


ค าน า 

 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลต าบล ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นท่ีได้ เทศบาลต าบลก าพวนได้
พิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ีก าหนดแนวทางสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีแล้วเห็นว่า การสมัครเข้า
ร่วมด าเนินงานกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นประโยชน์ และก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าพวนเป็นอย่างมาก เนื่องจากกองทุนสามารถสนับสนุนการจัดบริการ
สาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาลระดับปฐม
ภูมิ ให้กับประชาขนได้หลากหลายวิธี ท้ังท่ีบ้าน ชุมชน หรือหน่วยบริการ 

 เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก าพวน เป็นไปอย่างมีระบบและ
เป็นขั้นตอน การด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการกองทุนจึงได้จัดท าแผนสุขภาพ
ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้ึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน ต่อไป 

 

 

      กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก าพวน 
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บทที่ 1 

บทน า 
----------------------------------------------------------- 

 เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัย
หลายๆ ด้านท่ีผสมผสานกันอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมาจากพันธุกรรม เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจ 
ปัจจัยด้านครอบครัว ชุมชน สังคม ท่ีมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการแก้ไข
จะต้องใช้กลวิธีการด าเนินงานในหลายวิธี และใช้ระยะเวลาการดะเนินงานท่ีต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของสุขภาพ 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดท าข้อมูล และ
แผนงานท่ีใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีท่ีเกี่ยวจ้อง การจัดท าแผนงานดังกล่าวอาจใช้เครื่องมือ เช่น แผน
สุขภาพชุมชน แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นต้น โดยในระยะแรกอาจเลือกใช้แผนสุขภาพชุมชน และในระยะ
ต่อไปมีการพัฒนาขึ้นโดยน าแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อ
พัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป 

ความหมายของแผนสุขภาพต าบล 

 แผนสุขภาพต าบล เป็นแผนงานด้านสุขภาพของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน เป็น
กระบวนการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมก าหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา
และร่วมรับผลประโยชน์ โดยเริ่มจากการคัดเลือกแกนน า การทบทวนงานในอดีต ก าหนดอนาคต การส ารวจ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดปัญหา และการประเมินศักยภาพชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการทบทวน
ตนเอง โดยค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมในชุมชน รวมท้ังแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ 

หลักการของแผน 

 1. ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้ง หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ 

 2. รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 3. บูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 

 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนสุขภาพต าบลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก าพวน 

 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขท้ัง 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลก าพวน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในต าบลก าพวน 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก าพวน 

 1. จัดเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง สร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 

 2. ประชุมคณะกรรมการฯ จัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานต่างๆ 

 3. องค์กรทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาท่ีแท้จริง 

 4. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ความต้องการพัฒนา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

 5. น าข้อมูลท่ีได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อจัดท าเป็นแผนสุขภาพชุมชน และ
ประกาศใช้ต่อไป 
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บทที่ 2 
 

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
--------------------------------------------------------- 

 

วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก าพวน คือ 

 “ระบบบริการสุขภาพทั่วถึง ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง กองทุนยั่งยืน” 
 

พันธกิจการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

 สร้างหลักประกันสุขภาพ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ตามความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความต้องการของชุมชน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

 “ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยท่ีมีหลักประกันสุขภาพท่ีมั่นคง ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลก าพวน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกนัสุขภาพ เทศบาลต าบลก าพวน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก าพวน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
หลัก คือ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี มี
แนวทางการพัฒนา จ านวน 2 แนวทาง ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐม
ภูมิเชิงรุก ท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเส่ียง และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้นท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยกลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นใน
พื้นท่ี มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 2 แนวทาง ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค ให้แก่กลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงาน
อื่นในพื้นท่ี 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยโรคเรื้อรัง มีแนวทางการ
พัฒนา จ านวน 2 แนวทาง ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐม
ภูมิเชิงรุก ท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ช่ือ
อื่นท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกาพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

 กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน



พิการ หรือศูนย์ช่ออื่นทีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 
มีกิจกรรมในการสร้างระบบสุขภาพที่ดี 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 แนวทาง ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต าบล 

 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหา กรอบแนวคิด หลักการ ระบบหลักประกันสุขภาพ 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี จ านวน 1 แนวทาง ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมในการปูองกันและแก้ไขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือ
หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นหรือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี 

 3. เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียง และกลุ่ม
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้นท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

 4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

 5. กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ 
 

เป้าหมาย 

 1. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในต าบลก าพวน ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
ได้ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ 

 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

 3. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น 

 4. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยถือว่า 
“สุขภาพ” เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน 

 5. ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืน ซึ่งจ าเป็นต้องเป็นระบบท่ีมุ่งเน้น “การสร้าง” 
สุขภาพมากกว่า “การซ่อม” สุขภาพ 
 

กิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 
10)  
 1. กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
     กิจกรรมหลักตามกลุ่มเปูาหมายหลักกลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
  1.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
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  1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  1.5 การส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
  1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
  1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
  1.8 อื่นๆ (ระบุ)          
 

 2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเปูาหมายหลักกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  2.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
  2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนปูองกันโรคตามวยั 
  2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
  2.8 อื่นๆ (ระบุ)          
 

 3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเปูาหมายหลักกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
  3.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
  3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนปูองกันโรคตามวยั 
  3.7 การปูองกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
  3.8 การปูองกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
  3.9 อื่นๆ (ระบุ)          
 

 4. กลุ่มวัยท างาน 
  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเปูาหมายหลักกลุ่มวัยท างาน 
  4.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยท างานและการปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อมในการท างาน
  4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยท างาน 
  4.7 การปูองกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
  4.8 การปูองกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
  4.9 อื่นๆ (ระบุ)          
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 5. กลุ่มผู้สูงอายุ 
  5.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  5.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  5.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  5.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  5.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
  5.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
  5.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเส่ือม 
  5.8 อื่นๆ (ระบุ)          
 6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเปูาหมายหลักกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
  6.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  6.5 การคัดกรองและดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
  6.6 การคัดกรองและดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ 
  6.7 การคัดกรองและดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
  6.8 การคัดกรองและดูแลผู้ปุวยโรคมะเร็ง 
  8.4.6.9 อื่นๆ (ระบุ)          
 7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเปูาหมายหลักกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
  7.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  7.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
  7.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
  7.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเส่ือม 
  7.8 อืน่ๆ (ระบุ)          
 8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเปูาหมายหลักกลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเส่ียง 
  8.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  8.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  8.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  8.5 การส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
  8.6 อื่นๆ (ระบุ)          
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 9.  ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)] 
  9.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
  9.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  9.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ 
  9.4 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
  9.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุ)         
 

 10. กลุ่มอื่น ๆ (ระบุ)          
   10.1 อื่นๆ (ระบุ)           
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บทที่ 3 
 

ข้อมูลที่จ าเปน็ในการจัดท าแผนสุขภาพต าบล 
---------------------------------------------------------- 

 

