการให้บริการประจําหน่วย

บริการ 
- ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคและวิถีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อ 

สุขภาพ เช่น ดื่มสุรา , กิน สุก ๆ ดิบ ๆ, อุบัติเหตุจราจร  ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 
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ผู้เข้าร่วมท าเวทีประชาคม เพื่อจัดท าแผนสุขภาพต าบล ประจ าปี 2564 
ต าบลดอนศรีชุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

วันที่  28  กันยายน  ๒๕63 
 
 ๑. คณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.ดอนศรีชุม  จํานวน   15  คน 
 ๒. คณะอนุกรรมการ กองทุน สปสช.อบต.ดอนศรีชุม จํานวน    8  คน 

3. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จํานวน     -  คน 
 4. ประธาน อสม.แต่ละหมู่บ้าน    จํานวน     -  คน 
 5. ส.อบต./อสม.       จํานวน     -  คน 
 6. เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนศรีชุม    จํานวน      1  คน 
 7. ผู้แทนสถานศึกษา     จํานวน      2  คน 
                                                 รวมทั้งหมด    26    คน 
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สรุปข้อตกลงและมาตรการชุมชน 
จากเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนสุขภาพต าบล ประจ าปี 2564 

ในวันที่  28  กันยายน  ๒๕63 
เริ่มการประชุมเวทีประชาคม เวลา 13.๐๐ น. 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลดอกคําใต้ ได้กล่าวรายงาน สถานการณ์การ
ระบาดของโรคไม่ติดต่อในชุมชนในภาพรวมของประเทศ พบว่าสาเหตุการตายลําดับต้นๆของประเทศยังเป็นโรคไม่
ติดต่อ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแก้ปัญหาสาธารณสุขของรัฐบาล ในปัจจุบันจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้เกิด
ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่สูง เพ่ือเป็นการลดปัญหาและเพ่ือป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ทาง
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลดอกคําใต้ จึงได้จัดการประชุมประชาคมลดเสี่ยง เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันการ
เกิดโรคและลดอุบัติการณ์ความรุนแรงในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ และภาพรวมของ
โรคไม่ติดต่อต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาในที่พบในชุมชนจากนั้น ได้กล่าวถึง ๕ อันดับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย 

๑. มะเร็ง 
๒. หัวใจวาย 
๓. ไตวาย 
๔. โรคเบาหวาน 
๕. โรคความดันโลหิตสูง 
สภาวะปัจจุบันทั่วโลกกําลังประสบปัญหาการระบาดของโรค COVID 19 ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดดังกล่าว รัฐบาลมีมาตรการในการคัดกรอง และควบคุมอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความสี่ยงของ
ประชาชน ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบรับนโยบายดังกล่าวเห็นควรสนับสนุนให้มีการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกัน และมาตรการต่างๆ ของโรค COVID 19 ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
 การพัฒนาชุมชนที่นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (กระบวนการ AIC) คือการเปิดโอกาสให้บุคคลและผู้แทน
ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนา
ชุมชน ร่วมตัดสินใจอนาคตของชุมชน ร่วมดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนกระบวนการ 
A-I-C จะช่วยให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม  ในการวางแผนและการตัดสินใจ ร่วมสร้างความเข้าใจในการดําเนินงาน  
สร้างการยอมรับ  ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานที่ตนมีส่วนร่วม  กระบวนการพัฒนาชุมชนจึงเกิดความต่อเนื่องและก่อให้เกิดความสําเร็จสูง 
กระบวนการ AIC ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน 

๑. เข้าใจสถานการณ์  สถานที่แท้จริง  เป็นการเริ่มให้ทบทวน ระบายอารมณ์  ความคิด  มีศิลปะ        
มีสัมพันธภาพกับคนอื่น ไม่เคร่งเครียด 

๒. สร้างวิสัยทัศน์  สถานที่คาดหวังในอนาคต เป็นมติที่ทุกคนเข้าใจความเป็นมาและคาดหวัง มีความ
ประสงค์ร่วมกันตั้งแต่เริ่ม 

๓. คิดค้นหากลวิธี เป็นขั้นตอนที่ทุกคนได้แสดงพลังและประสบการณ์มีส่วนร่วมหาความคิดของตนมี
เหตุผลได้รับการยอมรับจะทําความภูมิใจ 

๔. จัดความสําคัญจําแนกกิจกรรม เป็นขั้นตอนที่ทุกคนได้แสดงประสบการณ์ในผู้รับเลือกใช้ประโยชน์
โดยใช้กิจกรรมเป็นส่วนควบคุมความสําเร็จ 

๕. วางแผนหาผู้รับผิดชอบเป็นขั้นตอนที่ทุกคนได้วิเคราะห์ตนเอง แสดงพลังความสามารถและภารกิจที่
จะร่วมทํางานได้ 
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๖. จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการ ในตอนนี้ต้องร่วมกันเขียนแผนงาน/โครงการ 
 

 
จากการระดมความคิดเพ่ือหาข้อตกลงและมาตรการป้องกันการลดเสี่ยงในชุมชน เพ่ือดําเนินกิจกรรมและ

มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในการให้คําแนะนําต่าง ๆ ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
๑. ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน หมู่บ้านและชุมชนของท่ านมีภาวะเสี่ยงอะไรบ้าง(กรุณาเรียงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปน้อย) 

