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ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลชุมโค 
เรื่อง ประกาศใชแ้ผนพัฒนาสุขภาพต าบลชุมโค ป ี๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------------------- 

อาศัยแนวทางการจัดท าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ประกอบ 
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค ครั้งที่ ๑ / 
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสุขภาพต าบลชุมโค ป ๒๕๖๓ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพต าบลชุมโค   
ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นรอบในการอนุมัติโครงการ ประจ าปี  ๒๕๖๓ รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณ
อ่ืน เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนด  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

     ชลิต ชุมเกษียร 
            (นายชลิต ชุมเกษียร)  

ประธานกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค 
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เทศบาลต าบลชุมโค ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งก าหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ในหลายรูปแบบทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพบริการ ซึ่งนอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีแล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาท
ในการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้แสดงบทบาทในการ
สนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความ
ตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและการ
สร้างกลไกในสังคมท่ีจะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพให้ลุล่วง 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดท าข้อมูล มีการ
จัดท าแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง เทศบาลต าบลชุมโค จึงได้จัดท าแผน
สุขภาพชุมชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยการจัดท าแผนสุขภาพต าบลชุมโค โดยแผนสุขภาพนี้จะสอดคล้องกับแผนงานต่างๆที่มีอยู่ใน
ต าบลชุมโค เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนพัฒนาการศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แผนงาน/โครงการของ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วนของต าบลชุมโค เกิดการบูรณาการร่วมกันและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและที่ปรึกษากองทุนรวม ๑๙ คน ตามค าสั่งเทศบาลต าบลชุมโค ที่ 
๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปะทิว    เป็นที่ปรึกษา 
สาธารณสุขอ าเภอปะทิว     เป็นที่ปรึกษา 
ท้องถิ่นอ าเภอปะทิว      เป็นที่ปรึกษา 

1. นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค     เป็นประธานกรรมการ 
2. นายเสริญ  อาจอ่อนศรี    เป็นรองประธานกรรมการ 
3. นายประเสริฐ   ศรีภักดี     เป็นรองประธานกรรมการ 
4. นายพิจิตร   อ่อนละมัย    เป็นกรรมการ 
5. นางวัลภา   แก้วสวี     เป็นกรรมการ 
6. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางจาก  เป็นกรรมการ 

บทน ำ 

 

 

 

 

 

 

. 
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7. นางลัดดาวัลย์   ดวงภุมเมศร์    เป็นกรรมการ 
8. นางวัลลี  นิลภักดิ ์    เป็นกรรมการ 
9. นายโกศล  วัดล้อม     เป็นกรรมการ 
10. นายเสนอ  เอมโอษฐ์    เป็นกรรมการ 
11. นางศุภลักษณ์   นิลเพชร     เป็นกรรมการ 
12. นายอรรถวุฒิ   มาด ี     เป็นกรรมการ 
13. นางฉลาด  ชื่นแก้ว     เป็นกรรมการ 
14. นายประจวบ    มิตร์วงษา    เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
15. นางสาวขวัญตา   สารชาติ     เป็นกรรมการ/ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวสิริพร   นาคคลี่     เป็นกรรมการ/ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 เทศบาลต าบลชุมโค หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนสุขภาพต าบลชุมโคฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบลได้เป็นอย่างดี 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลชุมโค 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

๑. ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 
 ๑.๑ ที่ตั้ง 

ทิศเหนือ  ติดต่อ ต าบลดอนยาง  และต าบลปากคลอง 

 ทิศใต้   ติดต่อ ต าบลบางสน  และต าบลทะเลทรัพย์ 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อ อ่าวไทย 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อ ต าบลทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว  และต าบลสลุย อ.ท่าแซะ 

 ๑.๒ เนื้อที่/สภาพภูมิประเทศ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ ๑๙๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒๓,๑๒๕ไร่ ซึ่งอยู่ ห่างจากท่ีว่า 

การอ าเภอปะทิว ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบ
สูงสลับกับเนินเขาขนาดย่อม 
 ๑.๓ แผนที่ต าบลชุมโค 
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๑.๔ การประกอบอาชีพที่ส าคัญ ได้แก่ 
 (๑) ท าการเกษตร 
 (๒) ท าการประมงชายฝั่ง 
 (๓) ท าการปศุสัตว์ 

๒. ข้อมูลศักยภาพด้านการบริหารของเทศบาลต าบลชุมโค 
 ๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานของทศบาลต าบลชุมโค 
  (๑) คณะผู้บริหาร 
   - นายชลิต ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 
   - นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 
   - นางสายใจ เจียวยี่  รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 
   - นางสาววิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 
  (๒) ฝ่ายสภา 
   - นายยุทธ สมบัติพิบูลย์ ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค 
   - นางอุไรพัฒน์ ธรรมรุจี  รองประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค 
   - นายประจวบ มิตร์วงษา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชุมโค 
  (๓) จ านวนบุคลากร (ฝ่ายประจ า) จ านวน ๒๗ คน แบ่งเป็นโครงสร้าง ๔ ส่วนราชการ 
ได้แก่ 
   - ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล ๑ คน 
   - ต าแหน่งในส านักปลัด  ๑๗  คน 

- ต าแหน่งในกองคลัง ๕  คน 
- ต าแหน่งในกองช่าง ๔  คน 

 ๒.๒ การแบ่งเขตการปกครอง 
  จ านวนหมู่บ้านในเขตปกครองของเทศบาลต าบล ทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน จ านวนสมาชิก
สภาเทศบาลต าบล ๑๒ คน และผู้น าหมู่บ้านต่างๆ ประกอบด้วย 

หมู่บ้าน 
รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 

(สรรหา) 
รายช่ือผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมแท่น นายยุทธ สมบัติพิบูลย์ 
นางอุไรพัฒน์ ธรรมรุจี 
นายธนยศ พราหมนาเวศ 
นายบุญโชติ จองกฤษ 
นายธวัช อนิลบล 
นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ 
นายพิจิตร อ่อนละมัย 

นายโสพจน์    ธรรมรักษา 
หมู่ที่ ๒ บ้านดอนทราย นายณุพงค์     ไทยพิทักษ์ 
หมู่ที่ ๓  
บ้านหน้าถ้ าเขาพลู 

นายปกรณ์       แสงสุวรรณ 
 

หมู่ที่ ๔ บ้านวังช้าง นายรุ่ง         ดวงภุมเมศร์ 
หมู่ที่ ๕ บ้านบางจาก นายสุริยัน     สัจจวิโส 
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หมู่บ้าน 
รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 

(สรรหา) 
รายช่ือผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อเมา นายวิทยา สุวรรณสิทธิ์ 
นางอารีย์ จักรมานนท์ 
นางสาววัลภา แก้วสว ี

นายสมศักดิ์     เพชรคีรี 
หมู่ที่ ๗  
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 

นายสราวุธ     พัดทรัพย์ 
 

หมู่ที่ ๘ บ้านช่องมุด นายเดชา      ค าล ี
หมู่ที่ ๙  
บ้านดอนปลักหมู 

นายสุนทร      ธรรมเนียม 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกาะภูมิ นายอดุลย์      อาจอ่อนศรี 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งยอ นายเสน่ห์      น้ าทรัพย์ 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านชุมทรัพย์ นายทวี      ศรีสวัสดิ์ 
หมู่ที่ ๑๓  
บ้านสมบูรณ์สุข 