 ต าบลก าพวน เป็นต าบลหนึ่ง เดิมขึ้นอยู่กับอ าเภอกะเปอร์  และต่อมาได้แยกมาเป็นกิ่งอ าเภอสุข
ส าราญ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕  และยกฐานะเป็นอ าเภอ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันท่ี ๘ กันยายน 
๒๕๕๐ ก าพวน  เป็นช่ือของหวายชนิดหนึ่งซึ่งมีในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก  ต่อมาชาวบ้านได้เรียกขานพื้นท่ีแห่งนี้
ตามช่ือหวาย ว่า “บ้านก าพวน”  
 ต าบลก าพวนได้รับการจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลก าพวนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง
วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖ ง และต่อมา ได้รับการยก
ฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลก าพวนเป็นเทศบาลต าบลก าพวน เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เทศบาลต าบลก าพวน มีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถท านิติกรรมสัญญาหรือการ
ก่อหนี้ผูกพันตลอดจนปฏิบัติการอื่นๆ ให้มีผลบังคับตามกฎหมายทุกกรณี 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย 
1. ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  
  เทศบาลต าบลก าพวนต้ังอยู่เลขท่ี ๔๘/๑หมู่ท่ี ๔ ถนนเพชรเกษม เขตพื้นท่ีของอ าเภอสุขส าราญ  
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระนอง ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร และหา่งจากท่ีว่าการอ าเภอประมาณ ๔ กิโลเมตร มีพื้นท่ี
ความรับผิดชอบประมาณ ๑๑๐.๐๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๘,๗๕๑ ไร่ 
  โดยมีพื้นที่ติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ   จรดต าบลนาคา  อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง 
  ทิศใต้   จรด ต าบลคุระ  อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
  ทิศตะวันออก จรดต าบลเช่ียวหลาน อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ทิศตะวันตก จรดทะเลอันดามัน  มีพื้นท่ีติดต่อชายแดนกับประเทศพม่าระยะทาง ๑๕ กม. 
 

แผนที่เทศบาลต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง 
 

 

 

 

 

 



1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   

  ต าบลก าพวนต้ังอยู่ตอนใต้ของจังหวัดระนอง และเช่ือมต่อระหว่างต าบลนาคา จังหวัดระนอง 
กับ  ต าบลคุระ จังหวัดพั ง งา ท่ีส า คัญพื้น ท่ีตลอดแนว ฝ่ังตะวันตกติดกับชาย ฝ่ังทะเลอันดามัน  มี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ท่ีมีท้ังปุาบก ปุาชายเลน สัตว์น้ า มีภูมิประเทศสวยงาม ประกอบด้วยภูเขา
สลับซับซ้อน มีพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลท่ีมีแนวยาว โดยมีหมู่เกาะก าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมของ
นักท่องเท่ียว ฝนตกชุก มีพืชผลต่างๆ ท่ีสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี เช่น มะม่วงหิมพานต์ 
ทุเรียน มังคุด ยางพารา และปาล์มและมีการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีหลากหลาย มีวิถีชีวิตแบบชุมชน
แบบด้ังเดิม สังคมโดยท่ัวไปเป็นชุมชนมุสลิมมีความต่ืนตัวทางด้านการเมืองในระดับปานกลาง 

 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   

  ต าบลก าพวนมีสภาพอากาศ ท่ีอบอุ่นเย็นสบาย ไม่ร้อน ไม่หนาวมาก เช่นเดียวกับเมืองชายทะเล
ท่ัวไป มีฝนตกชุก เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในปีหนึ่งจัดได้ว่ามี ๓ฤดู คือ 

  ฤดูร้อน  ต้ังแต่ เดือน  มกราคม   ถึง  เดือน เมษายน   อุณหภูมิเฉล่ีย ๓๕°c  
  ฤดูฝน  ต้ังแต่ เดือน พฤษภาคม    ถึง  เดือน ตุลาคม    อุณหภูมิเฉล่ีย ๓๐°c 
  ฤดูหนาว  ช่วงส้ันๆ ต้ังแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม   อุณหภูมิเฉล่ีย ๒๔°c 
 

1.4  ลักษณะของดิน   

ในพื้นท่ีต าบลก าพวน ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 6 กลุ่มดังนี้ 
1. กลุ่มชุดดินท่ี 6 
2. กลุ่มชุดดินท่ี 13 
3. กลุ่มชุดดินท่ี 26 
4. กลุ่มชุดดินท่ี 45 
5. กลุ่มชุดดินท่ี 53 
6. กลุ่มชุดดินท่ี 62 

 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลก าพวน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน  มีพื้นท่ีอยู่ในเทศบาล
ต าบลก าพวน ท้ังหมด 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ท่ี ๑ บ้านทะเลนอก  ผู้ปกครอง  นางสนธยา   ผดุงชาติ  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ท่ี ๒ บ้านเหนือ  ผู้ปกครอง  นายมนตรี   สาลี  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ท่ี ๓ บ้านก าพวน  ผู้ปกครอง  นายอดุลย์  กิจการ  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ท่ี ๔ บ้านภูเขาทอง  ผู้ปกครอง  นายสุทิน  จ าปาดะ  ก านัน 
  หมู่ท่ี ๕ บ้านสุขส าราญ  ผู้ปกครอง  นายโยบ   จันดี  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ท่ี ๖  บ้านโตนกลอย  ผู้ปกครอง  นายสมมารถ ปรุงเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ท่ี     ๗ บ้านหาดทรายขาว ผู้ปกครอง  นายนุกูล คงมั่น  ผู้ใหญ่บ้าน 
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 2.2 การเลอืกต้ัง   
  เทศบาลต าบลก าพวนแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  ๒ เขต  ดังนี้ 
  เขตท่ี    ๑   บ้านทะเลนอก, บ้านก าพวน, บ้านภูเขาทอง 
  เขตท่ี    ๒   บ้านเหนือ, บ้านสุขส าราญ, บ้านโตนกลอย, บ้านหาดทรายขาว 
 
3.  ประชากร 

3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร   
จ านวน  7  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน)  รวม 
๑ บ้านทะเลนอก 96 148 146 294 

๒ บ้านเหนือ 553 791 769 1,560 
๓ บ้านก าพวน 427 733 727 1,460 

๔ บ้านภูเขาทอง 529 916 898 1,814 
๕ บ้านสุขส าราญ 259 381 331 712 
๖ บ้านโตนกลอย 88 172 186 358 

7 บ้านหาดทรายขาว 252 291 278 569 
รวมทั้งสิ้น 2,204 3,432 3,335 6,767 

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอสขุส าราญ  ณ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖๒ 

 3.2  ตารางเปรียบเทียบประชากร 

ท่ี หมู่บ้าน 
ประชากรปี 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

หมู่ท่ี ๑ บ้านทะเลนอก 
หมู่ท่ี ๒ บ้านเหนือ 
หมู่ท่ี ๓บ้านก าพวน 
หมู่ท่ี ๔บ้านภูเขาทอง 
หมู่ท่ี ๕บ้านสุขส าราญ  
หมู่ท่ี ๖บ้านโตนกลอย 
หมู่ท่ี ๗  บ้านหาดทรายขาว 

287 
1,578 
1,347 
1,678 
717 
312 
548 

๒๘8 
๑,๕90 
๑,๓89 
๑,700 
740 
๓30 
๕70 

296 
1,562 
1,455 
1,794 
735 
363 
561 

296 
1,562 
1,455 
1,794 
735 
363 
561 

 

296 
1,562 
1,455 
1,794 
735 
363 
561 

 

294 
1,560 
1,460 
1,814 
712 
358 
569 

รวม 6,467 ๖,607 6,669 ๖,766 ๖,766 6,767 
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 3.3  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริง ณ วันส ารวจ จ าแนกตาม  ช่วงอายุ 