๑. เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง 
๒. เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 
๓. เสี่ยงต่อโรคมะเร็ง 
๔. เสี่ยงต่อโรคพิษสุราเรื้อรัง 
๕. เสี่ยงต่อโรคถุงลมโป่งพองและวัณโรค 
6.  เสี่ยงต่อโรค COVID 19 

๒. หมู่บ้านและชุมชนของท่านมสีภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ภาวะเสี่ยงนั้นอย่างไร  
และใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
หมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย 
ล าดับ ปัญหา แนวทางการแก้ไข แผนงาน/โครงการ 

1 โรคเรื้อรัง เบาหวาน-ความดัน ลดเสี่ยง ลดโรค ด้วย 3 อ. 2 ส. -โครงการรณรงค์ลดหวาน  
มัน เค็ม ลดโรค 

2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาดคนดูแล เยี่ยมบ้านให้คําแนะนํา -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล 
3 ปัญหาหมอกควัน -ลดการเผาในชุมชน -โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 
4 โรคมะเร็งในชุมชน -รณรงค์ตรวจมะเร็งในสตรี 

 
-โครงการรณรงค์โรคมะเร็งใน
ชุมชน 

5 ปัญหาไข้เลือดออก -รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-แจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

6 การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
ทําให้เสี่ยงต่อสารเคมีตกค้างใน
กระแสเลือด 

รณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 
และให้มีการตรวจสารเคมีตกค้าง
ในกระแสเลือดเกษตรกร 

-โครงการตรวจหาสารเคมี
ตกค้างในกระแสเลือดเกษตรกร
และกลุ่มเสี่ยง 

7 การระบาดของโรค COVID 19  การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 
COVID 19 

-โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและลักษณะของโรค 
COVID 19 

 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา 
ล าดับ ปัญหา แนวทางการแก้ไข แผนงาน/โครงการ 

1 พฤติกรรมการบริโภคไม่ถูกหลัก
ทําให้เกิดโรค เบาหวาน-ความดัน 

-จัดให้ความรู้เรื่องการบริโภค
อาหารที่ถูกหลัก 

-โครงการรณรงค์ลดหวาน มัน 
เค็ม ลดโรค 

2 สตรีวัยทํางานไม่มาตรวจสุขภาพ
ประจําปี เช่น โรคมะเร็งต่างๆ 

รณรงค์ให้คําแนะนําโดย อสม. 
 

-โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็ง
ประจําปี 

3 ปัญหาเด็กติดเกมส์ ติดโซเซียล -ผู้ปกครองควรมีเวลาดูแลเด็ก 
-ให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กวัยรุ่น 

-โครงการครอบครัวอบอุ่น 
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4 โรคมะเร็งในชุมชน -รณรงค์ตรวจมะเร็งในสตรี -โครงการรณรงค์โรคมะเร็งใน
ชุมชน 

5 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาดคนดูแล เยี่ยมบ้านให้คําแนะนํา -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล 
6 การระบาดของโรค COVID 19  การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 

COVID 19 
การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและลักษณะของโรค 
COVID 19 

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 
ล าดับ ปัญหา แนวทางการแก้ไข แผนงาน/โครงการ 

1 โรคมือเท้าปากในเด็ก 
โรคไข้หวัด 
โรคหอบหืด 

-จัดให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ 
ในเด็ก 

-โครงการให้ความรู้เรื่อง
โรคติดตอ่ในเด็กแก่ผู้ปกครอง
และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2 ไข้เลือดออก -รณรงค์ให้คําแนะนําโดย อสม. 
-กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

-โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

3 วัยทํางานติดเหล้า บุหรี่ 
 
ผู้หญิงเป็นโรคมะเร็ง 

-ให้ความรู้เรื่องโทษของเหล้าและ
บุหรี่ 
-รณรงค์ตรวจมะเร็งในสตรี 

-โครงการให้ความรู้เรื่องโทษ
ของบุหรี่และสุรา 
-โครงการรณรงค์โรคมะเร็งใน
ชุมชน 

4 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาดคนดูแล -เยี่ยมบ้านให้คําแนะนํา -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล 
5 การระบาดของโรค COVID 19  การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 

COVID 19 
การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและลักษณะของโรค 
COVID 19 

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
ล าดับ ปัญหา แนวทางการแก้ไข แผนงาน/โครงการ 

1 หมอกควัน ฝุ่นละออง -รณรงค์ลดการเผาในชุมชน -โครงการให้ความรู้เรื่องการงด
เผาขยะในชุมชน 

2 โรคมะเร็ง -รณรงค์ให้คําแนะนําโดย อสม. 
-รณรงค์ตรวจมะเร็งในสตรี 

-โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคมะเร็งในชุมชน 

3 โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน 
ไขมันในเลือดสูง 

-รณรงค์ให้คําแนะนําโดย อสม. -โครงการตรวจคัดกรอง
เบาหวาน ความดันไขมันใน
เลือดสูง 

4 ไข้เลือดออก กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง -โครงการรณรงค์กําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 

5 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาดคนดูแล เยี่ยมบ้านให้คําแนะนํา -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชน 

6 การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
ทําให้เสี่ยงต่อสารเคมีตกค้างใน
กระแสเลือด 

รณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 
และให้มีการตรวจสารเคมีตกค้าง
ในกระแสเลือดเกษตรกร 

-โครงการตรวจหาสารเคมี
ตกค้างในกระแสเลือดเกษตรกร
และกลุ่มเสี่ยง 

7 การระบาดของโรค COVID 19  การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 
COVID 19 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและลักษณะของโรค 
COVID 19 
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หมู่ที่ ๘ บ้านสันป่าหมากเหนือ 
ล าดับ ปัญหา แนวทางการแก้ไข แผนงาน/โครงการ 

1 หมอกควัน ฝุ่นละออง -รณรงค์ลดการเผาในชุมชน -โครงการให้ความรู้เรื่องการงด
เผาขยะในชุมชน 

2 โรคมะเร็ง -รณรงค์ให้คําแนะนําโดย อสม. 
 