นายสนอง     เตือนวีระเดช 
 

หมู่ที่ ๑๔  
บ้านประชาธิปไตย 

นายพัทธดนย์    สืบถวิลกุล (ก านัน) 
 

 ๒.๓ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นที่เชื่อมโยงด้านสุขภาวะ 
  ๒.๓.๑ นโยบายด้านการสาธารณสุข 
   ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บโดยการ 

(1) ส่งเสริมศักยภาพผู้น าด้านสาธารณสุข ให้มีองค์ความรู้ในการป้องกันและ
ระงับโรค 

(2) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอในการ
ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค 

  ๒.๓.๒ นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีสุขภาพดี
ถ้วนหน้าและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(1) จัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือสุขภาพกายและใจที่ดีแก่ประชาชน 
(2) จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
(3) จัดให้มีการบรรเทาสาธารณภัยและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในชุมชน 
(4) ส่งเสริมกิจกรรมของสตรี เยาวชน เด็กและประชาชนทั่วไป 
(5) สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 
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๔. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร 
 ๔.๑ จ านวนประชากร  

ชือ่หมู่บ้าน 
จ านวนหลังคาเรือน จ านวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ (คน) 
ทะเบียน
ราษฎร์ 

จากการ
ส ารวจ 

จากทะเบียนราษฎร์ จากการส ารวจ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

บ้านแหลมแท่น ๓๐๔ ๒๐๐ ๒๘๓ ๒๘๙ ๕๗๒ ๒๙๔ ๒๙๑ ๕๘๕ 
บ้านดอนทราย ๒๓๑ ๑๘๐ ๒๘๓ ๒๙๒ ๕๗๕ ๒๓๕ ๒๕๑ ๔๘๖ 
บ้านถ้ าเขาพลู ๓๔๕ ๒๕๐ ๓๖๖ ๓๙๗ ๗๖๓ ๒๙๒ ๓๖๐ ๖๕๒ 
บ้านวังช้าง ๔๘๕ ๓๒๐ ๔๐๐ ๔๕๘ ๘๕๘ ๓๗๑ ๔๒๖ ๗๙๗ 
บ้านบางจาก ๔๓๔ ๒๙๖ ๔๕๐ ๔๗๓ ๙๒๓ ๔๔๘ ๔๗๑ ๙๑๙ 
บ้านบ่อเมา ๑,๕๕๔ ๕๓๗ ๑,๒๒๖ ๑,๐๔๐ ๒,๒๖๖ ๑,๑๕๕ ๙๗๙ ๒๑๓๔ 
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ๒๐๕ ๑๔๐ ๒๑๙ ๒๒๒ ๔๔๑ ๒๒๕ ๒๓๖ ๔๖๑ 
บ้านช่องมุด ๓๖๐ ๒๘๗ ๔๖๑ ๕๑๓ ๙๗๔ ๕๓๕ ๕๖๔ ๑๐๙๙ 
บ้านดอนปลักหมู ๑๙๑ ๑๕๐ ๓๑๔ ๒๘๔ ๕๙๘ ๒๔๙ ๒๒๔ ๔๗๓ 
บ้านเกาะภูมิ ๒๖๐ ๑๙๐ ๒๗๖ ๓๒๐ ๕๙๖ ๓๒๙ ๓๑๘ ๖๔๗ 
บ้านทุ่งยอ ๓๖๖ ๓๐๐ ๔๙๕ ๕๑๑ ๑,๐๐๖ ๔๗๑ ๔๘๐ ๙๕๑ 
บ้านชุมทรัพย์ ๑๘๕ ๑๕๘ ๒๙๕ ๓๐๐ ๕๙๕ ๓๗๘ ๓๖๑ ๗๓๙ 
บ้านสมบูรณ์สุข ๑๖๕ ๑๓๕ ๒๓๐ ๒๓๐ ๔๖๐ ๑๘๔ ๑๙๐ ๓๗๔ 
บ้านประชาธิปไตย ๖๙ ๔๕ ๔๘ ๔๕ ๙๓ ๖๐ ๔๗ ๑๐๗ 

รวมทั้งสิ้น ๕,๑๕๔ ๓,๑๘๘ ๕,๓๔๖ ๕,๓๗๔ ๑๐,๗๒๐ ๕,๒๒๖ ๕,๑๙๘ ๑๐,๔๒๔ 

(ที่มา: ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง:  ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
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 จ านวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ 
กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม %ชาย %หญิง 
๐ - ๕ ๓๒๙ ๒๙๓ ๖๒๒ ๕๒.๘๙ ๔๗.๑๑ 

๖ - ๑๒ ๔๗๘ ๔๗๓ ๙๕๑ ๕๐.๒๖ ๔๙.๗๔ 
๑๓ - ๑๘ ๓๘๘ ๔๒๒ ๘๑๐ ๔๗.๙๐ ๕๒.๑๐ 
๑๙ - ๕๙ ๓,๓๙๐ ๓,๒๗๕ ๖,๖๖๕ ๕๐.๘๖ ๔๙.๑๑ 
๖๐ ขึ้นไป ๗๖๑ ๙๑๑ ๑,๖๗๒ ๔๕.๕๑ ๕๔.๔๙ 

รวม ๕,๓๔๖ ๕,๓๗๔ ๑๐,๗๒๐ ๔๙.๘๗ ๕๐.๑๓ 
(ที่มา: ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง:  ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 
จ านวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม %ชาย %หญิง 
๐ - ๔ ๒๖๗ ๒๔๖ ๕๑๓ ๕๒.๐๔ ๔๗.๙๖ 
๕ - ๙ ๓๔๒ ๓๑๕ ๖๕๗ ๕๒.๐๕ ๔๗.๙๕ 

๑๐ - ๑๔ ๓๑๗ ๓๕๑ ๖๖๘ ๔๗.๔๕ ๕๒.๕๕ 
๑๕ - ๑๙ ๓๘๗ ๓๘๔ ๗๗๑ ๕๐.๑๙ ๔๙.๘๑ 
๒๐ - ๒๔ ๖๑๓ ๔๗๗ ๑,๐๙๐ ๕๖.๒๔ ๔๓.๗๖ 
๒๕ - ๒๙ ๔๒๘ ๓๖๒ ๗๙๐ ๕๔.๑๘ ๔๕.๘๒ 
๓๐ - ๓๔ ๓๔๗ ๓๕๓ ๗๐๐ ๔๙.๕๗ ๕๐.๔๓ 
๓๕ - ๓๙ ๓๘๙ ๓๘๗ ๗๗๖ ๕๐.๑๒ ๔๙.๘๘ 
๔๐ - ๔๔ ๔๑๑ ๔๓๐ ๘๔๑ ๔๘.๘๗ ๕๑.๑๓ 
๔๕ - ๔๙ ๔๑๗ ๔๓๘ ๘๕๕ ๔๘.๗๗ ๕๑.๒๓ 
๕๐ - ๕๔ ๓๗๑ ๓๙๔ ๗๖๕ ๔๘.๔๙ ๕๑.๕๑ 
๕๕ - ๕๙ ๒๙๖ ๓๒๖ ๖๒๒ ๔๗.๕๙ ๕๒.๔๑ 
๖๐ - ๖๔ ๒๔๔ ๒๘๑ ๕๒๕ ๔๖.๔๗ ๕๓.๕๓ 
๖๕ - ๖๙ ๑๖๕ ๑๙๖ ๓๖๑ ๔๕.๗๐ ๕๔.๓๐ 
๗๐ - ๗๔ ๑๓๑ ๑๕๕ ๒๘๖ ๔๕.๘๐ ๕๔.๒๐ 
๗๕ - ๗๙ ๘๙ ๑๑๖ ๒๐๕ ๔๓.๔๑ ๕๖.๕๙ 