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย(คน) จ านวนเพศหญิง(คน) จ านวนรวม(คน) 
น้อยกว่า ๑ปีเต็ม 

1ปีเต็ม- ๕ปี 
๖ปีเต็ม- ๑0ป ี

๑1ปีเต็ม- ๑5ป ี
๑6ปีเต็ม- 20ป ี
21ปีเต็ม- ๒๕ปี 

๒๖ปีเต็ม- ๔๙ปีเต็ม 
๕๐ปีเต็ม- ๖๐ปีเต็ม 

มากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป 

8 
142 
๒10 
209 
๑88 
180 
822 
๒50 
๒35 

13 
144 
198 
383 
๑88 
170 
807 
278 
๒43 

21 
286 
408 
780 
376 
350 

๑,629 
528 
๔78 

รวมทั้งหมด ๒,๒44 ๒,298 ๔,480 
*หมายเหตุ : จ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรท่ีมีอยู่ใน

ทะเบียนบ้านได้ (ข้อมูล จปฐ. ปี 2561  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสุขส าราญ)  
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษาจ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

(ข้อมูลจปฐ. ปี 2561  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสุขส าราญ)  
 

 ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลก าพวน  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลก าพวน จ านวน  4 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  
จ านวน  4  แห่ง   
 
 
 
 
 

การศึกษา เพศชาย(คน) เพศหญิง (คน) รวม(คน) 
ไม่เคยศึกษา 
ต่ ากว่า ป. ๔ 
ป.๔- ป.๖ 
ม.๑-๓ 
ม.๔-๖, ปวช. 
ปวส.,อนุปริญญา 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี
อื่นๆ  

106 
๒17 
950 
389 
๓63 
๗8 

๑31 
10 
- 

๑69 
๒26 
๘75 
๓52 
๓28 
92 

๑87 
7 

275 
443 

๑,825 
๗41 
691 
๑70 
๓18 
๑7 

รวมทั้งหมด ๒,๒44 ๒,236 ๔,480 
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 4.2  สภาเด็กและเยาวชนต าบลก าพวน 
 เทศบาลต าบลก าพวน  ได้จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นองค์กรเครือข่าย
เช่ือมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลก าพวนท่ีมีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในต าบลก าพวนภายใต้หลักการ 
“เด็กน าผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 โดยสภา
เด็กและเยาวชนมีส านักงานต้ังอยู่ท่ี เทศบาลต าบลก าพวน  อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง โดยได้ด าเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของ
สภาเด็กและเยาวชน 

 4.3  สาธารณสุข     
   -  อนามัยเฉลิมพระเกียรติก าพวน จ านวน  1  แห่ง  ต้ังอยู่บ้านภูเขาทอง หมู่ท่ี 4 
   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทะเล จ านวน 1 แห่ง ต้ังอยู่บ้านทะเลนอก หมู่ท่ี 1 
   - โรงพยาบาลสุขส าราญ เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ จ านวน 1 แห่ง 

   สถิติผู้ป่วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอ าเภอสุขส าราญ 
   ปีงบประมาณ 2560  จ านวน  3 ราย 
   -  เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ (จักรยานยนตร์/ไม่สวมหมวก) 1 ราย 
   -  เสียชีวิต ท่ีรพ.ระนอง  2 ราย (จักรยานยนตร์*ไม่สวมหมวก/รถยนต์ ) 
      ปีงบประมาณ 2561   จ านวน  2 ราย   
   -  เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ( อุบัติเหตุรถยนต์ ) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
      ปีงบประมาณ 2562  1 ราย   
   -  เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ (จักรยานยนตร์*ไม่สวมหมวก/รถบัส ) 

 4.4  อาชญากรรม 

   เทศบาลต าบลก าพวนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  
และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลต าบลก าพวนก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลท่ีส ารวจพบว่ามีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ
เทศบาลต าบลก าพวนในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น 2561-2565 เรียบร้อยแล้ว รวมท้ังได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุด
หลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาท่ีพบเป็นประจ าคือขับรถจักรยานยนต์ไม่สวม
หมวกกันน็อค  และการไม่ปฏิบัติการกฎจราจร  เทศบาลต าบลก าพวนได้ด าเนินการแก้ไขโดยการจัดการ
โครงการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแบบมีส่วนร่วม โดยเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นท่ีเทศบาลต าบลก า
พวน เป็นพื้นท่ีเพื่อด าเนินโครงการ การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแบบมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง ต้ังอยู่ในเขตชุมชน ใกล้กับตลาดก าพวน เป็นแหล่ง
คมนาคมท่ีมีรถวิ่งพลุกพล่าน ไม่มีสัญญาณไฟจราจร รวมท้ังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ประกอบกับพฤติกรรม
ของผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่มีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการเลือกพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลก าพวน เป็นพื้นท่ีเพื่อด าเนินโครงการ การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแบบมีส่วนร่วมของศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ และชุมชนต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็น
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าร่องในการจัดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาจุดเส่ียง 
พฤติกรรมเส่ียง การจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ และชุมชนต าบลก าพวน และศึกษาแนวทางการสร้าง
ความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

  ผลการด าเนินงาน : ผลที่เกิดจากการด าเนินงาน 1) เกิดบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม
มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน 2) เกิดมาตรการทางสังคม ส าหรับผู้ไม่เคารพกฎจราจร 3) เกิดการ
ขยายเครือข่ายไปสู่กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนต าบลก าพวน 4) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ สวมหมวกนิรภัยและ
คาดเข็มขัดนิรภัยมารับ-ส่งบุตรหลาน 90% 5) ได้รับการยอมรับจากชุมชนภายนอกจากการถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการด าเนินงาน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านความปลอดภัย ผ่านส่ือโทรทัศน์ 3 
รายการ 6) เกิดชุดการแสดงของเด็กเล็ก เรื่อง “หนู หนู เชิญชวนรณรงค์ รักหนู ห่วงหนู ใส่หมวกกันน็อคให้หนู
นะคะ” นวัตกรรมชุดการแสดง ดิเกฮูลู เรื่อง “คนรอบข้างห่วงใย ใส่ใจ ในความปลอดภัยของเด็ก” ซึ่งใช้การ
แสดงท่ีมาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนต าบลก าพวน เกิดส่ือการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยโดยผลิตจาก
วัสดุเหลือใช้ เช่น เกมบันไดงู เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย การใช้ส่ือท่ีผลิตจากปราชญ์ชุมชน เรียนรู้เรื่องสัญญาณ
ไฟจราจร ทางม้าลาย เรียนรู้เหตุการณ์จ าลองการใช้รถใช้ถนน การขับขี่ยานพาหนะโดยใช้ส่ือท่ีครูและเด็ก
ร่วมกันผลิตเพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และ 7) ได้รับหมวกนิรภัย
ส ารับเด็กเล็ก จ านวน 80 ใบ จากหน่วยงานในระดับจังหวัด เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ปกครอง และ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งอื่น ให้มีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านความปลอดภัยทางถนน ส าหรับเด็กปฐมวัย เกิดการต่อยอดจัดต้ังกองทุนวันละบาท เพื่อความปลอดภัย
ของหนู เพื่อให้เด็กในศูนย์มีหมวกนิรภัยครบ 100% โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด สาขาจังหวัดระนอง เพื่อสิทธิพิเศษในการซื้อหมวกนิรภัยในราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาด 
ซึ่งจะน าไปสู่การผลักดันให้เกิดการสวมหมวกนิรภัย 100% 

