
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสุขภาพ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
   องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 

  ต าบลละหาน   อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่๑ 
บทน า 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ โดยจัดท าข้อตกลงการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ร่วมกับ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภู มิ มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและที่ปรึกษารวม ๒๐ คน ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจัตุรัส     เป็นที่ปรึกษากองทุน 
๑. สาธารณสุขอ าเภอจัตุรัส     เป็นที่ปรึกษากองทุน 
๒. ท้องถิ่นอ าเภอจัตุรัส      เป็นที่ปรึกษากองทุน  
๓. น.ส.บานเย็น   พรหมภักด ี  นายก อบต.ละหาน เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายฉัตรชัย    เลิศศุภัทรากุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
๕. นายจ ารงษ์     ธงสันเทียะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
๖. นายฮวง     เธียรประดับสุข ผู้แทนสภา อบต.ละหาน เป็นกรรมการ 
๗. นางสุวรรณ    ธนะรัตน์  ผู้แทนสภา อบต.ละหาน เป็นกรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านโนนจาน หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นกรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการ รพ.สต.ละหาน  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นกรรมการ 
๑๐. นางสาวเบญญาพร  เลาลาด  อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นกรรมการ 
๑๑. นางส าอาง  จันตา   อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นกรรมการ 
๑๒. นายสานิจ  ดีธรรม   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกรรมการ 
๑๓. นายอ าพร     อารีชาติ  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกรรมการ 
๑๔. นายปรีชา    นามวงศ ์  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกรรมการ 
๑๕. นายสงัด        เติมพันธ์  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกรรมการ 
๑๖. นางจ่อย    คงด ี   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกรรมการ 
๑๗. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางสุดาวดี      ละอองเอ่ียม  เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. พ.จ.อ.ประมวล ยันบัวบาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



 

เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมขอบุคคลที่มีสาเหตุมาจากปัจจัย 
หลายๆ ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุ์กรรม เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้กลวิธี
การด าเนินงานในหลายวิธี และใช้ระยะเวลาการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและ
บุคคลที่เป็นเจ้าของสุขภาพ  
 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน  บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดท าข้อมูล  มีการจัดท าแผนงาน ที่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง การจัดท าแผนงาน
ดังกล่าวอาจใช้เครื่องมือ เช่น แผนสุขภาพชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นต้น โดยในระยะแรกอาจเลือกใช้แผน
สุขภาพชมชน และในระยะต่อไปมีการพัฒนาขึ้นโดยน าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการกองทุน เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป 

๑. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน 
 แผนสุขภาพชุมชน  เป็น  แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน  เป็นกระบวนการ
ที่ประชาชนมี่ส่วนร่วมคิด  ร่วมค้นหา  ร่วมเรียนรู้  ร่วมก าหนดทิศทาง  ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา  และร่วมรับ
ผลประโยชน์  โดยเริ่มจากการคัดเลือก แกนน า  การทบทวนงานในอดีต  ก าหนดอนาคต  การส ารวจข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล  ก าหนดปัญหา  และการประเมินศักยภาพชุมชน  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการทบทวนตนเอง  โดยค านึงถึง
ศักยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตาม
ศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ  และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ได ้

๒. หลักการของแผน 
  ๒.๑ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ 
  ๒.๒ รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๒.๓ บูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
  ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาน  
   ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขทั้ง  ๕ ประเภท ตามที่ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
   ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ละหาน เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 
 
 
 



 

๔. ขั้นตอนในการจัดท าแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ละหาน   
   ๑. จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  สร้างเครือข่าย  สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 
   ๒. ประชุมคณะกรรมการ ฯ  จัดเวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาที่แท้จริง 
   ๓. วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
   ๔. น าข้อมูลที่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ  เพ่ือจัดท าเป็นแผนสุขภาพ
ชุมชน  และประกาศใช้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๒  
ข้อมูลทั่วไป 

๑. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร 
๑.๑ จ านวนประชากร และจ านวนครัวเรือนของต าบลละหาน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ (ไร่) จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