๘๐+ ๑๓๒ ๑๖๓ ๒๙๕ ๔๔.๗๔ ๕๕.๒๖ 
รวม ๕,๓๔๖ ๕,๓๗๔ ๑๐,๗๒๐ ๔๙.๘๗ ๕๐.๑๓ 

(ที่มา: ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง:  ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
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 ๔.๒ จ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่ม ได้แก ่

หมู่ที่ 
หญิงตั้งครรภ์ 

(คน) 
หญิงหลังคลอด 

(คน) 
เด็ก ๐- ๕ ปี 

(คน) 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป 

(คน) 
ผู้พิการ (คน) ผู้สูงอายุ (คน) 

ผู้ป่วยจิตเวช 
(คน) 

เอดส์ 
(คน) 

รวม (คน) 

๑ ๓ ๓ ๑๕ ๓๐ ๘ ๘๓ ๓ ๓  
๒ ๘ ๖ ๑๗ ๖๐ ๒๕ ๑๐๕ ๑๑ ๒  
๓ ๗ ๖ ๓๔ ๑๑๑ ๑๕ ๑๔๗ ๖ ๓  
๔ ๙ ๑๐ ๕๒ ๑๒๙ ๑๘ ๑๑๘ ๕ -  
๕ ๒ ๕ ๓๑ ๖๕ ๑๖ ๑๖๗ ๕ -  
๖ ๖ ๕ ๔๓ ๗๕ ๒๘ ๒๓๑ ๘ ๒  
๗ ๓ ๔ ๓๒ ๓๖ ๑๐ ๖๓ ๒ ๓  
๘ ๕ ๙ ๓๗ ๙๙ ๒๘ ๑๖๙ ๔ ๑  
๙ ๔ ๕ ๔๔ ๖๐ ๙ ๘๕ ๒ ๑  

๑๐ ๔ ๖ ๓๒ ๘๐ ๑๘ ๙๑ ๒ ๗  
๑๑ ๕ ๖ ๖๑ ๑๑๐ ๒๐ ๑๓๕ ๕ ๓  
๑๒ ๓ ๔ ๒๙ ๗๘ ๑๓ ๙๐ - -  
๑๓ ๗ ๓ ๓๐ ๓๐ ๑๕ ๕๐ ๔ ๑  
๑๔ ๒ ๑ ๑๐ ๑๓ ๒ ๑๗ - -  
รวม ๖๘ ๗๓ ๔๖๗ ๙๗๖ ๒๒๕ ๑,๕๕๑ ๕๗ ๒๖  
ข้อมูล: จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒



               กองทุนหลักประกันสขุภาพ เทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

แผนพัฒนาสุขภาพต าบลชุมโค หน้า 10 
 

 ๕. ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร 
  ๕.๑ ข้อมูลด้านสุขภาวะสุขภาพรายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 
ประชากร 

(คน) 

จ านวนผู้ป่วย 
เบาหวาน 

(คน) 
ความดัน 

(คน) 
เบาหวาน/ความดัน 

(คน) 
โรคหัวใจ 

(คน) 
หอบหืด 
(คน) 

วัณโรค 
(คน) 

ไข้เลือดออก 
(คน) 

มะเร็ง 
(คน) 

๑ ๕๗๒ ๗ ๑๑ ๑๒ ๓ ๓ - - ๓ 
๒ ๕๗๕ ๘ ๔๐ ๑๒ ๓ ๖ - ๑ ๑ 
๓ ๗๖๓ ๑๒ ๘๒ ๑๗ ๖ ๗ - ๑๐  - 
๔ ๘๕๘ ๒๑ ๙๐ ๑๘ ๗ ๙ ๒ ๗ ๑ 
๕ ๙๒๓ ๑๕ ๓๕ ๑๕ ๕  ๑๐  ๑ ๕  ๑๐ 
๖ ๒,๒๖๖ ๑๕ ๓๐ ๓๐  ๑๐  ๗ ๔ ๓๒  ๑๐ 
๗ ๔๔๑ ๖ ๒๔ ๖ ๔ ๒ - ๔ ๑ 
๘ ๙๗๔  ๕๕ ๙๘  ๔๕   ๓  ๒ ๑ ๔ ๑  
๙ ๕๙๘ ๗ ๔๒ ๑๑ ๓ ๕ - ๑ -  

๑๐ ๕๙๖ ๑๕ ๕๖ ๙ ๓ ๖ - ๔ -  
๑๑ ๑,๐๐๖ ๒๐ ๗๕ ๑๕ ๕ ๑๐ - ๒ ๒ 
๑๒ ๕๙๕  ๒๓  ๗๘  ๒๖  -  - ๑ ๒  ๑ 
๑๓ ๔๖๐ ๕ ๑๙ ๖ ๒ ๒ - - -  
๑๔ ๙๓ ๓ ๕ ๕ ๑ ๑ - ๑ - 
รวม ๑๐,๗๒๐ ๒๑๒ ๖๘๕ ๒๒๗ ๕๕ ๗๐ ๙ ๗๓ ๓๐ 
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  ๕.๒ ตารางแสดงสาเหตุการเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสุขภาพ ๕ อันดับแรกของประชากรใน
ต าบลชุมโค (ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒) 
ล าดับ สาเหตุการป่วย จ านวน (ครั้ง) อัตรา/แสน ปชก. 

๑ การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน 
แบบเฉียบพลัน 

๒,๐๑๘ ๑๘,๕๗๓.๔๐ 

๒ ความดันโลหิตสูง ๑,๖๙๑ ๑๕,๕๖๓.๗๓ 
๓ เนื้อเยื่อผิดปกติ ๖๒๔ ๕,๗๔๓.๒๑ 
๔ โรคระบบทางเดินอาหาร กระเพาะและล าไส้ ๕๖๒ ๕,๑๗๒.๕๗ 
๕ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๕๙ ๓,๓๐๔.๑๘ 

(ที่มา: ข้อมูลจากสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
๕.๓ ตารางแสดงสาเหตุการตายที่ส าคัญของประชากรในต าบลชุมโค ปี ๒๕๖๒ 

ล าดับ สาเหตุการป่วย จ านวน (ครั้ง) อัตรา/แสน ปชก. 
๑ การติดเชื้อในกระแสเลือด ๒๒ ๒๐๒.๔๘ 
๒ ชรา ๙ ๘๒.๘๓ 
๓ โรคหัวใจ ๕ ๔๖.๐๒ 
๔ มะเร็ง ๑ ๙.๒๐ 
๕ โรคหลอดเลือดสมอง ๑ ๙.๒๐ 

(ที่มา: ข้อมูลจากสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
๕.๔ ข้อมูลการดูแลกลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่ม ได้แก่ 

   ๕.๔.๑ หญิงตั้งครรภ ์
    ๑) หญิงตั้งครรภ์ จ านวน ๖๘ คน 
    ๒) หญิงหลังคลอด จ านวน ๗๓ คน 
   ๕.๔.๒ เด็ก ๐ – ๕ ปี จ านวน   ๔๖๗  คน 
    ๑) เด็ก ๐ – ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย จ านวน  ๔๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
         ๑๐๐ . 
    ๒) เด็ก ๐ – ๕ ปี มีพัฒนาการล่าช้า จ านวน    -   คน คิดเป็นร้อยละ 
               -          . 
    ๓) เด็ก ๐ – ๕ ปี น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ จ านวน  ๔๖๗  คน คิดเป็น 

    ร้อยละ  ๑๐๐   . 
๔) เด็ก ๐ – ๕ ปี น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน    -       คน คิดเป็น   
    ร้อยละ   -      . 