 4.5  ยาเสพติด 
   ปัญหายาเสพติดในต าบลก าพวน  จากการท่ีทางสถานีต ารวจภูธรสุขส าราญ และสาธารณสุข
อ าเภอ พบว่าปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ผู้เสพมีอายุน้อยลง คือต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยทางเทศบาลต าบลก า
พวน ร่วมกับทุกภาคส่วนในระดับอ าเภอ ได้ร่วมปรึกษาหารือในรูปแบบคณะกรรมการ พชอ. เพื่อร่วมมือกันเร่ง
กวดกัน และดูแลแบบเชิงรุก เพื่อลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน การแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลก าพวน 
สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ีเท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ี  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ 
เทศบาลต าบลก าพวนก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 4.6  การสังคมสังเคราะห์ 
   เทศบาลต าบลก าพวนได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
   (๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
   (๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
   (๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
   (๔)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนท่ัวไป 
   (๕)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 

-13- 



   (๖)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง 
   (๗)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ท่ีให้การสนับสนุน 
 

5.  ระบบเศรษฐกิจ 
 5.1  การเกษตร 
  ต าบลก าพวนมีพื้นท่ีส่วนใหญ่ประมาณ 70% เป็นภูเขาสูงชันและปุาไม้ เป็นท่ีราบชายฝ่ัง
ประมาณ 30% ของพื้นท่ีแหล่งน้ าธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืช
เศรษฐกิจได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ชนิดต่างๆ และราษฎรท่ีอยู่ริมฝ่ังทะเลบางส่วนประกอบอาชีพเล้ียง
ปลาในกระชัง เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง เล้ียงหอยในกระชัง เช่น หอยแมลงภู่ และประกอบอาชีพการท าประมง
ชายฝ่ังขนาดเล็ก  (ข้อมูล ส านักงานเกษตรอ าเภอสุขส าราญ ปี 25๖2) 
 5.2  การประมง 
  ด้วยลักษณะพื้นท่ีของต าบลก าพวน มีแนวชายฝ่ังด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน มีปุาชาย
เลน มีทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ ประชากรในหลายหมู่บ้านประกอบอาชีพประมง เช่น จับปลา 
อวนปู ซึ่งส่วนใหญ่น ามาบริโภคในครัวเรือนและส่งขายเป็นการค้าบ้างหรือน ามาเป็นวัตถุดิ บในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อย่างอื่น เช่น กะปิ น้ าปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเล้ียงกุ้งเพื่อการค้าด้วย 
 5.3  การปศุสัตว์ 
  การปศุสัตว์ของต าบลก าพวน มีการเล้ียงเพื่อการค้าและการบริโภคในครัวเรือนโดยใช้พื้นท่ีการ
เล้ียงบริเวณสวนยาง สวนผลไม้ ท่ีนาร้าง มีการเล้ียงแพะในลักษณะการรวมกลุ่มในบางหมู่บ้าน มีการเล้ียงโค 
ซึ่งตลาดจ าหน่ายจะจ าหน่ายท้ังในต าบลและนอกต าบล นอกจากนี้ยังมีการเล้ียงสัตว์ปีกจ าพวกเป็ด ไก่ ไว้
ส าหรับบริโภคในครัวเรือนอีกด้วย 
 5.4  การบริการ 
  ต าบลก าพวนรีสอร์ท จ านวน 1 แห่ง ร้านอาหาร จ านวน 5 แห่ง  
 5.5  การท่องเที่ยว 

  ต าบลก าพวน มีสถานท่ีท่องเท่ียวที่น่าสนใจ ดังนี้ 
  แหล่งท่องเที่ยวทางด้านทะเล เช่น เกาะ 
  -  เกาะก าเล็ก 
   -  เกาะก าใหญ่ 
  -  เกาะล้าน 
  ชายหาด 
  -  หาดประพาส, หาดทะเลนอก 
  แหล่งท่องเที่ยวทางด้านน้ าตก 
  -  น้ าตกโตกกลอย 
  -  น้ าตกโตนราง 
  -  น้ าตกโตนนางฟูา 
  -  น้ าตกโตนพันเมตร 
 5.6  อุตสาหกรรม ในพื้นท่ีต าบลก าพวนไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
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 5.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  ทะเบียนกลุ่มเปูาหมายผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOPและผู้ผลิตผู้ประกอบการ  OTOP  รายใหม่ 
และผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลก าพวน 
 

  กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ชื่อผู้แทนกลุ่ม/ประธานกลุ่ม หมายเหตุ 
1 กลุ่มสบู่สมุนไพรบ้านทะเลนอก นางสาวลัดดา  อาดหาญ ม.1  
2 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเหนือ นางสาวฮาบีล๊ะ   ซื่อตรง ม.2 

3 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากเห็ดนางฟูาบ้าน
เหนือ 

นางไรน๊ะ  สาลี ม.2 

4 กลุ่มสตรีสัมพันธ ์ นางจริยา  สาล ี ม.3 
5 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าต าบลก าพวน นางข้อด่ีย๊ะ   ส านัก ม.3 
6 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูนา

ข้าว 
นางเสาย๊ะ   คงยศ ม.4 

7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้และเครื่องแต่งกายมุสลิม นางก้าฉ้า  อุ่นเรือน ม.4 
8 กลุ่มทอผ้าบ้านโตนกลอย นางกาญจนา  ดาวเรือง ม.6 
9 กลุ่มรักษ์โครเชต์ นางสาวรัตนา  ละอาด ม.6 

  
 กลุ่มผู้ผลิต/ประกอบการรายเดียว 
 

ล าดับที่ ผู้ผลิตผู้ประกอบการรายเดียว ชื่อผู้แทนกลุ่ม หมายเหตุ 
1 นางล่อมาขวัญ  หนุนอนันต์  นางล่อมาขวัญ  หนุนอนันต์  ม.5 
2 นางจรรยา    บ ารุง นางจรรยา   บ ารุง ม.3 

(ท่ีมา : ข้อมูลปี 2561  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสุขส าราญ) 
 

5.8 แรงงาน 
  แรงงานในพื้นท่ีต าบลก าพวนส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเกษตรกรรม (อาชีพด้านการเกษตรและ
ประมง) รองลงมาคือการค้าขาย และการปศุสัตว์ ท้ังหมด 523 คน รับจ้างท่ัวไป 298 คน ค้าขาย 207 คน 
ท าธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอื่นๆ 84 คน รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท 99 คน และไม่มี
อาชีพ จ านวน 102 คน จากจ านวนประชากรท้ังส้ิน 1,313 คน  
(ท่ีมา : ข้อมูลปี 2561  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสุขส าราญ) 
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6. ศาสนา/ประเพณี/วัฒนธรรม 
6.1  การนับถือศาสนา 

  ประชากรในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลก าพวนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.88 นับถือศาสนาอิสลาม 
รองลงมานับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 19.91 และศาสนาอื่นๆ มีเพียงร้อยละ 0.20 รายละเอียดการนับถือ
ศาสนาปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

 (ข้อมูลจปฐ. ปี ๒๕๕8  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสุขส าราญ) 
 

  สถานที่ประกอบการด้านศาสนา 

ท่ี ชื่อสถานที ่
 

ที่ต้ัง 
 

ศาสนา 
 

หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

10. 

