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บทที่ ๑  

บทนำ 
 
  เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมขอบุคคลที่มีสาเหตุมาจากปัจจัย
หลายๆ ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุ์กรรม เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ซึ่งการแก้ไขจะต้องใชก้ลวธิี
การดำเนินงานในหลายวิธี และใช้ระยะเวลาการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและ
บุคคลที่เป็นเจ้าของสุขภาพ  
 
     ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง บรรลุวัตถุประสงค์ 
จึงต้องมีระบบการจัดทำข้อมูล  มีการจัดทำแผนงาน ที่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เก่ียวข้อง การจัดทำแผนงานดังกล่าว
อาจใช้เครื่องมือ เช่น แผนสุขภาพชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นต้น โดยในระยะแรกอาจเลือกใช้แผนสุขภาพ
ชมชน และในระยะต่อไปมีการพัฒนาขึ้นโดยนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
กองทุน เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบต่อไป 
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๑. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน 
 แผนสุขภาพชุมชน  เป็น  แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื ่อประชาชน  เป็น
กระบวนการที่ประชาชนมี่ส่วนร่วมคิด  ร่วมค้นหา  ร่วมเรียนรู้  ร่วมกำหนดทิศทาง  ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา  และ
ร่วมรับผลประโยชน์  โดยเริ่มจากการคัดเลือก แกนนำ  การทบทวนงานในอดีต  กำหนดอนาคต  การสำรวจข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล  กำหนดปัญหา  และการประเมินศักยภาพชุมชน  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการทบทวนตนเอง  โดย
คำนึงถึงศักยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ตามศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ  และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ 
๒. หลักการของแผน 
  ๒.๑ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ 
  ๒.๒ รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๓ บูรณาการกระบวนการจัดทำแผนและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
  ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
๓. วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช้างม่ิง  
   ๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขทั้ง ๕ ประเภท ตามที่สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 
   ๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖3 ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ช้างมิ่ง เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 
๔. ขัน้ตอนในการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช้างม่ิง  
   ๑. จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  สร้างเครือข่าย  สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 
   ๒. ประชุมคณะกรรมการ ฯ  จัดเวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  หน่วยงานองค์กร
ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาที่แท้จริง 
   ๓. วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
   ๔. นำข้อมูลที่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ  เพื่อจัดทำเป็นแผนสุขภาพชุมชน  
และประกาศใช้ต่อไป 
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                                                                                                                           บทที่ ๒  
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.วิสัยทัศน์   
 วิสัยทัศน์กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง คือ 

“ตำบลน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอพอเพียง”  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลกัประกันสุขภาพ อบต.ช้างม่ิง 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช้างม่ิง ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์หลัก   คือ  
   ๑.ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่มีแนวทางการพัฒนา จำนวน  ๒  แนวทาง ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต  

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคน
พิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยกลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงาน
อ่ืนในพื้นที่ มีแนวทางการพัฒนา จำนวน  ๒  แนวทาง ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่กลุ ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ ่น/
หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่    

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ  
                    ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีแนวทาง
การพัฒนา  จำนวน   ๒ แนวทาง ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ดำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด 
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  

          กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน   มีกิจกรรม
ในการสร้างระบบสุขภาพท่ีดี 
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๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ  มีแนวทางการพัฒนาจำนวน ๓ แนวทาง ดังนี้  

  กลยุทธ์ที่ ๑  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 
กลย ุทธ ์ ท ี ่ ๒การเสร ิ มสร ้ างโอกาสในการเข ้ าถ ึ งความร ู ้ และข ้ อม ู ลหล ั กประก ั นส ุ ขภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหา กรอบแนวคิด หลักการ ระบบหลักประกันสุขภาพ 
 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่  จำนวน  ๑   แนวทาง   ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือ

หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

 ๒.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 ๓.เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่ม

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชาชนในพื้นที 

 ๔.เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 ๕.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ 
 

๔. เป้าหมาย 
๑. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในตำบลช้างมิ ่ง ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้าน

สาธารณสุขได้ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้โดยถือว่า 

“สุขภาพ” เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน 
๕. ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืนซึ่งจำเป็นต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้น“การสร้าง” 

