
 

กปท.4 

 

 

 
 

แบบจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพทองถิ่น   อบต.พลบัพลา   รหัส กปท.1937 

อำเภอ โชคชัย   จังหวัด นครราชสีมา 
 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   เรื่อง   หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ขอ 16(4)   “ใหคณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหนาท่ีสนับสนุนใหบุคคลในทองถ่ินสามารถเขาถึง 

บริการสาธารณสุขท้ังบานในชุมชนหรือหนวยบริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ” 

อาศัยอำนาจของประกาศฯ    ขอ 6    “ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดำเนินงานและบริหาร 

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี”   จึงไดจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปงบประมาณ 

2566 ดังนี้ 
 

1.  ขอมูลสุขภาพ 

ขอมูลการเขารับบริการผูปวยนอกในหนวยบริการหรือสถานบริการในพ้ืนท่ี 

1.  โรคความดันโลหิตสูง  มะเร็ง เบาหวาน 

2.  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

3.  โรคไขเลือดออก 

4.  โรคมือ  เทา  ปาก 

5.  โรคซึมเศรา / ฆาตัวตาย 

6.  สารเคมีตกคางในเกษตรกร 

       7.  พัฒนาการเด็ก  0 – 5  ป ไมสมวัย 

 8.  ผูสูงอายุ 

 9.  ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

 10.  เสียชีวิตจากการจมน้ำ 

11.  ปญหายาเสพติด 

12.  ปญหาดานสุขภาพ 

13.  ปญหาโรคติดตอและโรคระบาด 
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2.  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพพื้นท่ีเปรียบเทียบกบัข้อมูลสุขภาพ(ข้อ1) 

ปญหา ความรุนแรง ตระหนัก ความยากงาย คะแนนรวม 

1. โรคความดันโลหิตสูง  มะเร็ง  เบาหวาน 5 5 1 11 

2.  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 5 5 1 11 

3.  โรคไขเลือดออก 4 5 3 12 

4. โรคมือ  เทา  ปาก  3 4 2 9 

5.  โรคซึมเศรา / ฆาตัวตาย 5 5 3 13 

6.  สารเคมีตกคางในเกษตรกร 5 5 1 11 

7.  พัฒนาการเด็ก  0 – 5  ป ไมสมวัย 3 5 1 9 

8.  ผูสูงอาย ุ 5 5 5 15 

9. ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 5 5 1 11 

10.  เสียชีวิตจากการจมน้ำ 5 3 4 12 

11.  ปญหายาเสพติด 3 4 5 12 

12.  ปญหาดานสุขภาพ 3 4 2 9 

13.  โรคติดตอและโรคระบาด 3 4 2 9 
 

*หมายเหตุ - การใหคะแนน ระดับ 0-5 ตามสภาพของปญหา 

 จากการวิเคราะหปญหาสุขภาพพ้ืนท่ีเปรียบเทียบกับขอมูลสุขภาพขางตนสามารถสรุปจัดลาดับความสำคัญ

ของปญหาตามผลคะแนนรวมไดดังนี้ 

          1.  ผูสูงอายุ    คะแนนรวม  15  คะแนน 

2. โรคซึมเศรา /ฆาตัวตาย   คะแนนรวม  13  คะแนน 

3. โรคไขเลือดออก   คะแนนรวม  12  คะแนน 

4. เสียชีวิตจากการจมน้ำ   คะแนนรวม  12  คะแนน 

5. ปญหายาเสพติด   คะแนนรวม  12  คะแนน 

6. โรคความดันโลหิตสูง  มะเร็ง  เบาหวาน คะแนนรวม  11  คะแนน 

7. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คะแนนรวม  11  คะแนน 

8.  สารเคมีตกคางในเกษตรกร  คะแนนรวม  11  คะแนน 

9. ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม  คะแนนรวม  11  คะแนน 

10. โรคมือ  เทา  ปาก   คะแนนรวม  9  คะแนน 

11. พัฒนาการเด็ก  0 – 5  ป ไมสมวัย คะแนนรวม  9  คะแนน 

12. ปญหาดานสุขภาพ   คะแนนรวม  9  คะแนน 

13. โรคติดตอและโรคระบาด  คะแนนรวม  9  คะแนน 
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3.  แนวทางการแกไขปญหาตามผลวิเคราะหสภาพปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี(ขอ2) 