มัสยิดอะฮ์มาดียะฮ์ 
มัสยิดกามาลุดดีน 
มัสยิดอัตเตาฟีกียะห์ 
มัสยิดดารุตเตาฟิกส์ 
มัสยิดนูรุลบะห์รี 
มัสยิดมิสบาหุดดีน 
มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์ 
มัสยิดนูรุลยันนะห์ 
มัสยิดนูรุลฮีดาย๊ะห์ 
วัดสถิตธรรมาราม 

หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี  ๒ 
หมู่ท่ี  ๓ 
หมู่ท่ี  ๓ 
หมู่ท่ี  ๔ 
หมู่ท่ี ๔ 
หมู่ท่ี  ๕ 
หมู่ท่ี  ๖ 
หมู่ท่ี  ๗ 
หมู่ท่ี  ๒ 

อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 
พุทธ 

 

 

 6.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต าบลก าพวนมีประเพณีและงานประจ าปีท่ีส าคัญ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญสารท
เดือนสิบ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นต้น 
 

6.๓  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ต าบลก าพวนมีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายแขนง ได้แก่ 
มโนราห์ การนวดแผนไทย การท าเครื่องมือประมงพื้นบ้าน การท าคันธนูจากไม้ไผ่ การท าครกสีข้าว การแกะไม้
ฉลุ การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ฯลฯ ประชาชนในเขตพื้นท่ีได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเส่ือจาก
ต้นกก  สานแห 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ีใช้ภาษาใต้เป็นภาษาถิ่น 

 

ศาสนา 
เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

 

ร้อยละ 

อิสลาม 
พุทธ 
อื่นๆ 

๑,788 
๔49 

7 

๑,791 
๔43 

2 

๓,579 
892 

9 

79.88 
19.91 
0.20 

รวมทั้งหมด ๒,๒44 ๒,236 ๔,480 100 
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  6.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ต าบลก าพวนมีสินค้าและของท่ีระลึกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ผ้าทอมือโตนกลอย  
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปุาชายเลน โครเชต์บ้านโตนกลอย ไม้กวาดดอกอ้อ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟูา เช่น 
น้ าพริกเห็ดนางฟูาหลากหลายชนิด ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ า กะปิ  ฯลฯ 
 
7.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

7.๑ น้ า  ท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  ต าบลก าพวนมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ คลองก าพวน ซึ่งจะไหล
ผ่านพื้นท่ีของหมู่ 2 หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5 ลงสู่ทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นได้แก่ฝาย 
จ านวน 5 ฝาย บ่อน้ าต้ืน จ านวน 230 บ่อ บ่อบาดาลจ านวน 15 บ่อ และประปาหมู่บ้าน  ต าบลก าพวนมี
แหล่งน้ าท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 หมู่ท่ี 1 บ้านทะเลนอก ฝายคลองด้อละ ห้วยต้นโประ และระบบประปาหมู่บ้าน 
 หมู่ท่ี 2 บ้านเหนือ ฝายคลองก าพวน 
 หมู่ท่ี 3 บ้านก าพวน ฝายคลองก าพวน 
 หมู่ท่ี 4บ้านภูเขาทอง ฝายคลองก าพวน(บางส่วน)และระบบประปาหมู่บ้าน 
 หมู่ท่ี 5 บ้านสุขส าราญ ฝายโตนกลอย 
 หมู่ท่ี 6 บ้านโตนกลอย ฝายโตนกลอย 
 หมู่ท่ี 7 บ้านหาดทรายขาวระบบประปาหมู่บ้าน 

7.๒ ป่าไม้  ในเขตพื้นท่ีต าบลก าพวนยังมีความสมบูรณ์ ยังมีปุาไม้ดิบช้ืน และปุาชายเลนประมาณร้อย
ละ 70 ของพื้นท่ี ท่ียังคงความสมบูรณ์ โดยมีความยาวตลอดแนวพื้นท่ีทิศตะวันตก เหมาะส าหรับการพัฒนาให้
เป็นสถานท่ีศึกษาและท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

7.๓ ภเูขา  ในเขตพื้นท่ีต าบลก าพวน มีพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน  
7.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ในเขตต าบลก าพวนมี

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญดังนี้ 
 ป่าชายเลน ท่ีสมบรูณ์ โดยมีความยาวตลอดแนว ทางทิศตะวันตกของพื้นท่ี เหมาะส าหรับการพัฒนา
ให้เป็นสถานท่ีศึกษาและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 น้ าตก ท่ีสวยงาม เช่น  น้ าตกโตนกลอย น้ าตกโตนราง น้ าตกโตนนางฟูา น้ าตกโตนพันเมตร ซึ่งเหมาะ
กับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนในอนาคตได้ 
 หมู่เกาะต่างๆ ท่ีสวยงาม อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนแนวปะการังท่ีสวยงาม และสมบูรณ์อยู่ตามแนวเกาะ
ต่างๆ เช่น เกาะก านุ้ย เกาะก าใหญ่ เกาะล้าน เกาะยูง ซึ่งเหมาะส าหรับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและ
พักผ่อนในอนาคตได้ 
 หาดทราย รับทะเลท่ีสวยงามและสมบูรณ์ เช่น หาดประพาส หาดทะเลนอก ซึ่งเหมาะส าหรับการ
พัฒนาให้เป็นที่ท่องเท่ียวและพักผ่อน ซึ่งจะน ามาซึ่งอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้ในอนาคต 
 แหล่งตกปลาในพื้นท่ีมีแหล่งด าน้ า ตกปลา ท่ีเป็นท่ีรู้ จักอย่างแพร่หลาย สร้างแรงจูงใจให้แก่
นักท่องเท่ียวที่ช่ืนชอบกีฬาตกปลา เช่น หมู่เกาะก า เกาะล้าน 
 โบราณวัตถุ ลูกปัด ๒,๐๐๐ปีมีแหล่งโบราณวัตถุลูกปัดซึ่งเป็นสมบัติอันล้ าค่าควรแก่การรักษาไว้ซึ่ง
แหล่งโบราณวัตถุ ปัจจุบัน กรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นของแผ่นดินแล้ว  
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8. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)  
 อาชีพและรายได้ ประชากรในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลก าพวน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ประมง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและการปศุสัตว์ โดยมีการจ าแนกรายได้รวมเฉล่ีย/คน/ปี  ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี(บาท) ปี พ.ศ. 