สุขภาพมากกว่าการ “ ซ่อม” สุขภาพ 
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๕. ภารกิจ 
   ๑.  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่   ซึ่งประกอบด้วย 

   ๑.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
   ๑.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการ

ป้องกัน  การควบคุมโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและ
การดำรงชีวิต ให้กับกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้น ให้แก่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

 ๒.  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนในพื้นที ่
 ๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน/ชุมชน

ท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  
 ๓.   กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   
 ๓.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ดำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน   

   ๓.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรค  การควบคุมโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพ
และการดำรงชีวิตให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมช น  
หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน     

 ๔.   กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

 ๔.๑  สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนทรายให้มีประสิทธิภาพ  

  ๕.   กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
 ๕.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณี

เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  
 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง   30 กันยายน ๒๕๖3 
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๗. การดำเนินการ 
  -ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช้างม่ิง 

๑. จัดเวทีประชาคมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลช้างมิ่ง และดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  
จำนวน ๑๗ คน  จากตัวแทนประชาชนในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

๒. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบลช้างมิ่ง เพ่ือจัดทำระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล 
    - ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช้างม่ิง 
     ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 

   คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลช้างมิ ่งเป็น
คณะทำงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ  จะต้องจัดทำเวทีประชาคมเพื ่อชี ้แจงวัตถุประสงค์  
ความสำคัญ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบ  พร้อมกันนั้นจะได้รับทราบ
ปัญหาในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในตำบลเมืองยางเพ่ือจัดทำโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตำบลช้างมิ่ง  อนุมัติในโครงการ
ดังกล่าว 
   ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

  ๑.) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการ จะสรุปแผนพัฒนาสุขภาพพร้อมทั้งปัญหาความ
ต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลช้างมิ่ง  นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
ตำบลช้างมิ่ง 

  ๒.) คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ จะจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่จะนำมาใช้เป็น
กรอบการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้ 

  ๓) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาสุขภาพแล้ว ก็จัดประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาว่ามีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพที่คัดเลือกมาใช้
เป็นกรอบในการพัฒนาสุขภาพ 
   ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

  ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการ 
ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดทำได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ 
รายได ้สุขภาพ  การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง เพ่ือเป็นข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาพ 
ได้อย่างถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในตำบลและภายนอกตำบล  เพื่อสามารถ
นำมาวิเคราะห์ SWOT ( การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ) ได้เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการ
ด้านสุขภาพของประประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
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  ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการ จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา
นำเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองยาง ประชาคมหมู่บ้าน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
เพื่อนำมาคัดเลือกจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพรวมทั้งจัดลำดับความสำคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสุขภาพ การจัดลำดับความสำคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจ
ใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือนำคะแนนมาจัดลำดับความสำคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชนในตำบลช้างมิ่ง 
   ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

หลังจากได้แนวทางแผนพัฒนาสุขภาพ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาดำเนินการ
หลังจากทราบภารกิจแนวทางการพัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลช้างมิ่งจะต้องทำ 
   ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ 

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาสุขภาพของตำบล มาจัดทำรายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสุขภาพ เพ่ือให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป 
   ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำร่างแผนพัฒนาสุขภาพ 

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการ จัดทำร่างแผนพัฒนาสุขภาพ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 
๗ ขั้นตอน เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนา
สุขภาพให้สมบูรณ์ต่อไป เมื่อดำเนินการการตามขั้นตอนต่าง ๆเสร็จสิ้นแล้วให้นำร่างแผนพัฒนาสุขภาพที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตำบลช้างมิ่งเพ่ือพิจารณา 
   ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพ 

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการ  จะนำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑-๖ จัดทำร่างแผนพัฒนา
สุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลช้างมิ่ง จากนั้นจะนำร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพตำบลช้างมิ่ง เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
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๘. งบประมาณ 
   

รวมเป็นเง ินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ช้างมิ ่ง จำนวนทั ้งสิ้น 
763,532.34 บาท (เจ็ดแสนหกหม่ืนสามพันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) 
  

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

๑ เงินคงเหลือจากงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ + รวมดอกเบี้ย 
(ยอดยกมา) 