 

-โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคมะเร็งในชุมชน 

3 โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน 
ไขมันในเลือดสูง 

-รณรงค์ให้คําแนะนําโดย อสม. -โครงการตรวจคัดกรอง
เบาหวาน ความดันไขมันใน
เลือดสูง 

4 ประชาชนมีภาวะความเครียด 
ทางจิตใจ เช่น ป่วยเรื้อรัง ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา หนี้สิน 

จัดกิจกรรมลดภาวะความเครียด 
หรือวิธีการจัดการกับภาวะ
ความเครียดอย่างถูกวิธี  

-โครงการให้ความรู้ วิธีจัดการ
ปัญหาภาวะความเครียดอย่าง
ถูกวิธี  

5 การระบาดของโรค COVID 19  การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 
COVID 19 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและลักษณะของโรค 
COVID 19 

 

หมู่ที่ ๙ บ้านสันป่าหมากใต ้
ล าดับ ปัญหา แนวทางการแก้ไข แผนงาน/โครงการ 

1 หมอกควัน ฝุ่นละออง และขยะ
มูลฝอย 

-รณรงค์ลดการเผาในชุมชน -โครงการให้ความรู้เรื่องการงด
เผาขยะในชุมชน 

2 โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน 
ไขมันในเลือดสูง 

-รณรงค์ให้คําแนะนําโดย อสม. -โครงการตรวจคัดกรอง
เบาหวาน ความดันไขมันใน
เลือดสูง 

3 การระบาดของโรค COVID 19  การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 
COVID 19 

-โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและลักษณะของโรค 
COVID 19 

 

๓. ท่านและหมู่บ้านท่านมีกฎกติกา มาตรการในชุมชนและหมู่บ้านเกี่ยวกับภาวะเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร 
 ๑. งดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในงานศพและงานบุญต่างๆ 
 ๒. มีป้ายงดสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในงานศพ 
 ๓. งดการจุดธูปในงานศพใช้ดอกไม้จันทน์แทนธูป 
 ๔. งานศพให้เลี้ยงน้ําสมุนไพรแทนการเลี้ยง ชา กาแฟ โอวัลติน 
 

๔. ท่านและชุมชนของท่านต้องการทําโครงการอะไรบ้างที่สามารถแก้ไขภาวะเสี่ยงของหมู่บ้านและชุมชนของท่าน 
 ๑. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายในชุมชน 
 ๒. รณรงค์ให้ทุกครอบครัวปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
 ๓. โครงการเกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดสารเคมภีาคการเกษตร 
 ๔. โครงการแม่บ้านสมัยใหม่ใส่ใจสุขภาพคนในครอบครัวและชุมชนแก้ไขภาวะเสี่ยง  
 ๕. โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 
 6. โครงการส่งเสริมการป้องกันตัวจากโรค COVID 19  
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ส่วนท่ี ๔ 
การติดตามประเมินผล 

 
           การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ จะประสบความสําเร็จหรือสามารถเผยแพร่ผลงานต่อประชาชนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้  ต้องมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและหรือมีองค์กรภายนอกมา
ประเมิน กองทุน สปสช. จึงกําหนดแนวทางการประเมินผล  ๒ รูปแบบ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนและทีม
ประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขต และระดับอําเภอ จะได้ยึดถือรูปแบบการประเมินนี้ไว้
เป็นขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้  
 

๑.   แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน  เป็นการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการเพื่อให้กองทุนประเมินตนเองและผู้เกี่ยวข้องประเมินกองทุน ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการดําเนินงานว่า
มีความครบถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนางานด้านได้บ้าง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินไว้ ๓ หมวด คือ การ
บริหารจัดการกองทุน (๓๐ คะแนน)  ๔ ประเด็น  การมีส่วนร่วม (๓๐ คะแนน) ๔ ประเด็น และผลลัพธ์การ
ดําเนินงาน (๔๐ คะแนน) ๖ ประเด็น  รวมทั้งสิ้น ๑๔ ประเด็น คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้ได้แบ่งระดับการ
ประเมินเป็น  ๔  ระดบั ได้แก่ 

       ระดับ A+      ๙๐ - ๑๐๐   คะแนน     เป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูงและสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ 
          ระดับ A        ๗๐ - ๘๙     คะแนน     เป็นกองทุนที่มีศักยภาพดี 
         ระดับ B        ๕๐ - ๖๙     คะแนน     เป็นกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง 
          ระดับ C      น้อยกว่า ๕๐ คะแนน     เป็นกองทุนที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา 
 