๒๕๕7 2558 2560 2561 2562 

หมู่ท่ี  ๑บ้านทะเลนอก 

หมู่ท่ี  ๒  บ้านเหนือ 

หมู่ท่ี  ๓บ้านก าพวน 

หมู่ท่ี  ๔บ้านภูเขาทอง 

หมู่ท่ี  ๕บ้านสุขส าราญ 

หมู่ท่ี  ๖บ้านโตนกลอย 

หมู่ท่ี  ๗บ้านหาดทรายขาว 

49,849 

60,594 

๕6,980 

๕6,761 

๔7,508 

๖9,942 

๔9,501 

45,852 

58,808 

๕9,022 

79,247 

๔3,519 

๖3,522 

57,578 

43,338.74 

75,342.45 

42,531.97 

98,313.13 

79,597.35 

59,439.91 

67,520.21 

47,730.77 

65,970.82 

72,297.40 

101,979.78 

90,131.36 

68,936.98 

61,121.37 

46,653.78 

73,055.65 

72,351.12 

109,417.87 

99,166.45 

59,642.14 

63,814.79 

รวม ๕6,210 62,021 77,772.09 77,817.55 82,674.33 

 หมายเหตุ :  รายได้เฉล่ีย/คนในพื้นท่ีหนึ่งๆ เป็นรายได้รวมของทุกครัวเรือนในพื้นท่ีนัน้ หารด้วย
จ านวนคนท้ังหมดในพื้นท่ี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสุขส าราญ)  

    

************************************ 
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บทที่ 3 
 

แผนงานการเงนิ/แผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
----------------------------------------------------------- 

 
รายงานสถานการณ์การเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก าพวน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

รายการ จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
1. ยอดยกมาจากปีที่แล้ว 423,875.18  
2. รายการรับ   
เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 270,090.00 66.39 
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 135,045.00 33.19 
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 623.53 0.01 
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 923.53 0.23 
เงินรับคืนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 734.83 0.18 

รวมรายรับ 406,793.36 100.00 
3. รายจ่าย   
ประเภทท่ี 1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงาน/สถานบริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข 

386,090.00 73.13 

ประเภทท่ี 2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอืน่ 79,620.00 15.08 
ประเภทท่ี 3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 58,751.00 11.13 
ประเภทท่ี 4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 3,500.00 0.66 
ประเภทท่ี 5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 0.00 0.00 

รวมรายจ่าย 527,961.00 100.00 
ยอดคงเหลือยกไป 302,707.54  
 
 
แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก าพวน 
1. เงินคงเหลือยกมา   จ านวน  302,707.54 บาท 
2. เงินโอนจาก สปสช.   จ านวน  271,395.00 บาท 
3. เงินสมทบ จาก อปท.   จ านวน  135,697.50 บาท 
4. รายได้อื่นๆ    จ านวน         796.61 บาท 
 รวมเงิน    จ านวน  407,889.11 บาท 

 
 
 
 



แผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต าบล 
 

ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับ 
การสนับสนุน 

งบประมาณ 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนสุขภาพต าบล 

-คณะกรรมการกองทุนฯ ประชุมอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้ง/ปี) 
-จ านวนโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
งบฯ จากกองทุนฯ ได้รับการอนุมัติร้อย
ละ 90 
-ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของเงินคงเหลือ ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 

โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี 
บุคลากร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลก าพวน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลก าพวน 

81,200.00 
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2. แผนงานโรคเรื้อรัง 
 

ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับ 
การสนับสนุน 

งบประมาณ 
 

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง และผู้ท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อน และผู้พิการ/
ทุพพลภาพด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบางทางสังคมทุกสิทธิ์ยกเว้น 
สิทธิ์ UC ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลก า
พวน ได้รับบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขเชิงรุกตามแผนการ
ดูแล โดยบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและ
พนักงานเย่ียมบ้าน ณ ครัวเรือน ให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ
เข้าสู่สังคมได้ 

-ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง และผู้ท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อน ผู้พิการ/ทุพพลภาพด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบางทางสังคม ทุกสิทธิ์ยกเว้น สิทธิ์ 
UK จ านวน 30 คน ได้รับการเย่ียมบ้าน
ปฏิบัติงานดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้บริการ
สาธารณสุขเบ้ืองต้น การดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐาน 
การจัดการสภาพแวดล้อม/บ้านตาม CP 5-6 
คนต่อวัน 
-จัดระบบการดูแลระยะยาวกลุ่มเปูาหมายในเขต
ต าบลก าพวน ด้วยการบริบาลท่ีบ้าน โดยจ้าง
พนักงานเพ่อท ากิจกรรมชุมชนบ าบัดเย่ียมบ้าน
เชิงรุก/ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย ให้ความรู้ 
ค าแนะน า ด้านการส่งเสริมปูองกันโรค ใน
ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ครอบคลุม 5 กลุ่มวัย 

โครงการพัฒนาระบบบริการเชิงรุก (Long 
Term Care) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อน และผู้พิการ/ทุพพลภาพด้อย
โอกาสระยะยาว ด้วยระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) ปี 2563 ต าบลก าพวน 
อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง 

โรงพยาบาลสุขส าราญ 78,000.00 

เพิ่มความรู้ในการปูองกันตนเอง
จากภาวะแทรกซ้อน ช่วยลด
ภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือด
สมอง-หัวใจขาดเลือด 

-ร้อยละ 90 กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปูองกันตนเอง (ลด หวาน มัน เค็ม) จาก
ภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมองและ
โรคหัวใจขาดเลือด ในผู้ปุวยเบาหวาน/ความดัน 
-ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมายไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง-หัวใจขาด
เลือดในผู้ปุวยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

โครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพ
ภาวะแทรกซ้อน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสุข
ส าราญ ต าบลก าพวน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

โรงพยาบาลสุขส าราญ 79,650.00 
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3. แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 
 

ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับ 
การสนับสนุน 

งบประมาณ 
 

ให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝูา
ระวังปูองกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโค
โรนา 2019 ให้กับประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลก าพวน มีทรัพยากร
เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเฝูาระวัง สอบสวนและ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

-ร้อยละ 90 ประชาชนมีความรู้ในการดูแล
ตนเอง สามารถปูองกันตนเองจากโรคติดต่อได้ 
-ร้อยละ 90 ของกลุ่มเปูาหมายได้ปูองกันการติด
เช้ือจากโรคติดต่อ 
-ร้อยละ 100 ท่ีเข้าร่วมอบรมสามารถเย็บ
หน้ากากอนามัยได้ 
-การด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝูาระวังปูองกัน
และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

โรงพยาบาลสุขส าราญ 78,000.00 

ปูองกันและควบคุมการขยายพันธุ์
ของยุงลายให้ลดลง และปูองกัน
โรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยาและ
การแพร่ระบาดของโรค 

-การขยายพันธุ์ของยุงลายในชุมชนลดลง 
-โรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา และการแพร่
ระบาดของโรคอัตราลดลง 

โครงการควบคุมและปูองกันไข้เลือดออกและ
ชิคุนกุนยา ปีงบประมาณ 2563 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สุขส าราญ 

3,625.00 
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4. แผนงานอุบัติเหตุ 
 

ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับ 
การสนับสนุน 

งบประมาณ 
 

-ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีของอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน (อฉช.) และการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ท่ีได้รับ
บาดเจ็บ และเพิ่มทักษะการปฏิบัติ
ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและ
การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน 
สามารถช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินใน
ชุมชนเบ้ืองต้นในครัวเรือน 
โรงเรียนและชุมชน 

-เด็กนักเรียนในต าบลก าพวนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบาทบาทหน้าทีของอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน (อฉช.) และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
ให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ 
-เด็กนักเรียนในต าบลก าพวนสามารถช่วยเหลือ
ผู้ปุวยฉุกเฉินในชุมชนเบ้ืองต้นในครัวเรือน
โรงเรียนและชุมชนได้ 

โครงการสุขส าราญปูองกันภัย ร่วมใจลดปัญหา
อุบัติเหตุ 

ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอสุขส าราญ 

10,000.00 

-ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า 
และเกิดความร่วมมือจากทุกภาค
ส่าวนในการด าเนินการปูองกันการ
จมน้ า โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
พื้นท่ี 

-ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการ
จมน้ า 
-ประชาชนในชุมชนพื้นท่ีเสี่ยงมีความรู้ ทักษะ
การเอาชีวิตรอด Self-Rescue 