๑ ละหาน ๒,๕๐๐ ๓๔๘ ๔๕๐ ๔๙๒ ๙๔๒ 
๒ ละหาน ๒,๔๖๐ ๒๘๑ ๔๓๔ ๔๕๙ ๘๙๓ 
๓ ห้วยยาง ๕,๖๒๕ ๒๔๒ ๓๔๖ ๓๖๔ ๗๑๐ 
๔ หนองหญ้าข้าวนก ๓,๖๔๙ ๒๔๙ ๓๗๐ ๔๒๐ ๗๙๐ 
๕ โนนจาน ๔,๓๗๕ ๒๕๐ ๓๗๖ ๔๑๐ ๗๘๖ 
๖ ท่าศาลา ๓,๑๒๕ ๑๐๓ ๑๗๔ ๑๖๗ ๓๔๑ 
๗ กังกง ๕,๐๐๐ ๒๕๙ ๔๕๐ ๔๔๒ ๘๙๒ 
๘ โคกแพงพวย ๒,๑๕๒ ๓๑๕ ๔๓๙ ๔๔๑ ๘๘๐ 
๙ ลี่ ๓,๗๕๐ ๑๙๗ ๓๓๑ ๓๒๒ ๖๕๓ 

๑๐ หนองสมบูรณ์ ๒,๗๐๐ ๒๗๖ ๓๓๖ ๓๓๕ ๖๗๑ 
๑๑ ดอนละนาม ๕,๐๐๐ ๑๙๓ ๒๗๓ ๒๘๕ ๕๕๘ 
๑๒ โนนสง่า ๓,๗๕๐ ๒๓๔ ๓๘๐ ๔๕๖ ๘๓๖ 
๑๓ โนนไฮ ๔,๓๗๕ ๑๘๓ ๒๒๙ ๒๔๕ ๔๗๔ 
๑๔ โนนจาน ๓,๗๕๐ ๒๔๔ ๓๖๙ ๓๘๕ ๘๕๔ 
๑๕ โคกแพงพวย ๒,๔๗๖ ๑๖๙ ๒๖๙ ๒๙๔ ๕๖๓ 
๑๖ หนองไผ่งาม ๒,๒๙๒ ๑๔๒ ๒๔๒ ๒๔๕ ๔๘๗ 
๑๗ ละหาน ๔,๑๗๐ ๒๘๔ ๔๓๖ ๔๖๑ ๘๙๗ 
๑๘ หนองหญ้าข้าวนก ๒,๖๐๑ ๒๒๔ ๒๙๖ ๓๑๓ ๖๐๙ 

รวม ๖๓,๗๕๐ ๔,๑๓๙ ๖,๒๐๐ ๖,๕๓๖ ๑๒,๗๓๖ 
 
ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอจัตุรัส  ฯ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑.๒ ประชากรจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

หมู่ที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวม หมายเหตุ 
๑ ๑๗๒ ๓๗ - ๒๐๙  
๒ ๑๖๘ ๔๔ - ๒๑๒  
๓ ๑๒๓ ๒๙ - ๑๕๒  
๔ ๑๐๖ ๒๓ - ๑๒๙  
๕ ๑๓๘ ๔๐ ๑ ๑๗๙  
๖ ๔๘ ๒๗ - ๗๕  
๗ ๑๕๙ ๙๐ ๑ ๒๕๐  
๘ ๑๓๖ ๔๕ - ๑๘๑  
๙ ๑๒๑ ๕๗ - ๑๗๘  

๑๐ ๘๖ ๑๕ - ๑๐๑  
๑๑ ๖๓ ๑๘ ๑ ๘๒  
๑๒ ๑๓๕ ๒๕ ๔ ๑๖๔  
๑๓ ๙๖ ๑๐ - ๑๐๖  
๑๔ ๑๒๘ ๓๘ ๕ ๑๗๑  
๑๕ ๑๐๗ ๓๓ - ๑๔๐  
๑๖ ๙๓ ๑๙ ๒ ๑๑๔  
๑๗ ๑๖๖ ๓๕ ๑ ๒๐๒  
๑๘ ๘๐ ๒๑ - ๑๐๑  
รวม ๒,๑๒๕ ๖๐๖ ๑๕ ๒,๗๔๖  

ข้อมลู องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๑.๓ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านชุมชน 
 ๑. จ านวน หมู่บ้าน มี ๑๘ หมูบ่้าน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน มีหมู่บ้านตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๘ หมู่บ้าน ได้แก่ 
   หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน  หมู่ที่ ๒ บ้านละหาน 
   หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยยาง  หมู่ที่ ๔  บ้านหนองหญ้าข้าวนก 
   หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน  หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลา 
   หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง  หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพงพวย 
   หมู่ที่ ๙ บ้านลี่   หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสมบูรณ์ 
   หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า 
   หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไฮ  หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน 
   หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไผ่งาม 
   หมู่ที่ ๑๗ บ้านละหาน  หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองหญ้าข้าวนก 
  



 

  ๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 
   - ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ได้แก่ ท านา ท าไร่ และการ
เลี้ยงสัตว์คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔ ประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม ร้อยละ ๒.๑ อาชีพด้านอุตสาหกรรม ร้อยละ ๑.๔ 
อาชีพการบริการร้อยละ ๐.๖ และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ ๐.๕ ของจ านวนประชากรที่ประกอบอาชีพทั้งหมด ซึ่ง
ประชากรช่วงอายุ ๑๘ – ๖๐ ปี ที่ประกอบอาชีพและมีรายได้คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔ 
   - พ้ืนทีท่ าการเกษตร จ านวน ๔๔, ๕๘๕ ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร ๑,๙๔๕ ครัวเรือน พืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญคือ   

    ๑. ข้าว   
    ๒. มันส าปะหลัง  

     ๓. พริก    
              ๔. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

    ๕. พืชสวน  
   - พืชผัก เกษตรกรจะปลูกไว้เพ่ือบริโภคและจ า หน่ายส่วนใหญ่อยู่ท่ี หมู่ ๖, ๘ และหมู่ท่ี ๑๕
พืชผักที่นิยม ปลูกเช่น ถัวฝักยาว แตงกวา กวางตุ้ง และพืชผักอ่ืน ๆ  
   - ไม้ผล เกษตรกรปลูกไว้เพ่ือบริโภคและจ าหน่ายส่วนใหญ่ปลูกบริเวณสวนหลังบ้าน หัวไร่
ปลายนา ไม้ผลที่ปลูก ได้แก่ กล้วย มะม่วง เป็นต้น 
   - ยูคาลิปตัส เกษตรกรปลูกพันธุ์คามาลดูแลนซีสและส่วนใหญ่ปลูกบริเวณหัวไร่ปลายนา 
  ๓. การสาธารณสุข 
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  ๒   แห่ง 
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนจาน 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละหาน 
     - ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านจ านวน  ๑๘  แห่ง   
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ๑๐๐  % 
              - คลีนิคจ านวน  ๒  แห่ง 
     - บ้านละหาน  หมู่ ๒ มีจ านวนพยาบาลที่ให้บริการ  ๑  คน 
     - บ้านละหาน  หมู่ ๑๗ มีจ านวนพยาบาลที่ให้บริการ  ๑  คน 
  ๔. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 
   - ปั๊มน้ ามันและกาาซจ านวน  ๗  แห่ง 
      - โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน  ๘  แห่ง    
       - โรงสีจ านวน  ๓๗  แห่ง 

- ร้านอาหารจ านวน  ๑๑  แห่ง 
- ร้านขายของช า จ านวน  ๖๖  แห่ง 
- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ๑๑  แห่ง 

   - ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์  “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  จ านวน  ๑ แห่ง  
   - ตลาดชุมชนบ้านละหาน ม.๑  จ านวน  ๑  แห่ง 
 
 



 

  ๕. สภาพทางสังคม 
    ๑.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ประกอบด้วยวัด/ส านักสงฆ์  ๑๑  แห่ง 
                 - วัดชัยชนะวิหาร   หมู่ ๑ บ้านละหาน 

      - ส านักสงฆ์สามัคคีธรรม   หมู่ ๓ บ้านห้วยยาง 
      - วัดเจริญสูง    หมู่ ๔ บ้านหนองหญ้าข้าวนก 
      - ส านักสงฆ์ท่าศาลา   หมู่ ๖ บ้านท่าศาลา 
      - วัดสง่าสามัคคี     หมู่ ๗ บ้านกันกง 
      - วัดอรัญวาส    หมู่ ๘ บ้านโคกแพงพวย 

                 - วัดบ้านลี่    หมู่ ๙ บ้านลี่ 
    - วัดบ้านหนองสมบูรณ์   หมู่ ๑๐  บ้านหนองสมบูรณ์  
    - วัดบ้านดอนละนาม   หมู่ ๑๑  บ้านดอนละนาม 
    - วัดโนนสง่า    หมู่ ๑๒  บ้านโนนสง่า 
    - วัดยานนาวา                หมู่ ๑๔  บ้านโนนจาน   
   ๒. ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้านจ านวน  ๑๘  แห่ง 
   ๓. กองทุนหมู่บ้าน ( ๑ ล้านบาท)  จ านวน  ๑๖  แห่ง 
   ๔. ศูนย์ข้อมูลระดับหมู่บ้านจ านวน  ๑๘  แห่ง  และระดับต าบลจ านวน  ๑  แห่ง 
   ๕. ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนประจ าต าบล จ านวน  ๑  แห่ง 
   ๖. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จ านวน  ๑  แห่ง 
   ๗. หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวน  ๑๘  แห่ง 
   ๘. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  ๑   แห่ง 