  ๒. แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน     

           การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินนี้ จุดประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนต่อการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่                  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ควรดําเนินการสํารวจอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และนําข้อมูล
การสํารวจมาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพโดยชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนท่ี ๕ 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.โครงการสร้าง
ความรอบรู้โรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(ประเภทที่ ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อตรวจคัดกรองโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในเขตตําบล
ดอนศรชีุม 
๒.เพื่อตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงในเขตตําบล       
ดอนศรีชุม 
๓.เพื่อให้ความรู้และ
ส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วย ป้องกันภาวะ 
แทรกซ้อนโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชาชนอายุ 
๑๕ ปีขึ้นไปในเขต 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนศรีชุม 
จํานวน ๑,๖๐๐ คน 
๒.กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วยโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
จํานวน ๑๒๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-อาคาร
อเนกประสงค์
ประจํา
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัด
กรองโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง 
-ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนกลุ่ม
ป่วยและกลุ่มป่วย
ได้รับความรู้เรื่อง
ดูแลสุขภาพ และ
ป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
โรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชน 
๒. วัดความดันโลหิต
และเจาะระดบั
น้ําตาลในเลือด 
๓.อบรมให้ความรู้
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ป่วยในชุมชน  
๔. ติดตาม
ประเมินผล ปัญหา
และข้อเสนอแนะ 
การประเมินผล 
-จากรายงานการ
ตรวจคัดกรองโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
- -แบบทดสอบก่อน
และหลังการอบรมใน
การดูแลสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มป่วย
เร่ืองการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
 (Pretest – Post 
test) 

๒0 ม.ค.-๓๐ 
เม.ย. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดกรอง 
๑.ค่าแบบฟอร์มในการคัดกรอง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง  
ชุดละ ๑ บาท จํานวน ๑,๖๐๐ ชุด 
เป็นเงิน ๑,๖๐๐  บาท 
๒.ค่า เครื่ องวัดความดัน โลหิต 
จํานวน ๔ หมู่บ้านๆละ ๑ เครื่องๆ
ล ะ  ๒ ,๕ ๐ ๐  บ า ท  เ ป็ น เ งิ น 
๑๐,๐๐๐ บาท 
อบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ป่วยเร่ืองลดเค็ม 
๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มใน
การอบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วย จํ านวน ๔ หมู่  รวม 
๑๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ  
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน ในการอบรม
ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
ในหมู่บ้าน จํานวน ๔ หมู่  รวม 
๑๒๐ คนๆละ ๕๐ บาท ๑ มื้อ  
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าตอบแทนวิทยากร ๕ ชั่วโมงๆ
ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ 
บาท 

ชมรม อสม.
ตําบลดอนศรีชุม  
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แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

๑๐. ค่าวัสดุสํานักงาน ๑ ,๑๐๐ 
บาท 
(ปากกา ๒ กล่องๆละ ๑๕๐บาท 
เป็นเงิน ๓๐๐บาท, สมุดปกแข็ง 
๑๒๐ เล่มๆละ ๕ บาท เป็นเงิน 
๖๐๐บาท และเข้ารูปเล่มผลการ
ดําเนินงานจํานวน ๒ เล่มๆละ 
๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐บาท) 
รวมทั้งสิ้น ๒๗,๗๐๐ บาท  
(สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยกันได ้
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แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒.โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพ
ผู้สูงอายุในตําบล
ดอนศรีชุม 
(ประเภทที่ 1) 

๑.เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ตําบลดอนศรีชุมได้รบั
การดูแลสุขภาพ 
ช่องปาก 
๒.เพื่อให้ความรู้แก่ 
แกนนําอสม.ในการ
ดูแลและตรวจสุขภาพ
ช่องปากผูสู้งอาย ุ
๓.เพื่อติดตามเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุในชุมชน 
 

๑.ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
และแกนนาํ จํานวน
4หมู่ๆละ 5 คน 
รวม 20 คน 
๒. ผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียงจํานวน  
40 คน 
 
 
 

๑.ร้อยละ๙๐ของ
ผู้สูงอายไุด้รับ
การดูแลสุขภาพ
ช่องปาก 
๒.ร้อยละ80
ผู้ดูแลผู้สงูอายุ
และแกนนาํ มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

-พื้นที่ หมู่ 
2,3,4,6 
 

๑.อบรมให้ความรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพ
ช่องปากในผู้สูงอาย ุ
๒.ติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงในเขต
รับผิดชอบ 
3.ประชุม/สรปุ
ติดตามประเมนิผล
การดําเนินงานและ
ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 

การประเมินผล 
๑.บัญชีรายชื่อ
ผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการ
ติดตามเยี่ยมบา้น 
2.แบบทดสอบก่อน
และหลังให้ความรู้ 
(Pretest – Post 
test) 

พย – มีค
64 

กิจกรรมอบรมให้ความรู ้
๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่จํานวน   
2๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน     
1,0๐๐บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวันจํานวน 20 คน ๆละ 
๕๐ บาท เป็นเงิน 1,0๐๐ บาท 
๓.ค่าอุปกรณ์สาธิตในการอบรมชุดละ100 
บาท จํานวน 20ชุด เป็นเงิน 2,000บาท 
๔.ค่าวัสดุสาํนักงานเป็นเงิน ๗๒๐บาท 
- กระดาษA๔ จํานวน ๑ รมิๆละ 
๑๒๐ บาทเป็นเงิน ๑๒๐ บาท 
- ค่าปากกา๑ กล่องๆละ 250บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มตรวจช่องปาก
จํานวน 50 ชุดๆละ ๑ บาท เป็นเงิน  
50 บาท 
-ค่าเข้ารูปเล่ม ๓ เลม่ๆละ ๑๐๐ บาท    
เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 
กิจกรรมประชุม/ติดตามการดําเนนิงาน 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่จํานวน20
คนๆละ 2 มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน     
1,000บาท 
6.ค่าอาหารกลางวันจํานวน 2๐ คน ๆละ 
๕๐ บาทเป็นเงิน1,0๐๐ บาท 
รวม 6,๗๒๐ บาท 
(หกพันเจ็ดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
(สามารถถัวเฉลี่ยได้ทั้งโครงการ) 