243,532.34  

๒ เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจาก สปสช. 320,000  
๓ เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก อปท. 200,000  
 รวมมีงบประมาณดำเนินการประจำปี   เงินทั้งสิ้น 763,532.34 บาท  
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ส่วนที่  ๓ 
ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 

ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร 
๑.จำนวนประชากรแยกชาย – หญิง รายหมู่บ้าน 

 
  หมู่บ้าน 

จำนวนประชากร  
จำนวนครัวเรือน ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

ทั้งหมด 
(คน) 

หมู่ที่  ๑    บ้านช้างมิ่ง ๒๗๒ ๒๖๘ ๕๔๐ ๒๐๓ 
หมู่ที่  ๒    บ้านหนองเดิ่น ๓๖๕ ๔๐๖ ๗๗๑ ๒๐๘ 
หมู่ที่  ๓     บ้านตาลเลียน ๓๐๒ ๓๓๐ ๖๓๒ ๒๓๒ 
หมู่ที่  ๔     บ้านหนองโดก ๓๔๘ ๓๖๒ ๗๑๐ ๒๘๐ 
หมู่ที่  ๕     บ้านอุ่มไผ่ ๒๘๖ ๒๘๗ ๕๗๓ ๒๔๙ 
หมู่ที่  ๖    บ้านดอนม่วย ๓๖๙ ๓๙๒ ๗๖๑ ๒๘๙ 
หมู่ที่  ๗    บ้านโนนคำ ๑๔๙ ๑๖๕ ๓๑๔ ๑๑๑ 
หมู่ที่  ๘     บ้านโนนค้อ ๙๑ ๑๒๑ ๒๑๒ ๖๘ 
หมู่ที่  ๙     บ้านดอนขาว ๑๗๒ ๑๗๒ ๓๔๔ ๑๑๗ 
หมู่ที่  ๑๐   บ้านหนองหวาย ๑๔๗ ๑๘๑ ๓๒๘ ๑๐๘ 
หมู่ที่  ๑๑   บ้านโนนธาต ุ ๑๖๙ ๑๙๘ ๓๖๗ ๑๑๕ 
หมู่ที่  ๑๒   บ้านช้างมิ่งพัฒนา ๓๑๐ ๒๘๘ ๕๙๘ ๑๕๑ 
หมู่ที่  ๑๓   บ้านศรีวงค์ทอง ๑๓๑ ๑๓๗ ๒๖๘ ๘๘ 
หมู่ที่  ๑๔   บ้านนาคำ ๑๘๗      ๒๑๗ ๔๐๔ ๑๓๓ 
หมู่ที่  ๑๕   บ้านไผ่ทอง ๒๘๔ ๒๘๙ ๔๗๓ ๑๖๙ 
หมู่ที่  ๑๖   บ้านตาลเลียนใต้ ๒๓๙ ๒๔๐ ๔๗๙ ๑๕๒ 
หมู่ที่  ๑๗  บ้านช้างมิ่งสามัคคี ๒๗๐ ๒๙๖ ๕๖๖ ๑๗๒ 
หมู่ที ่ ๑๘ บ้านหนองโดกสามัคคี ๑๘๖ ๑๙๑ ๓๗๗ ๑๑๗ 

รวม ๔,๒๗๗ ๔,๕๔๐     ๘,๘๑๗ ๓,๐๓๔ 
           
 ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร อำเภอพรรณานิคม  ณ วันที่ ๕ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
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จำนวนประชากรแยกกลุ่มอายุ   
 ๑.๑  เด็กอายุต่ำกว่า ๐-๓ ปี  จำนวน  ๒๗๐  คน       ๑.๗  เด็กอายุตั้งแต่  ๒๑-๓๐ ปี    จำนวน  ๑,๑๙๔   คน 
 ๑.๒  เด็กอายุต่ำกว่า ๔-๖ ปี  จำนวน   ๒๔๒  คน    ๑.๘  เด็กอายุตั้งแต่  ๓๑-๔๐ ปี    จำนวน  ๑,๑๘๔   คน 
 ๑.๓  เด็กอายุต่ำกว่า ๗-๑๐ปี จำนวน  ๔๒๔   คน     ๑.๙  เด็กอายุตั้งแต่  ๔๑-๕๐ ป ี   จำนวน  ๑,๕๖๐   คน 
 ๑.๔  เด็กอายุต่ำกว่า ๑๑-๑๓ ปี จำนวน ๒๘๗  คน    ๑.๑๐  เด็กอายุตั้งแต่ ๕๑-๖๐ ปี   จำนวน  ๑,๔๒๓   คน 
 ๑.๕  เด็กอายุต่ำกว่า ๑๔-๑๖ ปี จำนวน ๒๘๔   คน   ๑.๑๑  เด็กอายุตั้งแต่ ๖๑ ปีขึ้นไป  จำนวน  ๑,๕๖๕  คน 
 ๑.๖  เด็กอายุต่ำกว่า ๑๗-๒๐ ปี จำนวน  ๓๘๙  คน 
 