1.  จัดกิจกรรมตรวจและคัดกรองสุขภาพ 

2.  การอบรมใหความรู 

3.  สงเสริมการออกกำลังกาย/กิจกรรมนันทนาการ 

4.  จัดกิจกรรมดำเนินงานปองกันควบคุมโรค 

5.  ตรวจสุขภาพ 

6.  การรณรงคประชาสัมพันธ 

7. ประเมินภาวะสุขภาพ 
 

4.  วัตถุประสงคในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 

1.  เพ่ือลดอัตราการเจ็บปวยจากโรคตาง ๆ ใหลดลง 

2.  เพ่ือใหการดำเนินการปองกันโรคและจัดบริการสาธารณสุขเปนไปตามสภาพปญหาในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

3.   เพ่ือใชเปนกรอบในการสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยงาน กลุมองคกรตางๆในการจัดบริการ 

     สาธารณสุข 

 4.  เพ่ือใหทุกภาคฝายมีสวนรวมในการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน 
 

5.  เปาหมายของแผนสุขภาพชุมชน 

1.  อัตราการปวยดวยโรคลดลง 
 

6.  ข้ันตอนการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 

6.1. การเตรียมแผนการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 

จัดทำเวทีประชาคมหรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน    เพ่ือชี้แจงขอมูลสุขภาพการวิเคราะห  

สภาพปญหาดานสาธารณสุขในพื้นที่แนวทางแกไขปญหา วัตถุประสงคในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและเปาหมาย

ของแผนสุขภาพชุมชนในประชาชนในชุมชนรับทราบพรอมกันนั้นจะไดรับทราบปญหาในเรื ่องของสุขภาพของ

ประชาชนในตำบล เพ่ือนำมาประกอบการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนของ กปท. ตอไป 

6.2. การคัดเลือกปญหาสุขภาพ 

หลังจากเสร็จสิ้นข้ันตอนของการเตรียมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนใหดำเนินการจัดประชุม 

คณะกรรมการ กปท. เพ่ือคัดเลือกปญหาสุขภาพตามความจำเปนเหมาะสมกับความตองการของประชาชนและ

แผนการดำเนินงานประจำปของ กปท. 

6.3. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน 

หลังจากเสร็จสิ้นข้ันตอนของการคัดเลือกปญหาสุขภาพใหดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 

นำเสนอตอณะกรรมการ กปท. เพ่ืออนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนตอไป 
 

7.ระยะเวลาดำเนินการ 

วันท่ี 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 
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8.  การกำกับติดตามและประเมินผล 

1.  รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชนในการประชุมคณะกรรมการ กปท. ทุกครั้ง 

2.  สามารถปรับแผนสุขภาพชุมชนได หากเกิดขอจำกัดในการดำเนินงาน 

3.  เม่ือครบกำหนดตามระยะเวลาดำเนินการ   ใหดำเนินการประเมินผล/วิเคราะหความสำเร็จของแผน 

               สุขภาพชุมชน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนในปถัดไป 

 

 

ลงชื่อ ...สมมิตร  ขันธการุญวงศ..........     ลงชื่อ .....สวิง  เหงากระโทก....... 

     (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ)                          (นายสวิง  เหงากระโทก) 

ตำแหนง กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ     ตำแหนง ประธานกรรมการกองทุนฯ 

วันท่ี ......27 ตุลาคม 2565.........           วันท่ี ........ 27 ตุลาคม 2565.......... 
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แบบเสนอแผนสุขภาพชุมชน 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพทองถิ่น   อบต.พลบัพลา   รหัส กปท.1937 

อำเภอ โชคชัย   จังหวัด นครราชสีมา 
 

      วันท่ี   27  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 

เรื่อง ขอเสนอแผนสุขภาพชุมชนประจำปงบประมาณ 2566 
 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน อบต.พลับพลา 
 

เอกสารแนบแบบจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กปท.4 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   เรื่อง   หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 

และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 6 “ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีนั้น” 

บัดนี้ไดดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปงบประมาณ  2566   เสร็จสิ้นแลวดวยกระบวน 

การและวิธีดำเนินการตามเอกสารแนบ  สรุปผลได  ดังนี้ 
 

ประเภทท่ี 1 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ สถานบริการหรือหนวยงาน