กลุ่มงาน     
ทันตกรรม
โรงพยาบาล
ดอกคําใต้ 
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แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. โครงการ
ส่งเสริมการออก
กําลังกายด้วย 
แม่ไม้มวยไทย 
(ประเภทที่ ๒) 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้นักเรียน
โดยการออกกําลังการ
ด้วยแม่ไม้มวยไทย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้
โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 
3.เพื่อส่งเสริมเผยแพร่
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมด้านแม่ไม้
มวยไทย 
4. นักเรียนได้พัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยการ
ออกกําลังกาย เป็นสื่อ
การลดปัญหาทางสังคม 
ในด้านตา่งๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมคัดเลือกเป็น
ตัวแทนในการแข่งขัน
กีฬาระดับตา่งๆต่อไป 

แกนนํานักเรียน 
จํานวน 50 คน 

โรงเรียน 
ดอกคําใต้
วิทยาคม 
 

๑. ร้อยละ75 ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วม
โครงการ มีสุขภาพ
อนามัยและ
บุคลิกภาพที่ด ี
๒. ร้อยละ 75ของ
นักเรียนมีความชืน่
ชมและมีจิตสํานึก
รักในศิลปะการ
ป้องกันตัวของ
วัฒนธรรมไทย 
๓. ร้อยละ 75 
ของนักเรียนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 
และสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ 

๑.เสนอโครงการต่อ 
อบต. ดอนศรีชุม เพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
๒. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
๓.จัดอบรมแกนนํา 
นักเรียน จํานวน  
50 คน 
๔. ประเมินกิจกรรม
การอบรมแกนนํา
นักเรียน  
๕. รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ
ส่งเสริมทักษะทางการ
กีฬาและออกกําลังกาย 
ต่อ อบต.ดอนศรีชุม 

ตุลาคม 
2563 –
กันยายน 
๒๕๖๔ 

๑. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ จาํนวน 
50 คน คนละ 50 บาท เป็นเงนิ 
5,000 บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ 
จํานวน 50 คน คนละ 25 บาท 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
๓. ค่าวิทยากรให้ความรู้จํานวน 2วัน 
10 ชั่วโมง ชัว่โมงละ 600 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดอบรม 
4.1 ค่าเอกสารจํานวน 50 เล่ม เล่ม
ละ 50 บาท เป็นเงนิ 2,500 บาท 
4.2 ค่าป้ายไวนิลขนาด 4×1.20 
เมตร เป็นเงิน 576 บาท 
4.3 อุปกรณ์สาธิต 1 ชุด เป็นเงนิ 
5,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 24,076 บาท     
(สองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถ  
ถัวเฉลี่ยกันได ้

โรงเรียน 
ดอกคําใต้
วิทยาคม 
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แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที ่

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔.โครงการ
สุขอนามัย 
ของวัยซน 
(ประเภทที่ ๒) 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพที่ด ี
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักษา
ความสะอาด 
3. เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียน
สามารถดูแลและรักษา
ร่างกายตัวเองได้อย่าง 
ถูกวิธี 

 
 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งหลวง 
จํานวน  ๔๕  คน 

โรงเรียน 
บ้านทุ่งหลวง  
๙๖ หมู่ ๖  
ต.ดอนศรีชุม  
อ.ดอกคําใต้ 
จ. พะเยา 

 1. เด็กนักเรียน
มีสุขภาพที่ด ี
2. นักเรียนมี
นิสัยรักษาความ
สะอาด 
3. เด็กนักเรียน
สามารถดูแลและ
รักษาร่างกาย
ตัวเองได้อย่าง 
ถูกวิธี  
4. ร้อยละ 90 
ของเด็กนักเรียน 
มีสุขภาพที่ดี
สามารถดูแล
รักษาร่างกาย
ตัวเองได้ 
 

๑.เสนอโครงการเพื่อ
รับการสนบัสนนุ
งบประมาณ 
๒. ติดต่อประสานเพื่อ
ขอบุคลากรทาง
การแพทย์มาเป็น
วิทยากรเพื่อ
กําหนดการอบรม 
๓.จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์การอบรมที่
เก่ียวข้อง 
๔.ดําเนินการจัดอบรม
ตามโครงการ 
- การดูแลรักษาความ
สะอาดร่างกาย 
- การดูแลรักษาความ
สะอาดห้องเรียน และ
ที่บ้านของตนเอง 