๒.  ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร 

๒.๑ สถานที่ให้บริการหรือดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วย 

ลำดับที่ 
สถานที่ให้บริการหรือดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วย 

 
จำนวน 

๑ ร้านขายขา 1 
๒ รพ.สต.ตำบลช้างมิ่ง ๓ 
๓ โรงพยาบาล - 
๔ คลินิกแพทย์/พยาบาล 3 
๕ บ้านหมอพ้ืนบ้าน/หมอสมุนไพร - 
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บทที่ 4  
ข้อมูลทั่วไป 

๑. สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างม่ิง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลช้างมิ่งจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช้างมิ่ง  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ตามพระราชกฤษฎีกาท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓  ตอนพิเศษ ๕๒ ง  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙   

๒.๑ สภาพทั่วไป 
      ๒.๑.๑ ที่ตั้ง   

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านอุ่มไผ่ หมู่ที่ ๕ เป็นตำบลหนึ่งในสิบตำบล
ของอำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร   โดยตำบลช้างมิ่ง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพรรณานิคม  
อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรรณานิคม  ห่างจากตัวอำเภอระยะทาง  ๑๒  กิโลเมตร  ตำบลช้างมิ่ง  มีพื้นที่
ประมาณ  ๕๒.๓๑ ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ ๓๒,๖๙๔ ไร่  เป็นตำบลใหญ่  

๒.๑.๒  เนื้อที่   
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง มีเนื้อที่ ทั้งหมด ๕๑.๒๐ ตารางกิโลเมตร  

มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติด       เขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง 

  ทิศตะวันออก ติด       เขตเทศบาลตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม 
  ทิศใต้  ติด       เขตเทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม  
  ทิศตะวันตก ติด เขตเทศบาลตำบลแร่  อำเภอพังโคน 
 

๒.๑.๓  ภูมิประเทศ   
สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งมีสภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วย  คลอง  

และสระน้ำกระจายตามพ้ืนที่  จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร 
 

               ๒.๒    สภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๒.๑  อาชีพ   

             ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
สำคัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้ 

- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  ๗๐  ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ  ๑๓  ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ    ๘  ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพค้าขาย  ร้อยละ    ๙  ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
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๒.๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน    ๒     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด      ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๗๕ แห่ง โรงฆ่าสัตว์      ๑ แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      ๔ แห่ง 

 
๒.๓  สภาพทางสังคม 

  ๒.๓.๑  การศึกษา 
   - โรงเรียนประถมศึกษา                   ๗     แห่ง 
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา     ๑       แห่ง 
  ๒.๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
            ประชาชนในตำบลช้างมิ่ง  จะนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ ๖๐  
  มีวัด ๖ แห่ง ดังนี้ 

๑.วัดตาลสุมบ้านตาลเลียน  ๔.  วัดจันทร์บ้านอุ่มไผ่ 
๒.วัดป่าโสตถิผลบ้านหนองโดก  ๕.  วัดป่าจันทมิตบ้านโนนคำ 

 ๓.วัดแจ้งบ้านหนองโดก   ๖.  วัดเจ้าผู้ข้าบ้านไผ่ทอง 
สำนักสงฆ์  ๑  แห่ง  สำนักสงฆ์ดอนเจ้าปู่สีดา  บ้านหนองหวาย 
- นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ  ๔๐ มี โบสถ์คริสต์ จำนวน  ๕  แห่ง ดังนี้ 