   ๕.๔.๓ กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จ านวน ๕,๕๓๑ คน 
    ๑) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน ๙๗๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๔ 
     - เบาหวาน จ านวน ๒๑๒ คน 
     - ความดันโลหิตสูง จ านวน ๖๘๕ คน



               กองทุนหลักประกันสขุภาพ เทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

แผนพัฒนาสุขภาพต าบลชุมโค หน้า 12 
 

     - เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จ านวน ๒๒๗ คน 
    ๒) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังคัดกรองกลุ่มโรคเรื้อรังอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป 
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๕,๕๓๑ คน 
     

จ านวนเด็กนักเรียน 
1. โรงเรียนบ้านวังช้าง 

ชั้นปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม หมายเหตุ 
อนุบาล ๑ ๖ ๑๑ ๑๗  
อนุบาล ๒ ๑๕ ๙ ๒๔  
อนุบาล ๓ ๑๐ ๑๔ ๒๔  

ป. ๑ ๑๔ ๗ ๒๑  
ป. ๒ ๑๖ ๑๓ ๒๙  
ป. ๓ ๑๖ ๑๑ ๒๗  
ป. ๔ ๑๑ ๑๒ ๒๓  
ป. ๕ ๑๐ ๘ ๑๘  
ป. ๖ ๑๔ ๗ ๒๑  
รวม ๑๑๒ ๙๒ ๒๐๔  
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2. โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 
ชั้นปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม หมายเหตุ 

อนุบาล ๑ - - -  
อนุบาล ๒ ๒ - ๒  
อนุบาล ๓ - - -  

ป. ๑ ๑ ๑ ๒  
ป. ๒ ๑ ๑ ๒  
ป. ๓ ๑ - ๑  
ป. ๔ ๓ - ๓  
ป. ๕ - - -  
ป. ๖ ๑ ๑ ๒  
รวม ๙ ๓ ๑๒  
 

3. โรงเรียนบ้านชุมโค 
ชั้นปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม หมายเหตุ 

อนุบาล ๑ ๕ ๕ ๑๐  
อนุบาล ๒ ๗ ๖ ๑๓  
อนุบาล ๓ ๔ ๔ ๘  

ป. ๑ ๖ ๔ ๑๐  
ป. ๒ ๓ ๖ ๙  
ป. ๓ ๕ ๓ ๘  
ป. ๔ ๒ ๒ ๔  
ป. ๕ ๕ ๙ ๑๔  
ป. ๖ ๓ ๔ ๗  
รวม ๔๐ ๔๓ ๘๓  
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4. โรงเรียนบ้านดอนทราย 
ชั้นปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม หมายเหตุ 

อนุบาล ๑ ๔ ๒ ๖  
อนุบาล ๒ ๒ - ๒  
อนุบาล ๓ ๗ - ๗  

ป. ๑ ๒ ๕ ๗  
ป. ๒ - ๑ ๑  
ป. ๓ ๒ ๓ ๕  
ป. ๔ ๕ ๒ ๗  
ป. ๕ ๑ ๑ ๒  
ป. ๖ ๔ ๕ ๙  
รวม ๒๗ ๑๙ ๔๖  

 
5. โรงเรียนบ้านบางจาก 

ชั้นปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม หมายเหตุ 
อนุบาล ๑ ๔ ๑ ๕  
อนุบาล ๒ ๘ ๕ ๑๓  
อนุบาล ๓ ๑๔ ๙ ๒๓  

ป. ๑ ๑๐ ๗ ๑๗  
ป. ๒ ๑๓ ๑๒ ๒๕  
ป. ๓ ๑๖ ๗ ๒๓  
ป. ๔ ๑๕ ๑๑ ๒๖  
ป. ๕ ๘ ๕ ๑๓  
ป. ๖ ๗ ๙ ๑๖  
ม. ๑ ๔ ๒ ๖  
ม. ๒ ๖ ๖ ๑๒  
ม. ๓ ๕ ๓ ๘  
รวม ๑๑๐ ๗๗ ๑๘๗  
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6. โรงเรียนบ้านหินกบ 
ชั้นปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม หมายเหตุ 

อนุบาล ๑ ๕ ๖ ๑๑  
อนุบาล ๒ ๔ ๓ ๗  
อนุบาล ๓ ๖ ๒ ๘  

ป. ๑ ๗ ๘ ๑๕  
ป. ๒ ๓ ๗ ๑๐  
ป. ๓ ๓ ๑ ๔  
ป. ๔ ๗ ๗ ๑๔  
ป. ๕ ๕ ๑ ๖  
ป. ๖ ๔ ๕ ๙  
รวม ๔๔ ๔๐ ๘๔  

 
7. โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 

ชั้นปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม หมายเหตุ 
อนุบาล ๑ - - -  
อนุบาล ๒ ๔ ๔ ๘  
อนุบาล ๓ ๒ ๑ ๓  

ป. ๑ ๖ ๓ ๙  
ป. ๒ ๕ ๔ ๙  
ป. ๓ ๓ ๓ ๖  
ป. ๔ ๒ ๒ ๔  
ป. ๕ ๓ ๓ ๖  
ป. ๖ ๑ ๑ ๒  
รวม ๒๖ ๒๑ ๔๗  
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8. โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล 
ชั้นปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม หมายเหตุ 

อนุบาล ๑ ๓ ๒ ๕  
อนุบาล ๒ ๑๐ ๘ ๑๘  
อนุบาล ๓ ๑๓ ๑๐ ๒๓  

ป. ๑ ๑๘ ๑๘ ๓๖  
ป. ๒ ๑๓ ๑๖ ๒๙  
ป. ๓ ๑๗ ๑๓ ๓๐  
ป. ๔ ๖ ๑๖ ๒๒  
ป. ๕ - ๗ ๗  
ป. ๖ - ๗ ๗  
ม. ๑ ๑๙ ๒๒ ๔๑  
ม. ๒ ๓ ๑๔ ๑๗  
ม. ๓ ๑๒ ๑๑ ๒๓  
ม. ๔ ๖ ๑๐ ๑๖  
ม. ๕ ๔ ๔ ๘  
ม. ๖ ๕ ๓ ๘  
รวม ๔๙ ๑๖๑ ๒๙๐  
 

จ านวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย (คน) หญิง (คน) รวม หมายเหตุ 
คลองวังช้าง ๑๙ ๑๖ ๓๕  