ตุลาคม –
กันยายน 
๒๕๖๔ 

 - ค่าอาหารว่าง จาํนวน 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท จํานวน ๔๕ คน                       
เป็นเงิน   ๒,๒๕0 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวนั จํานวน       
1 มือ้ มื้อละ  50  บาทจํานวน  
๔๕  คน เป็นเงิน   ๒,๒๕0 บาท 
- ค่าทําป้ายไวนลิ1x3 ตร,ม.                                                            
เป็นเงิน   3๖0   บาท 
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  
(จ านวน ๒,๑๔๐ บาท) 
 - ค่าปากกา  จาํนวน  ๔๕ ด้าม 
ด้ามละ 5บาท เป็นเงิน 
2๒๕ บาท 
 - ค่ากระดาษบรุ๊ฟ จํานวน ๒๕ 
แผ่น ๆละ 10 บาท เป็นเงนิ 
๒๕๐ บาท 
 - ค่าปากกาเมจิ (แดง –น้ําเงิน) 
จํานวน 2๑ ด้าม ๆละ 15 บาท
เป็นเงิน  3๑๕ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 
ชุดละ  ๓๐ บาท จํานวน ๔๕  ชุด                         
เป็นเงิน   ๑,๓๕๐  บาท 
 

โรงเรียนบ้าน
ทุ่งหลวง 
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แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ 

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 

   - การดูแลรักษาความ
สะอาดเสื้อผ้า และของ
ใช้ในชีวิตประจําวัน 
๕.สรุปผลการดาํเนิน
โครงการ 
การประเมินผล 
-แบบทดสอบความรู้
เก่ียวกับสุขอนามัย ของ
วัยซน 
-แบบสาํรวจความพงึ
พอใจในการเข้ารับการ
อบรม 
-สรุปผลโครงการ 

  - ค่าตอบแทนวทิยากร ๕ ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 600 บาท  เป็นเงนิ   
3,๐00 บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ 

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๕.โครงการอบรม
เยาวชนอาสา  
สาธารณสุขใน
โรงเรียน 
(ประเภทที่ ๒) 

1. ส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนมีสุขภาพดี ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 
ปราศจากโรคติดต่อ
ต่างๆและอุบัติเหตุ 
2. จัดการอบรมให้
ความรู้แก่ครูและ
นักเรียนทางดา้นศึกษา 
มีสุขนิสัยและสุขภาพที่
ดีในการใช้
ชีวิตประจาํวนั 
 

แกนนํานักเรียน 
จํานวน 60 คน 

โรงเรียนดอก
คําใต้วิทยาคม 
 

1.นักเรียนมี
สุขภาพดี มี
น้ําหนัก-ส่วนสูง
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน BMI 
ปราศจาก
โรคติดต่อต่างๆ
และอุบัติเหตุ 
2. นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
ได้รับการปฐม
พยาบาลอย่างถูก
วิธี และได้รบัการ
วัดค่าความดนั
โลหิตที่ได้
มาตรฐาน 
3. นักเรียนได้รับ
ความรูท้างดา้น
สุขศึกษา มีสุข
นิสัยที่ดี และมี
สุขภาพด ี

๑.เสนอโครงการต่อ 
อบต.ดอนศรีชุม เพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
๒. จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์  
๓.จัดอบรมแกนนํา 
นักเรียน จํานวน  
60 คน 
๔. ประเมินกิจกรรม
การอบรมแกนนํา
นักเรียน  
๕. รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ
อบรมเยาวชนอาสา 
สาธารณสุขใน
โรงเรียน ต่อ อบต.
ดอนศรีชุม 

ตุลาคม 2563 –
กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จาํนวน 
60 คน คนละ 50 บาท เป็นเงนิ 
3,000 บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
จํานวน 60 คน คนละ 25 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 
๓. ค่าวิทยากรให้ความรู้จํานวน  
5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
 เป็นเงิน 3,000 บาท 
๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดอบรม 
4.1 ค่าเอกสารจํานวน 60 เล่ม เล่ม
ละ 50 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
4.2 ค่าป้ายไวนิลขนาด 4×1.20 
เมตร เป็นเงิน 576 บาท 
4.3 เคร่ืองชั่งน้ําหนักพร้อมที่วดั BMI 
1 เคร่ือง เป็นเงิน 3,024 บาท 
4.4 เครื่องวัดความดันโลหิต 1 เคร่ือง 
2,500 บาท 
รวมทั้งสิ้น 18,100 บาท          
(หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถ 
 ถัวเฉลี่ยกันได ้

โรงเรียนดอก
คําใต้
วิทยาคม 



 

 

-32- 

แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
จิตในวัยเรียน 
(ประเภทที่ ๒) 

1. เพื่อให้นักเรียน
โรงเรยีนบ้านทุ่งหลวง
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ด ี
๒. เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และนํา
ความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจาํวนัได ้
 
 

นักเรียน 
โรงเรียน 
บ้านทุ่งหลวง  
ระดับชัน้ ป.3/
อายุ 9 ปีขึ้นไป 
จํานวน 27 คน
และผู้ปกครอง
นักเรียน จํานวน 
27 คน 
รวมจํานวนทั้งสิน้  
๕๔  คน 

โรงเรียน 
บ้านทุ่งหลวง  
๙๖ หมู่ ๖  
ต.ดอนศรีชุม  
อ.ดอกคําใต้ 
จ. พะเยา 

 1. นักเรียนโรงเรียน 
บ้านทุ่งหลวง ร้อยละ 
๘๐ 
มีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย สุขภาพจิตทีด่ ี
๒. นักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งหลวง ร้อยละ 
๘๐ มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และนํา
ความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจาํวนัได ้
 