๑.วัดพระคริสตราชาบ้านช้างมิ่ง 
๒.วัดพระแม่รับสารบ้านหนองเดิ่น-ดอนขาว 
๓.วัดพระแม่แจกจ่ายพระหรรษทานบ้านดอนม่วย 
๔.วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้าบ้านโนนค้อ 

                               ๕.วดัพระนามพระเยซูบ้านนาคำ 
  ๒.๓.๒  สาธารณสุข  
   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพ้ืนที่ตำบลช้างมิ่ง  จำนวน  ๓  แห่ง  ดังนี ้
   ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านช้างมิ่งพัฒนา 
   ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองโดก 
   ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีวงศ์ทอง 

  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  ๑๘  แห่ง  หมู่ที ่ ๑-๑๘ 
  -  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 



 

แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช้างมิ่ง ประจำปี ๒๕๖3 

๒.๔  การบริการขั้นพื้นฐาน 
  ๒.๔.๑  การคมนาคม 

การคมนาคมของตำบลช้างมิ่ง มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวอำเภอได้ ๒  เส้นทางหลัก  ดังนี้ 
      ถนนทางหลวง    สายวัดป่ากลางโนนภู่-หนองโดก 
            ถนนทางหลวงหมายเลข  ๒๐๕๒   สายหนองเบ็น-ตาลเลียน      

  ถนนภายในตำบล 
  ๑.  ถนน คสล.  จำนวน  ๑๐๐  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 

๒.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จำนวน  ๓๐  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะลำบากในฤดูฝน 
                   สะพาน    จำนวน   ๕    สะพาน 

 
๒.๔.๒  การโทรคมนาคม 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอซึ่งมี  
จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   

  -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้ำที่  แต่ก็มีบางรายการ
ที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้าหน้ำที่
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
 
๒.๔.๓  การไฟฟ้า 

     หมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน และต้องการขยายเขตไฟฟ้าเป็นบางหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน 
ซ่ึง ประชากรได้ขยายเขตหมู่บ้านออกไป 
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๒.๔.๔  แหล่งน้ำธรรมชาติ 

น้ำ  มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค - บริโภค  จำนวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพ่ือ
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ลำห้วย  ๕ แห่ง  สระน้ำ  ๕๐ แห่ง 
    หนองน้ำ ๑๑ แห่ง  บ่อน้ำตื้น ๓๐ แห่ง 
    ลำคลอง  ๔ แห่ง  บ่อบาดาล ๑ แห่ง 
    บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน้ำ - แห่ง 
    แม่น้ำ  ๑ แห่ง  ฝาย  ๒ แห่ง 
    อ่ืน ๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 

 
 ๒.๕  ข้อมูลอ่ืน ๆ  

๒.๕.๑ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่

ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  
 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 

"กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ  เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)ได้นำนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ   สปสช. จะ
จัดสรรงบประมาณแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
ตามท่ีหลักคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดและสำหรับปีงบประมาณ๒๕๖๓ ได้จัดสรรเป็นเงิน ๔๕
บาทต่อประชาชนในพื้นท่ีหนึ่งคน  และท้องถิ่นตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง(อบต.เมืองยาง) 
สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐   ถือเป็นแนวทางท่ีดี  ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
ในแง่ของการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  แก่ประชาชนในท้องถิ่นเอง  
   การจัดทำโครงการแผนสุขภาพชุมชน โดยใช้แผนพัฒนายุทธศาสตร์  เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง  นับเป็นความคิดริเริ่มที่ดี  น่าจะ
เป็นแนวทางและเป็นแบบอย่างในการบริหารงานสาธารณสุข  ในอนาคต"   

“วิสัยทัศน์”  คือการกำหนดทิศทางในการทำงานในอนาคต  เปรียบเสมือนภาพฝันขององค์กรที่
อยากจะเห็น ในระยะยาว  วิสัยทัศน์  จะบรรลุตามจุดมุ่งหมายนั้นหรือไม่  ขึ้นกับว่าคนในองค์กรจะให้ความร่วมมือ 
ในทางบริหาร และนำไปการปฏิบัติจริงจังแค่ไหน  โดยหลักการ  เมื่อมีวิสัยทัศน์แล้ว  จะต้องร่วมกันกำหนดพันธกิจ 
หรือภารกิจ  กำหนดเป้าหมาย  และกลยุทธ์ขึ้นมาให้ชัดเจน   
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จากนั้นจึงนำไปสู่การวางแผน  การจัดทำโครงการ  และกิจกรรม  นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ขั้นตอน  ซึ่งก็คือการวางแผนยุทศาสตร์นั่นเอง 
                     คณะกรรมการฯ และทีมวิทยากรจึงได้วิสัยทัศน์ดังกล่าวขึ้นมา ต่อไปนี้คือ ผลการวิเคราะห์องค์กร 
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis   ก่อนที่จะมาเป็นวิสัยทัศน์ข้างต้น 