สาธารณสุข 

งบประมาณตามแผนการเงินประจำป 2566 จำนวน 251,435.00 บาท 

ปญหาสุขภาพชุมชน กลุมเปาหมาย แนวทางดำเนินการ งบประมาณ 

1. โรคความดันโลหิตสูง 

มะเร็ง  เบาหวาน 

2. สารเคมีตกคางใน

เกษตรกร 

3. พัฒนาการเด็ก  0 – 

5  ป ไมสมวัย 

4. ผูสูงอายุ 

5. โรคซึมเศรา /ฆาตัว

ตาย  

1. กลุมวัยทำงาน 

2.กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 

3.  กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

4. กลุมผูสูงอายุ 

1.จัดกิจกรรมตรวจและคัดกรอง

สุขภาพ 

2. อบรมใหความรู 

251,435.00 
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ประเภทท่ี 2 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคของ

องคกรหรือกลุมประชาชนหรือหนวย 

งานอ่ืน 

งบประมาณตามแผนการเงินประจำป 2566 จำนวน  362,425.00   บาท 

ปญหาสุขภาพชุมชน กลุมเปาหมาย แนวทางดำเนินการ งบประมาณ 

1. โรคไขเลือดออก 

2. ปญหาสุขภาพ 

3.ปญหายาเสพติด 

4. เสียชีวิตจากการ

จมน้ำ 

1. กลุมวัยทำงาน 

2.กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 

3.  กลุมเด็กวัยเรียนหรือ 

1. อบรมใหความรู 

2. สงเสริมการออกกำลังกาย/

กิจกรรมนันทนาการ 

362,425.00 

 

ประเภทท่ี 3 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือศูนยท่ีดำเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กใน 

ชุมชน 

งบประมาณตามแผนการเงินประจำป 2566 จำนวน - บาท 

ปญหาสุขภาพชุมชน กลุมเปาหมาย แนวทางดำเนินการ งบประมาณ 

- - - - 

 

ประเภทท่ี 4 เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเกินรอยละ 

15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามขอ 7 วรรคหนึ่งในแตละปงบประมาณนั้น 

งบประมาณตามแผนการเงินประจำป 2566 จำนวน 59,200.00 บาท 

ปญหาสุขภาพชุมชน กลุมเปาหมาย แนวทางดำเนินการ งบประมาณ 

- - คณะกรรมการกองทุนและ

เจาหนาท่ีกองทุนฯ 

- บริหารจัดการและพัฒนา

กองทุน 

59,200.00 
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ประเภทท่ี 5 เพ่ือสนับสนุนละสงเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ีในการปองกันและแกไข

ปญหาสาธารณสุขไดตามความจำเปนเหมาะสมและทันตอสถานการณได 

งบประมาณตามแผนการเงินประจำป 2566 จำนวน 102,566.50บาท 

ปญหาสุขภาพชุมชน กลุมเปาหมาย แนวทางดำเนินการ งบประมาณ 

1 โรคติดตอและโรค

ระบาด 

กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 1. อบรมใหความรู 

2. กิจกรรมการดำเนินงาน

ปองกันควบคุมโรค 

3. การรณรงคประชาสัมพันธ 

102,566.50 

 

ประเภทท่ี 6 เพ่ือสนับสนุนละสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ 

งบประมาณตามแผนการเงินประจำป 2566 จำนวน - บาท 

ปญหาสุขภาพชุมชน กลุมเปาหมาย แนวทางดำเนินการ งบประมาณ 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     กปท.6 

 

 

 

แบบอนุมัติแผนสุขภาพชุมชน 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพทองถิ่น   อบต.พลบัพลา   รหัส กปท.1937 

อำเภอ โชคชัย   จังหวัด นครราชสีมา 
 

ผลการพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน 

ตามมติการประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   ครั้งท่ี  2/2565   เม่ือวันท่ี  27  เดือน  

ตุลาคม นพ.ศ. 2565  สรุปผลการพิจารณาแผนสุขภาพชุมชนประจำปงบประมาณ  2566  ดังนี้ 

✓ อนุมัติ 

☐ ไมอนุมัติ เพราะ 

✓ แจงให อปท. ทราบและดำเนินการประกาศใชแผนสุขภาพชุมชนตอไป 

✓ แจงให อปท.ประชาสัมพันธแผนสุขภาพชุมชนใหหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข 

หนวยงานอ่ืน ๆ องคกรหรือกลุมประชาชนทราบ เพ่ือเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตอไป 

 

ลงชื่อ ....สวิง  เหงากระโทก............ 

            (นายสวิง  เหงากระโทก) 

ตำแหนง ประธานกรรมการกองทุนฯ 

วันท่ี ....... 27 ตุลาคม 2565........... 

 

 

 

 

 

 

 