บางจาก ๑๗ ๑๐ ๒๗  
บ่อเมา ๕ ๑๔ ๑๙  
บ่ออิฐ ๕ ๖ ๑๑  
ช่องมุด ๒๘ ๒๕ ๕๓  
รวม ๗๔ ๗๑ ๑๔๕  

ข้อมูล: จากเทศบาลต าบลชุมโค ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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จ านวนนักศึกษา 

นักศึกษำทุกสำขำ ชำย (คน) หญิง (คน) รวม หมำยเหตุ 
ชั้นปีที่ ๑ ๒๐๖ ๑๘๒ ๓๘๘  
ชั้นปีที่ ๒ ๑๖๓ ๑๓๒ ๒๙๕  
ชั้นปีที่ ๓ ๒๕๔ ๑๔๖ ๔๐๐  
ชั้นปีที่ ๔ ๒๓๖ ๑๓๑ ๓๖๗  
ตกค้าง ๓๔ ๑๒ ๔๖  
รวม ๘๙๓ ๖๐๓ ๑,๔๙๖  

ข้อมูล: จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
๑.๓ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
      จ านวนหมู่บ้าน มี ๑๔ หมู่บ้าน 
      เทศบาลต าบลชุมโค มีหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมแท่น   หมู่ที่ ๘ บ้านช่องมุด 
  หมู่ที่ ๒ บ้านดอนทราย   หมู่ที่ ๙ บ้านดอนปลักหมู 

หมู่ที่ ๓ บ้านถ้ าเขาพลู   หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกาะภูมิ 
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองวังช้าง   หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งยอ 
หมู่ที่ ๕ บ้านบางจาก   หมู่ที่ ๑๒ บ้านชุมทรัพย์ 
หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อเมา   หมู่ที่ ๑๓ บ้านสมบูรณ์สุข 
หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์  หมู่ที่ ๑๔ บ้านประชาธิปไตย 

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อาชีพ 
 -  เกษตรกรรม 
 -  ท าสวน 
 -  เลี้ยงสัตว ์
 -  ประมง 
 -  รับจ้างทั่วไป 
 ธุรกิจและบริการในเขตเทศบาล 
 -  โรงแรมและรีสอร์ท    จ านวน  ๗ แห่ง 
 -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ    จ านวน  ๕ แห่ง 
 -  โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน  ๒ แห่ง 
 -  ร้านอาหาร     จ านวน  ๖ แห่ง
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๓. สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา     ๘ แห่ง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา     ๒ แห่ง 
 -  โรงเรียนสอนศาสนา     ๒ แห่ง 
 -  สถาบันอุดมศึกษา     ๑ แห่ง 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ๕ แห่ง 
 -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   ๑๔ แห่ง 
 -  ห้องสมุดประชาชน     - แห่ง 
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 -  วัด/ส านักสงฆ์/ที่พักสงฆ์    ๘ แห่ง 
 -  มัสยิด       ๒ แห่ง 
 -  ศาลเจ้า      ๑ แห่ง 
๔. สาธารณสุข 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   ๓ แห่ง 
 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     ๑ แห่ง 
 -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า    ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
  ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 
 ๑) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 -  โรคเบาหวาน 
 -  โรคความดันโลหิตสูง 
 -  โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 -  โรคมะเร็ง 

๒) โรคไม่ติดต่อ 
 -  อุบัติเหตุ 
 ๓) โรคติดต่อ 
 -  โรคไข้เลือดออก 
 -  โรคมือ เท้า ปาก 
 -  โรคอุจจาระร่วง 

๕. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  สถานีต ารวจต าบล/ที่พักสายตรวจ   ๕ แห่ง 
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๖. การบริการขั้นพื้นฐาน 
 การคมนาคม 
 -  สภาพการคมนาคมทางบก 
 (๑)  ถนนลาดยาง    จ านวน  ๔๒ สาย 
 (๒)  ถนนคอนกรีต    จ านวน  ๒๒ สาย 

(๓)  ถนนหินคลุก     จ านวน  ๑ สาย 
(๔)  ถนนลูกรัง     จ านวน  ๗๒ สาย 
-  มีสถานีรถไฟย่อย (คลองวังช้าง)   จ านวน  ๑  แห่ง 
-  ป้ายหยุดรถ (ทรัพย์สมบูรณ์)   จ านวน  ๑ แห่ง 
-  การคมนาคมทางอากาศ 
   มีสนามบินพาณิชย์ (ปัจจุบันมีสายการบินนกแอร์และแอร์เอเชีย) ๑ แห่ง 
การโทรคมนาคม 
-  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขย่อย   จ านวน  ๑ แห่ง 

การไฟฟ้า 
ในเขตเทศบาลต าบลชุมโค มีจ านวนไฟฟ้าครัวเรือนใช้ครบทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน จ านวนประชากรที่ใช้

ไฟฟ้ายังไม่ครบทุกครัวเรือน 

๗. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 -  ล าน้ า,ล าห้วย     จ านวน  ๑๒ แห่ง 
 -  คลอง      จ านวน  ๒ สาย 

๘. แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 -  ฝาย      จ านวน  ๘ แห่ง 
 -  ประปาผิวดิน     จ านวน  ๑๑ แห่ง 
 -  บ่อบาดาล     จ านวน  ๑๕ แห่ง 

๙. ข้อมูลอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๑)  ป่าชุมโค ม.๖ 
 (๒)  ป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น (สนามบิน) 
 (๓)  ป่าเขาใหญ่ – บางจาก และป่าควนทุ่งมหา 
 (๔)  ป่าเขาช้างตายและป่าสีเสียด 
 (๕)  ป่าน้ าตกกะเปาะ (บางส่วน) 
 (๖)  ป่าเฉลิมพระเกียรติ (ป่าโกงกาง) ม.๒
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 (๗)  ป่าชายเลน 
 (๘)  ป่าเขาทุ่งยอ 
 (๙)  ป่าเขาทุ่งไท 
 (๑๐) ป่าน้ าตกทุ่งยอ 
 (๑๑) ป่าทุ่งกระทะ 

๑๐. มวลชนจัดตั้ง 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  จ านวน          ๓๑๗ คน 
 -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน         ๒๑๐ คน
 -  ชมรมผู้สูงอายุ      จ านวน       ๑,๒๕๖ คน 
 -  อาสาสมัครป้องกันสถาบัน (อสป.)   จ านวน         ๑๐๐ คน
 -  ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (ตชต.)    จ านวน           ๕๑ คน
 -  อาสาสมัครกู้ชีพต าบลชุมโค    จ านวน          ๒๑  คน 
 -  ชรบ. ประจ าหมู่บ้าน     จ านวน         ๑๔๐ คน 
 -  กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า พันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อมวัดถ้ าเขาพลู 
 -  กลุ่มอนุรักษ์หอยมือเสือต าบลชุมโค 
 -  กลุ่มข้าวไร่ชุมโค 
 -  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลชุมโค 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลชุมโค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