จุดแข็ง 
 ๑. งบประมาณพอเพียง    
 ๒. บุคลากรมีความรู้ และความสามารถ  พอเพียง  

   ๓. คณะกรรมการมีความรู้ 
 ๔. คณะกรรมการมีความร่วมมือที่ดี 
 ๕. มีการสื่อสารที่ดี  
จุดอ่อน 
๑. กรรมการเสียสละน้อย 
๒. แผนงานไม่ชัด 
๓. ขาดประสบการณ์ 
๔. ขาดการประชุมอบรมอย่างต่อเนื่อง 

           ๕. การติดตามประเมินผลไม่สม่ำเสมอ 
โอกาส 
           ๑. ผู้นำศาสนา,ผู้นำท้องที่ที่เข้มแข็ง ส่งเสริมผลักดันการดูแลเรื่องสุขภาพของชุมชน 
  ๒. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะชุมชน 

๓. ได้รับงบประมาณจาก สปสช. และ อบต. เพ่ิมข้ึน 
 
สิ่งคุกคาม (อุปสรรค)  

  ๑.ภาวะเศรษฐกิจที่ต้องแก่งแย่งแข่งขันกัน  ทำให้คนดิ้นรน  มีความเสียสละต่อส่วนร่วมน้อย  
  ๒.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ  
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แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ์
วิสัยทัศน์   “ตำบลน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”  
เป้าหมาย  ๑.สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในตำบลดอนทราย ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ตามสิทธิ อันพึงมพีึงได้ 
                   ๒.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ด ี
               ๓.ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพได้มากข้ึน 
               ๔.ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดแูลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้โดยถือว่า สุขภาพ เปน็เรื่อง     
                  ของประชาชนทกุคน 
              ๕.ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืนซึ่งจำเป็นต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้น การสรา้ง สุขภาพมากว่าการ  ซ่อม สุขภาพ 
หน่วยงาน   กองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัพื้นที่หรือท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชา้งมิ่ง 

  เป้าหมาย 
 

 
 
 

ประชาชน  
 
 
 
 

ภาคี  
 
 
 
 

กระบวนการ  
 
 
 
 

พื้นฐาน  
 
 
 
 

บริบทของชุมชน  

 
 

ประชาชนตำบลช้างมิ่งสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง ตำบลพัฒนายั่งยืน 

มีเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ด้านสุขภาพ 

อปท.และหน่วยงานภาครัฐ 
ให้การสนับสนุน ส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง 

มีการเปดิเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
นำเสนอนวตกรรม/ผลงาน 

พัฒนาศูนย์เรียนรู้และ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของบุคคลากรในกองทุน 

มีระบบติดตามประเมินผลทีด่ ี

คกก.โครงการ/ผู้นำมีศักยภาพสูง
ในการบริหารจัดการโครงการ/
ประชาชนมีส่วนร่วม 

มีโครงการทีด่ำเนินการโดยชุมชนมากขึ้น 
มีข้อตกลงของชุมชน 
ในการดูแลสุขภาพ 

คณะกรรมการกองทุนมีศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการกองทุน 

มีระบบสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารและระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมของตำบล 
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โรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
สิ่งที่ต้องการเห็น 

ระดับประชาชน ระดับกระบวนการ 
อดีต/ปจัจุบัน 
- การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง 
- ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในโรคความดนัโลหิตสูง/
เบาหวาน 
อนาคต 
- อยากให้ประชาชนรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องและมี
ประโยชน ์
- อยากให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลัง
กาย 
- อยากให้ประชาชนสนใจและรบัฟังข่าวสารเกี่ยวกับโรคความดนั
โลหิตสูง/เบาหวาน และปฏิบัตติัวอย่างถูกต้อง 