๑.เสนอโครงการเพื่อ
รับการสนบัสนนุ
งบประมาณ 
๒. ติดต่อประสานเพื่อ
ขอบุคลากรทาง
การแพทย์มาเป็น
วิทยากรเพื่อ
กําหนดการอบรม 
๓.จัดเตรยีมวัสดุ
อุปกรณ์การอบรมที่
เก่ียวข้อง 
๔.ดําเนินการจัดอบรม
ตามโครงการ 
- อบรมให้ความรู ้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต 
๕.สรุปผลการดาํเนิน
โครงการ 
การประเมินผล 
-แบบทดสอบความรู้
เก่ียวกับการเตรียมความ
พร้อมวัยเรียนสู่วัยรุ่น 

ตุลาคม –
กันยายน 
๒๕๖๔ 

   - ค่าอาหารว่าง จาํนวน 2 มือ้ๆ
ละ 25 บาท จํานวน ๕๔ คน                       
เป็นเงิน   ๒,๗00 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวนั จํานวน  1 
มื้อๆละ  50  บาทจํานวน ๕๔ คน      
เป็นเงิน   ๒,๗00 บาท 
- ค่าทําป้ายไวนลิ 1x3 ตร,ม.                                                            
เป็นเงิน   3๖0   บาท 
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  
 (จ านวน ๑,๒๔๐ บาท) 
 - ค่ากระดาษบรุ๊ฟ จํานวน ๑๓ แผ่น 
แผ่นละ 10 บาท เป็นเงิน ๑๓๐ บาท 
 - ค่าปากกาเมจิ (แดง –น้ําเงิน) 
จํานวน 20 ด้าม ๆละ 15 บาท
เป็นเงิน  300 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ชุด
ละ๑๕ บาท จํานวน ๕๔ ชุด                           
เป็นเงิน   ๘๑๐  บาท 
- ค่าตอบแทนวทิยากร ๕ ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 600 บาท  เป็นเงนิ   
3,๐00 บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

โรงเรียน 
บ้านทุ่งหลวง 



 

 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

-แบบสาํรวจความพงึ
พอใจในการเข้ารับการ
อบรม 
-สรุปผลโครงการ 
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แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด(KPI) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

7.โครงการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
และอนุกรรมการ
กองทุน สปสช. 
(ประเภทท่ี ๔) 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือจัดการประชุม
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการกองทุน 
สปสช. 
๒. เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการ
บริหารงานแก่
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการกองทุนฯ 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
จํานวน 17 คน 
-อนุกรรมการ
กองทุนฯ 
จํานวน ๑3 คน 
รวมทั้งสิ้น  
๓0 คน 
 
 
 
 
 
  

๑.คณะกรรมการ
และอนุกรรมการ 
เข้าร่วมการประชุม 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 8๐ 
๒.คณะกรรมการ
และอนุกรรมการ 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารงาน
กองทุนฯ ร้อยละ 8๐  
 
 
 
  

-หอ้ง
ประชุม 
อบต. 
ดอนศรีชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดประชุม
คณะกรรมการ
และ
อนุกรรมการ
กองทุนฯ  
เป็นประจํา
อย่างน้อย  
๔ ครั้งต่อปี 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ
๒๕64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการ
จัดประชุม  จํานวน 30 คน ๆละ 
๒๕ บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 750 
บาท/ครั้ง จํานวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 
3,000 บาท 
๒.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 30 คน แยกเป็น 
คณะกรรมการ 17 คน คนละ 
200 บาท/ครั้ง  อนุกรรมการ 13 
คน คนละ 150 บาท/ครั้ง  เป็น
เงิน 21,4๐๐ บาท  * จัดประชุม 
จํานวน  ๔ ครั้ง/ป ี
 รวม 24,400 บาท 
 (สองหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ฝ่าย
เลขานุการ
กองทุน 
สปสช.
อบต. 
ดอนศรีชุม 
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แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด(KPI) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

8.โครงการจัดทํา
เอกสารเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
กองทุน สปสช. 
(ประเภทท่ี ๔) 
 

๑.เพ่ือจัดทําเอกสาร
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของกองทุน 
ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

๑.หมู่ที๒่,๓,๔,๖ 
หมู่ที่ ๘ และ ๙ 
๒.หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนต่างๆ  

๑.ประชาชนใน
พ้ืนที่รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
การดําเนินงาน
ของกองทุนฯ  
๒.หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
การดําเนินงาน
ของกองทุนฯ  

-พ้ืนที่
ตําบล 
ดอนศรีชุม 
 

๑. จัดทําเอกสาร
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ การ
ดําเนินงานของ
กองทุนฯ ผ่านสื่อ
แผ่นพับ โปสเตอร์ 
ป้ายไวนิล วิดีทัศน์ 
สปอร์ตวิทยุ 
นิทรรศการ  
หนังสือคู่มือ และ
อ่ืนๆ  

ปีงบประมาณ 
๒๕64 

๑.ค่าจ้างจัดทําเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน 
ของกองทุนฯ   
รวม  1,1๐๐ บาท  
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ฝ่าย
เลขานุการ 
กองทุน 
สปสช.
อบต. 
ดอนศรีชุม 
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แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด(KPI) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9.โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการ
กองทุนฯ 
(ประเภทท่ี ๔) 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือจัดฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการกองทุนฯ 
๒.เพ่ือให้
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
บริหารงานกองทุน
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
จํานวน ๑7 คน 
-อนุกรรมการ
กองทุนฯ จํานวน 
๑3 คน 
รวมทั้งสิ้น ๓0คน 
 
 
 
 
 