----------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หลายมาตราได้ก าหนดให้ ประชาชน
และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วน ของการเป็นผู้มี
สิทธิในการเข้ารับการบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบสิทธิ ได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้และเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าไป  มีส่วนร่วม ในระบบ
หลักประกันสุขภาพมากขึ้นในอนาคต โดยทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถมีส่วนร่วมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๔ ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในด้าน นโยบาย/ บริหาร การมีส่วนร่วมในด้าน
การเงินและงบประมาณ การมีส่วนร่วมในการจัดบริการ สุขภาพในชุมชนและท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓(๓) มาตรา ๑๘(๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘(๔) การมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับพ้ืนที่นั้น จะ
ท าให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแต่ละท้องถิ่นได้มากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
ทิศทางการกระจายอ านาจของประเทศ โดยหลักการส าคัญของการมีหลักประกันสุขภาพนั้น เป็นเรื่องของ
การเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและ เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง  การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิ
ประการหนึ่งที่มนุษย์พึงมี การให้หลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนเป็นความจ าเป็น ทางสังคมที่แสดงให้
เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็น สมาชิกในสังคม การเข้าใช้
บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอและไม่ใช่การซื้อขายแบบธุรกิจ  แต่เป็นการที่ประชาชน
มารับบริการอันพึงมีพึงได้จากผู้ให้บริการและเป็นเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์กันของสมาชิกในสังคม  

จากหลักการส าคัญของการมีหลักประกันสุขภาพและความจ าเป็นของการให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการ การบริหาร
จัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ต าบลชุมโคจึงได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลชุมโคขึ้นเพ่ือให้ประชาชนในต าบลได้รับทราบสิทธิและกระบวนการเรียนรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
ระบบหลักประกันสุขภาพท่ีดี  

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 



               กองทุนหลักประกันสขุภาพ เทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

แผนพัฒนาสุขภาพต าบลชุมโค หน้า 22 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๔)(๘)(๙) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก) 

๒. วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ 

- วิสัยทัศน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค  
“ประชาชนมีสุขภาพดี ชีวีมีสุข เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง พัฒนาซึ่งกองทุน

สุขภาพอย่างย่ังยืน” 
- ยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค  
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาใน

กองทุนสุขภาพ จ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ คือ  

๑.๑ การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับหญิงมีครรภ์  
๑.๒ การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับเด็กเล็ก (แรกเกิดถึงต่ ากว่า ๖ ปี)  
๑.๓ การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับเด็กโต (อายุ ๖ ปี ถึงต่ ากว่า ๒๕ ปี)  
๑.๔ การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ใหญ่ (อายุ ๒๕ ปี ขึ้นไป)  
๑.๕ การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ  

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ

การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุน 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  

๓. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็นเจ้าของ การ

ควบคุมก ากับและร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล  
๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่และมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่เป็นจริง  
๓. เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและ

ให้บริการได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในต าบลชุมโค 
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๔. เพ่ือให้สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน  

๕. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
๖. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในด้านการ  ส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถานที่บริการอ่ืน ๆ หรือสถานบริการ
ทางเลือกต่าง ๆ  

๗. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่ว ถึง
และมีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  

๘. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการของท้องถิ่น  
๙. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๔. เป้าหมาย  
๑. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในต าบลทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้

ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้  
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น  
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้  โดยถือ

ว่า “สุขภาพ” เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน  
๕. ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืนซึ่งจ าเป็นต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้น  

“การสร้าง” สุขภาพมากกว่าการ “ซ่อม” สุขภาพ  

๕. ภารกิจ  
๑. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ

หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ของ ๕ กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย  
๑.๑ การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับหญิงมีครรภ์ โดยการจัดหาบริการฝาก 

ครรภ์ ๔ ครั้ง เฉพาะการตั้งครรภ์ปกติตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพได้ตกลงจัดบริการจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ให้ดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ใน
ชุมชน โดยมีเป้าหมายที่การลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาและลดอัตราเกิดทารกน้ าหนักน้อย  

๑.๒ การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับเด็กเล็ก (แรกเกิด ถึงต่ ากว่า ๖ ปี) ได้แก่  
๑.๒.๑ มีบริการการซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจ  
         ร่างกาย  
๑.๒.๒ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน (EPI) การให้ยาและการท าหัตถการเพื่อสร้าง  
         เสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย 
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๑.๒.๓ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าและการให้ความรู้ 
         แก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก  

๑.๓ การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับเด็กโต (อายุ ๖ ปี ถึงต่ ากว่า ๒๕ ปี) ได้แก่  
๑.๓.๑ มีบริการซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพและการตรวจ  
         ร่างกาย  
๑.๓.๒ มีบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท าหัตถการเพ่ือสร้าง  
         เสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย  
๑.๓.๓ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าและการให้ความรู้  
         (รวมทั้งแก่พ่อแม่และผู้ปกครอง)  

๑.๔ การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต ่๒๕ ปี ขึ้นไป)  
๑.๔.๑ มีบริการซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพและการตรวจร่างกาย  
๑.๔.๒ มีบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
๑.๔.๓ มีบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าและการให้  
         ความรู้  

๑.๕ การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ  
๒. สนับสนุนให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (เช่น โรงเรียน ให้จัด

กิจกรรมด้านสาธารณสุขเสริมได้) 
๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้จัดกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ หรือการป้องกัน 
      โรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นท่ีแก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
๒.๒ การสนับสนุนงบประมาณกรณีมีความจ าเป็นต้องสนับสนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ให้ 
      สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  

๓. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  

๓.๑ การสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือชื่ออ่ืนที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กใน 
      ชุมชน  
๓.๒ การสนับสนุนศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  

๔. การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเป็นกิจกรรมการบริหารจัดการโดยทั่วไปของกองทุน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนา
ก าลังคน ในระบบหลักประกันสุขภาพต าบลอื่น ๆ  

๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒
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๗. การด าเนินการ  
- ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค   

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค เป็น

คณะท างานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพจะต้องจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือชี้แจง วัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพให้ประชาชนในต าบลได้รับทราบ พร้อมกันนั้นจะได้
รับทราบปัญหาในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในต าบลชุมโค เพ่ือจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
ต าบลชุมโค อนุมัติในโครงการดังกล่าว  

ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
๑.) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จะสรุปแผนพัฒนาสุขภาพพร้อมทั้งปัญหา ความ

ต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในต าบลชุมโค น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ระบบหลัก ประกัน
สุขภาพต าบลชุมโค  

๒.) คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ จะจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ -
บริหารระบบหลักประกันสุขภาพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม 
ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งก าหนด โครงการ/กิจกรรม ที่จะน าเพ่ิมเติม
หรือตัดทอนลงได้  

๓) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาสุขภาพแล้ว ก็จัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาว่ามีโครงการ/ 
กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการ พัฒนา
สุขภาพที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาสุขภาพ  

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ 

ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท าได้แก่ 
ข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง เพ่ือเป็นข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาพได้อย่างถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูล
ภายในต าบลและภายนอกต าบล เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค) ได้เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประประชาชนในเขตพ้ืนที่  

๒) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา
น าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลชุมโค ประชาคม
หมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา  โดยประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพ่ือน ามาคัดเลือกจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญและ
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แนวทางการพัฒนาสุขภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสุขภาพ การจัดล าดับความส าคัญมี
หลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือน า
คะแนนมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลชุมโค  

ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุน หลักประกันสุขภาพ  
หลังจากได้แนวทางแผนพัฒนาสุขภาพ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนิน การ