โครงการสุขส าราญก่อการดี ปูองกันภัยเด็ก
จมน้ าสู่ระดับทอง 

ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอสุขส าราญ 

61,800.00 

จัดฝึกอบรมให้สร้างความรู้ความ
เข้าใจการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย 
ผ่านการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

-ผู้ปกครองและเด็กเล็ก มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย และ
การสวมหมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ ผ่านสื่อการเรียนการสอน และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย
จราจร รวมถึงการมีจิตส านึกที่ดีในการใช้รถใช้
ถนน ครู ผู้ปกครอง ได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ 
และวิสัยทัศน์ในการสมหมวกนิรภัย 

โครงการหนูน้อยปลอดภัย ผู้ปกครองร่วมใจ 
สร้างวินัยจราจร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก า
พวน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเหนือ 

10,200.00 
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ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับ 

การสนับสนุน 
งบประมาณ 

 
จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย 
ผ่านการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

-ผู้ปกครองและเด็กเล็ก มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย และ
การสวมหมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ ผ่านสื่อการเรียนการสอน และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย
จราจร รวมถึงการมีจิตส านึกที่ดีในการใช้รถใช้
ถนน ครู ผู้ปกครอง ได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ 
และวิสัยทัศน์ในการสมหมวกนิรภัย 

โครงการเดินทางปลอดภัย ด้วยวินัยจราจร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านสุขส าราญ 

8,450.00 

จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น จ านวน 
10 คน 

อบรมชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้น 
(First Responder : FR) จ านวน 10 คน 

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
เบ้ืองต้น (First Responder : FR) 

ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอสุขส าราญ 

33,500.00 

จัดฝึกอบรมให้สร้างความรู้ความ
เข้าใจการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย 
ผา่นการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
-จัดฝึกอบรมให้ครูผู้ดูแลเด็กใน
สังกัดเทศบาลต าบลก าพวนในการ
จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน 
และการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับการรณรงค์และ
ปูองกันอุบัติเหตุทางถนน 

-ผู้ปกครองและเด็กเล็ก มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย และ
การสวมหมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ ผ่านสื่อการเรียนการสอน และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย
จราจร รวมถึงการมีจิตส านึกที่ดีในการใช้รถใช้
ถนน ครู ผู้ปกครอง ได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ 
และวิสัยทัศน์ในการสมหมวกนิรภัย 
-เกิดพื้นท่ีต้นแบบ (น าร่อง) นวัตกรรมการ
ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยประชาชนในชุมชนร่วมกับ อปท.และ
ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 

โครงการครอบครัวหนูน้อยวัยใส ใส่ใจรณรงค์
ปูองกันอุบัติภัยทางจราจร สร้างความปลอดภัย
ในชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด 
อัตเตาฟีกียะห์ 

27,220.00 
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5. แผนงานประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 

ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับ 
การสนับสนุน 

งบประมาณ 
 

สตรีกลุ่ม อายุ 30-70 ปีได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
เคลื่อนท่ี จัดมหกรรมรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษา การ
ปูองกันมะเร็งเต้านม และ
นิทรรศการสุขภาพ 

-ประชาชน และ อสม.มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สามารถ
เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในชุมชน
ได้ 
-สตรี อายุ 30-70 ปี ในต าบลก าพวน มีความรู้
ท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และสามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยวิธีท่ีถูกต้อง อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสตรีท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักการรักษาท่ี
เหมาะสม 

โครงการสตรี 30-70 ปี ห่างไกลโรคมะเร็งเต้า
นม 

ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอสุขส าราญ 

34,200.00 

สตรี อายุ 30-60 ปี มีความรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคปากมดลูก 
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก และค้นหาสตรีท่ีมีความผิด
ปกของเซลล์มะเร็งท่ีปากมดลูกใน
ระยะเริ่มแรก สามารถต่อและ
รักษาอย่างถูกวิธ ี

-สตรีอายุ 30-60 ปี มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูก ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก และสตรีท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาอย่างถูกวิธี 

โครงการสตรีก าพวน รู้เท่าทันห่างไกล
โรคมะเร็งปากมดลูก 

ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอสุขส าราญ 

10,100.00 

มีทีมสุขภาพให้บริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง
เต้านมแก่กลุ่มสตรี อายุ 30-70 ปี 

-สตรี อายุ 30-60 ปี มีความรู้เรื่องมะเร็งปาก
มดลูก 
-สตรี อายุ 30-70 ปี มีความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านม 
-สตรี อายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝูาระวังปูองกัน
ในการส่งเสริมปูองกันรวมท้ังตรวจคัดกรองจาก
มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี
ท่ีมีอายุ 30-70 ปี อ.สุขส าราญ จ.ระนอง 
ปีงบประมาณ 2563 

โรงพยาบาลสุขส าราญ 12,000.00 
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6. แผนงานสารเสพติด 
 

ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับ 
การสนับสนุน 

งบประมาณ 
 

อบรมแกนน า TO BE NUMBER 
ONE ให้กับเด็กในระดับ
มัธยมศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรมหน่ึง
ท่ีไม่พึ่งยา ให้ความรู้เร่ืองสมองติด
ยา จัดต้ังศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE 
NUMBER ONE ในโรงเรียน จัด
กิจกรรมประกวดแข่งขัน TO BE 
NUMBER ONE 

-อบรมแกนน าเยาวชน TO BE NUMBER ONE 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สามารถเป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
-เกิดกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 
-มีชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ีมีกิจกรรม 
และการด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง ต่อเน่ือง และ
ยั่งยืน 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด  TO 
BE NUMBER ONE 

โรงพยาบาลสุขส าราญ 47,100.00 
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7. แผนงานกิจกรรมทางกาย 
 

ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับ 
การสนับสนุน 

งบประมาณ 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลดเอว ลดพุง ลดโคเลสเตอรอล 
โดยใช้หลัก 3 อ. สร้าง
ความสัมพันธ์ในพื้นท่ี และให้
กลุ่มเปูาหมายออกก าลังกายด้วย
การเต้น มีสุขภาพจิตท่ีดี 

-สมาชิกในชมรมฯ จ านวน 30 คน ร่วมกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ในพื้นท่ี 
-สมาชิก จ านวน 15 คน มีรอบเอวท่ีเกินเกณฑ์
ให้คงท่ีหรือลดลง 
-ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลัง
กายด้วยการเต้น 

โครงการลดเอว-ลดพุง รักษ์สุขภาพ ประจ าปี 
2563 

ชมรมรักษ์สุขภาพ 
ต าบลก าพวน 

34,200.00 

ส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับ
เยาวชน และประชาชน โดยการ
เล่นเปตองเพื่อให้มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัย และ
สร้างความรักความสามัคคี เกิด
ความเข้มแข็งในชุมชน 

-เยาวชน และประชาชน ได้ออกก าลังกายโดย
การเล่นเปตองเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
ภูมิคุ้มกันต่อโรคภัย 
-เยาวชนและประชาชน สมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของกลุ่มเปตองสุขส าราญเพิ่มข้ึน 

โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ สร้างสัมพันธ์ใน
ชุมชนต าบลก าพวน 