๑.คณะกรรมการ
และอนุกรรมการ
เข้าร่วมกาประชุม 
อย่างน้อย  
ร้อยละ 8๐ 
๒.คณะกรรมการ
และอนุกรรมการ
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
บริหารงาน
กองทุนฯ  
ร้อยละ 8๐  
 
 

-ห้องประชุม 
อบต. 
ดอนศรีชุม
และศึกษา 
ดูงานนอก
สถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ฝึกอบรมรวมทัง้
การศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการ
กองทุนฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปีงบประมาณ 
๒๕64 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จํานวน  
๓0 คน ๆ ละ ๒๕ บาท (1 มื้อ) 
เป็นเงิน 7๕๐ บาท  
๒.ค่าอาหารกลางวัน จํานวน ๓0 
คน ๆ ละ 10๐ บาท (๑ มื้อ) เป็น
เงิน 3,00๐ บาท  
3.ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 
ชั่วโมง ๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน   
1,800 บาท 
5.ค่าจัดซื้อแฟ้มเอกสาร วัสดุ 
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 
จํานวน ๓0ชุดๆละ ๕๐ บาท  
เป็นเงิน ๑,๕0๐ บาท 
6.ค่าจัดทําป้ายโครงการ จํานวน 
๑ ผืนๆละ 360 บาท (ขนาด 1x
๓ เมตร) 
7.ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง  
รถตู้โดยสารไม่ประจําทาง จํานวน      
3 คัน ๆ ละ 3,5๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน 10,500 บาท  
8.ค่าจัดซื้อของที่ระลึกดูงาน 

ฝ่าย
เลขานุการ 
กองทุน 
สปสช.อบต.
ดอนศรีชุม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด(KPI) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 จํานวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 500 บาท 
รวม 18,41๐ บาท 
(หนึ่งหม่ืนแปดพันส่ีร้อยสิบบาท
ถ้วน) 
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แผนงาน/โครงการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
หมายเหตุ    แผนงานประเภทที่ ๔  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ แผนงานโครงการ/ กิจกรรม สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม  
                เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1๕  ของเงินรายรับในปีงบประมาณนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด(KPI) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

10.โครงการจัด
จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของ
กองทุนฯ 
(ประเภทท่ี ๔) 
 

๑. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่จําเป็น
สําหรับการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 
 
 

- คณะกรรมการ
กองทุนฯ จํานวน 
17 คน 
-อนุกรรมการ
กองทุนฯ จํานวน  
๑3 คน 
รวมทั้งสิ้น ๓0คน 

๑.กองทุน 
สปสช. มีการ
บริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

-กองทุน 
สปสช.อบต.
ดอนศรีชุม 
 
 
 
 
 

๑.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ของกองทุน สปสช.
อบต.ดอนศรีชุม 
๒.จัดซื้อครุภัณฑ์ของ
กองทุน สปสช.อบต.
ดอนศรีชุม  

ปีงบประมาณ
๒๕64 

 
 
 
 

 

-เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่
จําเป็นสําหรับการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 
 รวม 1,5๐๐ บาท 
 (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 

ฝ่าย
เลขานุการ 
กองทุน 
สปสช.อบต.
ดอนศรีชุม 
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แผนงาน/โครงการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด(KPI) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑1.โครงการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
กรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัย
พิบัติในพ้ืนที่ 
(ประเภทท่ี 5) 

๑. เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรม
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 
 
 

- ประชาชน 
จํานวน ๖ 
หมู่บ้าน พ้ืนที่
ของ อบต.ดอน
ศรีชุม 

๑.ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขอย่าง
ทันเวลาและท่ัวถึง 

-เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ
ของ อบต.
ดอนศรีชุม 
 
 
 

๑.จัดซื้อชุดยา
เวชภัณฑ์หรือ
อ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อ
การช่วยเหลือ 
สนับสนุน 
ส่งเสริมในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
สาธารณสุข 
(กรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัย
พิบัติในพ้ืนที่) 

ปีงบประมาณ
๒๕64 

 
 
 
 

 

-จัดซื้อชุดยาเวชภัณฑ์หรือ
อ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข (กรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ 
 รวม 3,๐๐๐ บาท 
 (สามพันบาทถ้วน) 

ฝ่าย
เลขานุการ 
กองทุน 
สปสช.อบต.
ดอนศรีชุม 

 



 

 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สรุปงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  

(สปสช.อบต.ดอนศรีชุม) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทแผนงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

๑ ประเภทที่ ๑ 6,720  
๒ ประเภทที่ ๒ 89,876  
๓ ประเภทที่ ๓ -  
4 ประเภทที่ 4 45,410  
5 ประเภทที่ 5 3,000  

 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ งบประมาณคงเหลือ(ยอดยกมา) งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 16,759.84 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 
๒ เงินสมทบจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.แห่งชาติ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
78,435.00 สมทบในอัตรา ๔๕ บาท/ หัวประชากร ประชากรจํานวน ๑,743 คน (ยอดจํานวน

ประชากร จากข้อมูลของ สปสช.แห่งชาติ สํารวจจากฐานข้อมูลฯ) 
๓ เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
๕๐,๐๐๐.00 อบต.ขนาดกลาง ต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก 

สปสช.แห่งชาติ (อบต.ดอนศรีชุม สมทบ คิดเป็นร้อยละ 63.75) 
รวม 145,194.84 บาท   (-หนึ่งแสนสี่หม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสีบ่าทแปดสิบสี่สตางค์-) 

 
 
 