หลังจากทราบภารกิจแนวทางการพัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลชุมโคจะต้องท า  
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาสุขภาพของต าบลมาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสุขภาพ เพ่ือให้สามารถน าไป จัดท างบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป  

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ โดยมีเค้าโครงประกอบ 

ด้วย ๗ ขั้นตอน เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุง 
แผนพัฒนาสุขภาพให้สมบรูณ์ต่อไป เมื่อด าเนินการการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จสิ้นแล้วให้น าร่าง
แผนพัฒนาสุขภาพที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลชุมโคเพ่ือ
พิจารณา 

ขัน้ตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพ  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพต าบลชุมโค จะน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑-๖ จัดท าร่าง

แผนพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลชุมโค จากนั้นจะน าร่างแผนฯ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลชุมโค เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิและประกาศใช้ต่อไป  
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๘. งบประมาณ  
๑. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จ านวนเงิน 

๔๘๖,๓๑๕.- บาท (-สี่แสนแปดหม่ืนหกพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน.-) ซึ่งจ านวนเงินที่ได้รับคิดจาก
จ านวนประชากรของต าบลชุมโค จ านวน ๑๐,๘๐๗ คน (ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๒) คูณด้วยจ านวนเงิน (PP) 
๔๕.๐๐ บาท  

๒. งบประมาณที่ทางเทศบาลต าบลชุมโคสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จ านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ 
บาท (-สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน.-) 
 ๓. ยอดเงินคงเหลือจากงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๘๐๑,๑๔๒.๐๘ บาท            
(-แปดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทแปดสตางค์.-)  

๔. ดอกเบี้ยเงินฝาก จ านวนเงิน  ๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณกองทุนสุขภาพเทศบาล
ต าบลชุมโค ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๕๓๖,๕๕๗.๐๘.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสามหม่ืนหกพัน
ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์.-) 

๙. รายละเอียดงบประมาณ  
แยกตามแผนงานกองทุนสุขภาพต าบลชุมโค พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น ๕ แผนงาน ดังนี้  
๑. แผนงานที่ ๑ สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข ร้อยละ ๓๕ 

ใช้งบประมาณ     ๕๙๗,๘๘๐.๖๓ บาท  
๒. แผนงานที่ ๒ สนับสนุนองค์กร/กลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่นฯ ร้อยละ ๓๕ 

ใช้งบประมาณ     ๕๙๗,๘๘๐.๖๓ บาท  
๓. แผนงานที่ ๓ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ ร้อยละ ๑๐ 

ใช้งบประมาณ     ๑๕๓,๖๕๕.๗๒ บาท  
๔. แผนงานที่ ๔ สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ ร้อยละ ๑๕    

      ใช้งบประมาณ     ๑๑๐,๓๑๒.๒๕ บาท  
๕. แผนงานที่ ๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ ร้อยละ ๕ 

ใช้งบประมาณ     ๗๖,๘๒๗.๘๕   บาท 
รวมงบประมาณท้ัง ๕ แผนงาน ๑,๕๓๖,๕๕๗.๐๘ บาท  

(-หนึ่งล้านห้าแสนสามหม่ืนหกพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์.-) 
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑. เกิดการพัฒนาการจัดบริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการ ฟ้ืนฟูสภาพ

ของหน่วยบริการทางสาธารณสุข  
๒. กลุ่มประชาชนเป้าหมายส าคัญ ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้

ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้องรังที่อยู่ในต าบล/ชุมชน สามารถเข้าถึงการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

๓. เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในต าบลโดยการบริหารจัดการเองของชุมชนท้องถิ่น  
๔. เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในด้านการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพของคนใน

ชุมชน  
๕. เกิดจิตส านึกร่วมกันของชุมชน เพ่ือร่วมเป็นเจ้าของและร่วมกันบริหารจัดการระบบ 

หลักประกันในระดับต าบลให้เกิดประโยชน์แก่ต าบล และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับต าบล 
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การติดตามและประเมินผลการน าแผนสุขภาพต าบลไปปฏิบัติ 
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๑๑. การติดตามประเมินผล  
การติดตามผล คือ การตรวจสอบงานที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใน ภาคปฏิบัติด้วยการ

ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใดอยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม่  

การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ได้จากการติดตามผลระยะหนึ่ง เพ่ือประเมินว่า
ความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนหรือไม่  

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง  
๑. ความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ท าไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  
๒. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน (การเบิกจ่าย

ล่าช้า) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอ่ืนๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้  
๓. ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางส าหรับจัดท า

โครงการต่อไป  
๔. ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการ

วางแผนโครงการในอนาคต  

๑๒. วิธีการติดตามและประเมินผล  
การติดตามผล  
กองทุนสุขภาพต าบลชุมโค ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงานตาม

แผนงานกองทุนสุขภาพต าบลภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของกองทุนสุขภาพต าบล ว่าได้มีการน ายุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินการหรือไม่ และได้ด าเนินการตามกิจกรรม และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผล
การด าเนินงานแล้วเสร็จหรือก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออ่ืนๆ แล้วสรุปผลภาพรวมว่าได้
ด าเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด ตามท่ีตั้งไว้ในแผนงานกองทุนสุขภาพต าบล  

รูปแบบการติดตามผล  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลชุมโค ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามผลการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลชุมโค ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ประกอบด้วย  
 ๑. นายเสริญ  อาจอ่อนศรี 
 ๒. นายประเสริฐ  ศรีภักดี 
 ๓. นางสาววีณา  ภูมิสุวรรณ์ 
 ๔. นางสาวสุดารัตน์  อสิอุโค 
 ๕. นางสาวณธิดา  จงจินดาเจริญ 

มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการ และรายงานผลให้คณะกรรมการ
ทราบต่อไป  
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บัญชีรายละเอียด  

โครงการพัฒนา 
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การด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ  

กองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
 
 
 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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การด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมประเภท ๑ – ๕ 

ล าดับ ประเภทกิจกรรม  จ านวนเงิน  ร้อยละ หมายเหตุ 
๑. สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรอืหน่วยงานสาธารณสุข ๕๗๕,๔๘๐ ๓๗.๔๕ 

 ๒. สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือ ๕๑๘,๘๙๕ ๓๓.๗๗ 
   กลุ่มประชาชน หรือกลุ่มประชาชน 

   ๓. สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ ๑๕,๐๐๐ ๐.๙๗ 
   การพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและ 
     ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 
   ๔. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  ๑๑๐,๐๐๐ ๗.๑๖ 

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๕. สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  ๕๐,๐๐๐ ๓.๒๖ 

     
     รวมเงินตามแผนงานโครงการทั้งหมด  ๑,๒๖๙,๓๗๕ ๘๒.๖๑ 

   ยอดเงินงบประมาณทั้งหมด ๑,๕๓๖,๕๕๗.๐๘ ๑๐๐.๐๐ 
   ส่วนต่าง (คงเหลือ) ๒๖๗,๑๘๒.๐๘ ๑๗.๓๙ 
  

 
 
 

 