กลุ่มเปตองสุขส าราญ 15,580.00 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็ก 
เยาวชน ในเร่ืองกฎ กติกา และ
ระเบียบท่ีใช้ในการฟุตบอล พัฒนา
ด้านเทคนิค และทักษะการเล่น
ฟุตบอลข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมให้เด็ก
ได้มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนนักกีฬาต าบลก าพวนไปแข่ง
ข้ันในระดับอ าเภอ และจังหวัด 

-เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในเร่ืองกฎ กติกา และระเบียบท่ีใช้
ในการเล่นกีฬาฟุตบอลเพิ่มมากข้ึน 
-ได้รับการพัฒนาด้านเทคนิค และทักษะ การเล่น
กีฬาฟุตบอลข้ันพื้นฐาน 
-มีทักษะฟุตบอลอย่างมาตรฐาน และอย่าง
ถูกต้องซึ่งจะเป็นนักกีฬาท่ีมีคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาและของชาวอ าเภอสุขส าราญ 

โครงการคลินิกฟุตบอลเพื่อสุขภาพส าหรับเด็ก
และเยาวชนต าบลก าพวน 

ชมรมฟุตบอลต าบลก าพวน 61,670.00 
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8. แผนงานกิจกรรมทางใจ 
 

ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับ 
การสนับสนุน 

งบประมาณ 
 

ให้ประชาชนผู้ดูแลผู้ปุวยระยะ
สุดท้ายมีความรู้ที่ถูกต้อง มีทัศนคติ
ทางบวก มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย บรรเทา
ความทุกข์ทรมานและช่วยให้ผู้ปุวย
มีวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างมี
ความสุขและจากไปอย่างสงบ 

-ร้อยละ 80 ประชาชนในต าบลก าพวนได้มี
ความรู้ที่ถูกต้อง มีทัศนคติทางบวก มีความข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลผู้ปุวย
ระยะสุดท้ายเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละ 80 ผู้ปุวยและครอบครัว มีทัศนคติ
ทางบวก มีความเข้าใจและมีทักษะในการดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายท่ีบ้าน 
-ผู้ปุวยร้อยละ 100 บรรเทาความทุกข์ทรมาน
และช่วยให้ผู้ปุายมีวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างมี
ความสุขและจากไปอย่างสงบ 

โครงการ “ดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) ต าบลก า
พวน อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง 

โรงพยาบาลสุขส าราญ 23,000.00 
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10. แผนงานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 

ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับ 
การสนับสนุน 

งบประมาณ 
 

จัดกิจกรรมส าหรับเด็กเล็กในการ
ออกก าลังกายยามเช้าด้วยโยคะ 
กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้
เร่ืองการฝึกจิตด้วยโยคะส าหรับเด็ก
เล็ก  

-เด็กมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และมีพัฒนาการ
ต่างๆ สมวัย 
-รู้จักรักษาสุขภาพของตนเอง 
-เด็กสามารถออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาท่ี
เหมาะสมด้วยตนเอง 
-เด็กมีสมาธิมากข้ึน เด็กมีระเบียบวินัย 

โครงการหนูน้อยฝึกจิต ใส่ใจสุขภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัตเตาฟีกียะห์ 

โรงพยาบาลสุขส าราญ 8,900.00 

จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่
เด็กในระดับประถมศึกษา เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและรักษาสุขภาพ ด้าน
การใช้สุขาให้ถูกสุขลักษณะ การ
ดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก การ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก การออก
ก าลังกาย และกจิกรรม อย.น้อยใน
โรงเรียน 

-เด็กในระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 และปีท่ี 6 
จ านวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ 
-กิจกรรมสุขาน่าใช้ 
-กิจกรรมเด็กไทยฟันดี 
-กิจกรรมควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 
-กิจกรรมขยับกายสบายชีวา 
-กิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 20,000.00 
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11. แผนงานผู้สูงอาย ุ
 

ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับ 
การสนับสนุน 

งบประมาณ 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในชมรม
ผู้สูงอายุให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน/ชมรม สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองในเบื้องต้นได้ 

-ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางจิต
วิญญาณท่ีดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
-ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน/
ชมรม มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในการดูแลสุขภาพตนเอง 
-ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้น
ได้ 

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุสุขส าราญ 
อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ชมรมผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาลสุขส าราญ 

23,250.00 
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บทที่ 4 
 

การติดตามประเมนิผล 
-------------------------------------------------- 

 
 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ จะประสบความส าเร็จหรือสามารถเผยแพร่ผลงานต่อประชาชนหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ต้องมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและหรือมีองค์กรภายนอกมา
ประเมิน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก าพวน จึงก าหนดกลักเกณฑ์และวิธีติดตามประเมินผลตาม
แบบท่ี สปสช.ก าพวน โดยมีแนวทางการประเมิน 2 รูปแบบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนและทีมประเมิน
จากหน่วยงานต่างๆ ไว้ยึดถือรูปแบบการประเมินนี้ไว้เป็นขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาการ
บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
การติดตามประเมินผล 
 การติดตามผล คือ การตรวจสอบงานท่ีท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการ
ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรม ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทีได้จากการติดตามผลระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่า
คามเปล่ียนแปล (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
 1. เพื่อความก้าวหน้าในการด าเนินงานท่ีท าไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถบรรจุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 2. ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน (การเบิกจ่ายล่าช้า) 
ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอื่นๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดไว้ 
 3. ผลท่ีได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมท้ังข้อดีต่างๆ ท่ีจะเป็นแนวทางส าหรับจัดท า
โครงการต่อไป 
 4. ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆของโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานการวางแผน
โครงการในอนาคต 
 
วิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามผลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก าพวน ก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกองทุนสุขภาพต าบล โดยด าเนินการติดตามประเมินผลเป็นรายไตรมาสเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของกองทุนสุขภาพต าบลว่าได้มีการน ายุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการหรือไม่ และได้ด าเนินการตามกิจกรรมและเปูาหมายท่ีวางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จหรือก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออื่นๆ แล้วสรุปผลภาพรวมว่าได้ด าเนินการเป็น
สัดส่วนเท่าใด ตามท่ีต้ังไว้ในแผนงานกองทุนสุขภาพต าบล 
 



 
รูปแบบการติดตามผล  
 การติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลก าพวน ได้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการติดตามผลการด าเนินงาน โดยใช้รูปแบบตามส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด ดังนี้ 
 
 1. แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน 
  เป็นการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของคณะกรรมการเพื่อให้กองทุนประเมินตนเองและ
ผู้เกี่ยวข้องประเมินกองทุน ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการด าเนินงานว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนางาน
ด้านใดบ้าง โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินไว้ 3 หมวด คือการบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน) การมีส่วนร่วม 
(30 คะแนน) และผลลัพธ์การด าเนินงาน (40 คะแนน) รวมท้ังส้ิน 100 คะแนน ท้ังนี้ได้แบ่งระดับการประเมิน
เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
  ได้แก่ A+90-100 คะแนน  เป็นกองทุนท่ีมีศักยภาพสูง 
  ได้แก่ A 70-89 คะแนน  เป็นกองทุนท่ีมีศักยภาพด ี
  ระดับ B 50-69 คะแนน  เป็นกองทุนท่ีมีศักยภาพปานกลาง 
  ระดับ C น้อยกว่า 0-49 คะแนน เป็นกองทุนท่ียังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา 
 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน 
  การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินนี้ จุดประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพจะต้องด าเนินการส ารวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน าข้อมูลการส ารวจมาสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพโดยหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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