อดีต/ปจัจุบัน 
- การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง 
- รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ไมด่ึงดูดใจ 
 
อนาคต 
- อยากให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งร่วมกันทำงานอย่าง
เป็นระบบ 
- ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้จัดให้มีการให้ความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
และโทษของโรคให้มากกว่านี้ 

ระดับภาคี ระดับรากฐาน 
อดีต/ปจัจุบัน 
- ผู้นำชุมชนไม่ให้ความสำคัญเก่ียวกับโรคความดนัโลหิตสงู/
เบาหวาน 
- อบต. ไม่ได้สนับสนนุงบประมาณอย่างเพียงพอ 
- การร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งทางโรงพยาบาล รพ.สตใน   
  พื้นที่  สอ. อสม. ยังไมไ่ด้ทำงานอย่างเปน็ทีม 
อนาคต 
- ต้องการให้ผู้นำชุมชนมสี่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ ์
- ต้องการให้ อบต. สนับสนุนงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ 
- ต้องการให้ทุกหน่วยงานมีการประสานงานอย่างเป็นทีม 
- อยากให้ อบต. มีการสนับสนนุงบในการจัดกิจกรรมปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

อดีต/ปจัจุบัน 
- อสม. ไม่ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับโทษของโรคความดนั
โลหิตสูง/เบาหวาน 
- อสม.และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุละเลยการให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับเร่ืองการกินที่ถูกต้อง(อาหารเค็ม มัน 
หวาน) 
- ทีมงานขาดทักษะ 
- ผู้นำไม่มีศักยภาพ 
- ขาดข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ 
อนาคต 
- อสม.และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุให้ความรู้แก่ประชาชน 
- อยากให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ก่อให้เกิดโรคความดันฯ/เบาหวาน 
- มีทักษะในการทำงานมากข้ึน 
- ผู้นำมีศักยภาพ 
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บทที่ 5  
แผนงาน / กิจกรรมโครงการ 

แผนงาน/กิจกรรมโครงการ แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช้างม่ิง  
อำเภอพรรณานิคม    จังหวัดสกลนคร 

 
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

/พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนา
ระบบแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS) 

2. โครงการควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

3. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

4. โครงการอุดหนุน
สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน
(ศสมช.)จำนวน 
๑๘ หมู่บ้าน) 
 

 

เพื ่อพัฒนาการบร ิการการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโรค
ไข้เลือดออกและรู้จักวิธีป้องกัน 
 
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 
 
เพื ่อเพิ ่มศักยภาพให้กับอสม .ตำบล
ช้างมิ่ง 

จัดกิจกรรมการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 
จัดกิจกรรมควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
จัดกิจกรรมป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
จัดกิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากา
รำเนินนงานของอสม. 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

135,000 

พนักงาน EMS  
 
 
ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลช้างมิ่ง 
 
สุนัข/แมว 
 
 
อสม. 

พนักงาน EMS 
 
 
ประชาชนในพื้นท่ี
ห่างไกลโรคไข้เลือดออก
และรู้จักวิธีป้องกัน 
เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 
 
อสม.ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ิมพูนความรู้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
 
 
สำนักปลัด 
 
 
สำนักปลัด 
 
 
สำนักปลัด 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
/พื้นที่ดำเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 
 

 
 
6.โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการด้านสาธารณสุข

อย่างครบถ้วน 
 
 

๑.เพ่ือให้สัตว์ควบคุมในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลช้าง
มิ่งได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า 
๒.เพ่ือควบคุมป้องกันการ

ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลช้างมิ่ง 
 

อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขหมู่ที่๑-๑๘ 

หมู่บ้านละ ๓ โครงการใน
กรอบวงเงิน ๒๐,๐๐๐บาท 

สัตว์ควบคุมในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลล
ช้างมิ่งทั้ง ๑๘ หมู่บ้านได้รับ

การข้ึนทะเบียนและได้รับการ
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 

๓๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

   ๓,๐๐๐ 

ประชาชน 
 
 
 
 

สัตว์
ควบคุม 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง

ครบถ้วน 
 
 

สำนักปลัด 
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