               กองทุนหลักประกันสขุภาพ เทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

แผนพัฒนาสุขภาพต าบลชุมโค หน้า 35 
 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลชุมโค  อ าเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 
ประเภทกิจกรรมที่ ๑. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม  จ านวนเงิน  ร้อยละ หมายเหตุ 

๑. โครงการ ก าจัดขยะและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒๘,๔๐๐  ๔.๙๔   

๒. โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ๑๕,๒๐๐  ๒.๖๔   

๓. โครงการ ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ๔๑,๐๐๐  ๗.๑๒   

๔. โครงการ เฝ้าระวังโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดในชุมชน ๑๒๐,๙๐๐  ๒๑.๐๑   

๕. โครงการ สุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในชุมชน ๒๑,๕๐๐  ๓.๗๔   

๖. โครงการ เฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในชุมชน ๑๒,๒๐๐  ๒.๑๒   

๗. โครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ๔๕,๙๐๐  ๗.๙๘   

๘. โครงการ เฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งปากมดลูก ประจ าปี ๒๕๖๓ ๘,๒๗๕  ๑.๔๔   

๙. โครงการ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ประจ าปี ๒๕๖๓ ๙๙,๒๘๐  ๑๗.๒๕   

๑๐. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยและบูรณาการตามกลุ่มวัย ประจ าปี ๒๕๖๓ ๒๖,๖๒๕  ๔.๖๓   

๑๑. โครงการ อบรมแกนน าการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ประจ าปี ๒๕๖๓ ๓๐,๔๒๐  ๕.๒๙   

๑๒. โครงการ ป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๓ ๑๕,๔๐๐  ๒.๖๘   

๑๓. โครงการ เฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งปากมดลูก ประจ าปี ๒๕๖๓ ๑๑,๑๐๐  ๑.๙๓   

๑๔. โครงการ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ประจ าปี ๒๕๖๓  ๙๙,๒๘๐  ๑๗.๒๕   
  รวมเงินทั้งหมด >>> ๕๗๕,๔๘๐  ๑๐๐.๐๐    
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สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลชุมโค  อ าเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ประเภทกิจกรรมที่ ๒. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือกลุ่มประชาชน 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม  จ านวนเงิน  ร้อยละ หมายเหตุ 
๑. โครงการ ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ๒๖,๘๐๐  ๕.๑๖   
๒. โครงการ ส่งเสริมผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ๒๙,๘๐๐  ๕.๗๔   
๓. โครงการ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย ๑๘,๐๐๐  ๓.๔๗   
๔. โครงการ ชะลอข้อเข่าเสื่อมด้วยสมุนไพรไทย ๑๘,๐๐๐  ๓.๔๗   

๕. โครงการ ชุมชนดูแลและจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หมู่ท่ี ๒ ๒๓,๑๐๐  ๔.๔๕   

๖. โครงการ ชุมชนดูแลและจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หมู่ท่ี ๑๓ ๒๓,๑๐๐  ๔.๔๕   

๗. โครงการ ชุมชนดูแลและจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หมู่ท่ี ๑๑ (บ้านทุ่งยอ) ๓๕,๗๐๐  ๖.๘๘   

๘. โครงการ ชุมชนดูแลและจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หมู่ท่ี ๔ (บ้านวังช้าง) ๓๕,๗๐๐  ๖.๘๘   

๙. โครงการ ชุมชนดูแลและจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หมู่ท่ี ๗ (บ้านทรัพย์สมบูรณ์) ๒๙,๔๐๐  ๕.๖๗   

๑๐. โครงการ ชุมชนดูแลและจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หมู่ท่ี ๑๔ (บ้านประชาธิปไตย) ๑๒,๐๗๕  ๒.๓๓   
๑๑. โครงการ ชุมชนดูแลและจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หมู่ที่ ๑๐ ๒๖,๒๕๐  ๕.๐๖   
๑๒. โครงการ ชุมชนดูแลและจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หมู่ที่ ๙ ๒๓,๑๐๐  ๔.๔๕   
๑๓. โครงการ ชุมชนดูแลและจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หมู่ท่ี ๓ (บ้านหน้าถ้ าเขาพลู) ๒๓,๑๐๐  ๔.๔๕   
๑๔. โครงการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๓ ๑๕,๔๐๐  ๒.๙๗   
๑๕. โครงการ ส่งเสริมการออกก าลังกายแอโรบิคเพ่ือสุขภาพประชาชนบ้านช่องมุดและชุมทรัพย์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ๑๙,๘๐๐  ๓.๘๒   
๑๖. โครงการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมวัยท างาน ลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง (NCDs) ปี ๒๕๖๓ ๑๗,๔๐๐  ๓.๓๕   
๑๗. โครงการ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชนบ้านช่องมุด ประจ าปี ๒๕๖๓ ๑๔,๔๐๐  ๒.๗๘   
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สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลชุมโค  อ าเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ประเภทกิจกรรมที่ ๒. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือกลุ่มประชาชน 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม  จ านวนเงิน  ร้อยละ หมายเหตุ 
๑๘. โครงการ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชนบ้านชุมทรัพย์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ๑๔,๔๐๐  ๒.๗๘ 

 ๑๙. โครงการ ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน วัด และสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๑๗,๔๐๐  ๓.๓๕ 
 ๒๐. โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน ๑๙,๒๑๐  ๓.๗๐   

๒๑. โครงการ เติมความรัก มอบความรู้ ต่อสู้ยาเสพติด ๑๒,๗๓๐  ๒.๔๕   
๒๒. โครงการ เปิดประตูชีวิต ปิดประตูอุบัติเหตุ ๔๓,๔๖๐  ๘.๓๘   
๒๓. โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๒๐,๕๗๐  ๓.๙๖   

      
 

  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
  รวมเงินทั้งหมด >>> ๕๑๘,๘๙๕ ๑๐๐.๐๐   
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สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลชุมโค  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
ประเภทกิจกรรมที ่๓. เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็หรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกบัการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชมุชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน 

ชุมชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเลก็ในชมุชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม  จ านวนเงิน  ร้อยละ หมายเหตุ 
๑. โครงการ เย่ียมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและด้อยโอกาสทางสังคม ประจ าปี ๒๕๖๓ ๑๕,๐๐๐  ๑๐๐.๐๐   
          

          
          
          
          

          

          
          
          

          

          
          
  รวมเงินทั้งหมด >>> ๑๕,๐๐๐  ๑๐๐.๐๐   
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สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลชุมโค  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ประเภทกิจกรรมที่ ๔. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕  
ของเงินรายรับของกองทุนหลกัประกันสุขภาพ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่ม ตามขอ้ ๗ วรรคสอง  
อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๔ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น  

และครุภัณฑ์ ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม จ านวนเงิน  ร้อยละ หมายเหตุ 

๑. โครงการ ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ท่ีปรึกษา/อนุกรรมการ/บุคคลภายนอก ๘๑,๙๐๐  ๗๔.๔๕    
๒. โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชุมโค ๒๘,๑๐๐  ๒๕.๕๕    
          
          
          
          
          
          
          
          
  รวมเงินทั้งหมด >>> ๑๑๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐   
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สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลชุมโค  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
ประเภทท่ี ๕ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม จ านวนเงิน  ร้อยละ หมายเหตุ 
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  รวมเงินทั้งหมด >>> ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐   

 