   ๙. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  ๑๘  แห่ง 
         ๑๐. หอกระกระจายข่าวระบบเสียงไร้สาย จ านวน  ๑  แห่ง 

  ๖. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๑.  ป้อมยามต ารวจประจ าต าบล จ านวน  ๒  แห่ง 
       - บ้านโนนไฮ  หมู่ที่ ๑๓  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑) 
        - บ้านโนนสง่า   หมู่ที่ ๑๒  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑) 
   ๒.  ป้อมยามประจ าหมู่บ้านจ านวน  ๑๘  หมู่บ้าน 

๗. ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
๑. แหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ เรียกว่า “บึงละหาน” มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๘,๐๐๐ ไร่ 
๒. ห้วยล าคันฉ ู
๓. ที่สาธารณประโยชน์โคกขี้เหล็ก   
๔. ที่สาธารณประโยชน์โคกช้างน้อย   
๕. หนองแตงโม         
๗. ป่าไม้โคกหินดาด  มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๘๖  ไร่ 
๘. ป่าหลุมเงิน 
๙. ป่าลูกรัง  มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐๐  ไร่  
 



 

   บทท่ี ๓ 
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
๑.วิสัยทัศน์   
 วิสัยทัศน์กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน คือ 
 

“ประชาชนละหานสุขภาพดี  ชุมชนเข้มแข็ง ต าบลพัฒนายั่งยืน”  
 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาน ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์
หลกั   คือ  

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ   หรือหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่   มีแนวทางการพัฒนา   จ านวน  ๒   แนวทาง ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคน
พิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืน สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   

๒ .ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยกลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงาน
อ่ืนในพื้นที่    มีแนวทางการพัฒนา    จ านวน   ๒   แนวทาง ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่กลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/
หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่    

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ  
 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีแนวทาง
การพัฒนา    จ านวน   ๒    แนวทาง ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน  

 
กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน   มีกิจกรรม
ในการสร้างระบบสุขภาพท่ีดี 

 



 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  มีแนวทางการพัฒนา    จ านวน   ๓   แนวทาง ดังนี้  

  กลยุทธ์ที่ ๑  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต าบล 

กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหา กรอบแนวคิด หลักการ ระบบหลักประกัน 
              สุขภาพ 
 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่   จ านวน  ๑   แนวทาง   ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือ

หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน หรือสนับสนุน
และส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

 ๒.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 ๓.เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีที่มีความเสี่ยงและกลุ่ม

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชาชนในพื้นที 

 ๔.เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 ๕.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ 
 

๔. เป้าหมาย 
๑ . สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในต าบลละหาน ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้าน

สาธารณสุขได้ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้โดยถือว่า  

“สุขภาพ” เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน 
๕. ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืนซึ่งจ าเป็นต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้น“การสร้าง” 

สุขภาพมากกว่าการ “ ซ่อม” สุขภาพ 
 

๕. ภารกิจ 
   ๑.  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่   ซึ่งประกอบด้วย 

   ๑.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขใน
พ้ืนที ่



 

   ๑.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน  
การควบคุมโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพ  และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการ
ด ารงชีวิต ให้กับกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้น ให้แก่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

 ๒.  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 
 ๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน/ชุมชน

ท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  
 ๓.   กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   
 ๓.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน   

   ๓.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน
โรค  การควบคุมโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการ
ด ารงชีวิตให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน     

 ๔.   กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

 ๔.๑  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลละหานให้มีประสิทธิภาพ  

  ๕.   กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
 ๕.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณี

เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึง   กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๗. การด าเนินการ 
   -ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 

๑. จัดเวทีประชาคมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาน และด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
ละหาน  จ านวน ๑๗ คน  จากตัวแทนประชาชนในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

๒. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับต าบลละหาน เพ่ือจัดท าระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
     - ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 
     ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 

   คณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลละหานเป็นคณะท างาน
ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ จะต้องจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทาง



 

ในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพให้ประชาชนในต าบลได้รับทราบ พร้อมกันนั้นจะได้รับทราบปัญหาในเรื่องของสุขภาพ
ของประชาชนในต าบลละหานเพ่ือจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลละหาน อนุมัติในโครงการดังกล่าว 
   ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

  ๑.) คณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ จะสรุปแผนพัฒนาสุขภาพพร้อมทั้งปัญหาความต้องการ
ในด้านสุขภาพของประชาชนในต าบลละหาน น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบล
ละหาน 

  ๒.) คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ จะจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่จะน ามาใช้เป็น
กรอบการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะน าเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้ 

  ๓) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาสุขภาพแล้ว ก็จัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาว่ามีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพที่คัดเลือกมาใช้
เป็นกรอบในการพัฒนาสุขภาพ 
   ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

  ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ 
ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท าได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ 
รายได้ สุขภาพ  การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง เพ่ือเป็นข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาพ 
ได้อย่างถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในต าบลและภายนอกต าบล  เพ่ือสามารถ
น ามาวิเคราะห์ SWOT ( การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ) ได้เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการ
ด้านสุขภาพของประประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

  ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา
น าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลละหาน ประชาคมหมู่บ้าน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
เพ่ือน ามาคัดเลือกจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพรวมทั้งจัดล าดับความส าคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสุขภาพ การจัดล าดับความส าคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจ
ใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือน าคะแนนมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชนในต าบลละหาน 
   ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

หลังจากได้แนวทางแผนพัฒนาสุขภาพ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการ
หลังจากทราบภารกิจแนวทางการพัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลละหานจะต้องท า 
   ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ 

คณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
สุขภาพของต าบล มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ  ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสุขภาพ เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป 

 



 

   ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ 
คณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ จัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๗ 

ขั้นตอน เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสุขภาพ
ให้สมบรูณ์ต่อไป เมื่อด าเนินการการตามขั้นตอนต่าง ๆเสร็จสิ้นแล้วให้น าร่างแผนพัฒนาสุขภาพที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลละหานเพ่ือพิจารณา 
   ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพ 

คณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ  จะน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑-๖ จัดท าร่างแผนพัฒนา
สุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลละหาน จากนั้นจะน าร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพต าบลละหาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

 
๘. งบประมาณ 
  ๑. ยอดยกมาจากปี ๒๕๖๑  จ านวนเงิน ๑๗๓,๕๕๔.๕๖- บาท   (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อย
ห้าสิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) 

๒ . งบประมาณที่ ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภ าพแห่งชาติจ านวนเงิน 
๕๓๖,๑๕๕- บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน.-) ซึ่งจ านวนเงินที่ได้รับคิดจากจ านวน
ประชากร คูณด้วย  จ านวนเงิน (PP)   ๔๕ บาท (ประมาณการจากรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

๓. งบประมาณที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสมทบ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐) องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานสมทบร้อยละ๔๐ เป็นจ านวนเงิน ๒๑๖,๐๐๐- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

๔. งบประมาณท่ีชุมชนสมทบ   จ านวนเงิน   ......-............- บาท  (...........-...............) 
๕. เงินรับคืนจากโครงการ - บาท (......-......) 
รวมเป็นเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน จ านวนทั้งสิ้น   

๙๒๗,๗๐๙.๕๖   บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์) 
 

๙. รายละเอียดงบประมาณ 
๑. ประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้   จ าแนกตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ต าบลละหาน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕ ประเภท รวมงบประมาณทั้ง ๕ ประเภท  ๙๒๗,๗๐๙.๕๖   บาท (เก้าแสนสอง
หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์) 

๑. ประเภทที่ ๑ กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
                                                                           ใช้งบประมาณ    ๑๙๕,๐๐๐.-  บาท 

๒. ประเภทที่ ๒ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นในชุมชน                         
                                                                           ใช้งบประมาณ    ๔๔๗,๔๘๖.๕๖.-  บาท 

๓. ประเภทที่ ๓ กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่น้อยกว่า   
        ใช้งบประมาณ   ๑๒๒,๑๐๐.- บาท 

๔. ประเภทที่ ๔ กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพการรมการ/และพัฒนาระบบบริหาร 
    จัดการ ไม่เกิน ๑๕% ของเงินรายรับในแต่ละปีงบประมาณนั้น (๑๕%)         
         ใช้งบประมาณ   ๑๑๓,๑๒๓.- บาท 
 



 

๕.  ประเภทที่ ๕ กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
         ใช้งบประมาณ      ๕๐,๐๐๐.- บาท 

   ๒. ประมาณรายจ่ายที่อยู่ในแผนงาน/โครงการ  จ าแนกตามแผนงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน พ.ศ. ๒๕๖๑   จ านวน ๕ ประเภท  ๙๒๗,๗๐๙.๕๖   บาท (เก้า
แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์) 

๑. ประเภทที่ ๑ กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
                                                                           ใช้งบประมาณ    ๑๙๕,๐๐๐.-  บาท 

๒. ประเภทที่ ๒ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นในชุมชน                         
                                                                           ใช้งบประมาณ    ๔๔๗,๔๘๖.๕๖.-  บาท 

๓. ประเภทที่ ๓ กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่น้อยกว่า   
        ใช้งบประมาณ   ๑๒๒,๑๐๐.- บาท 

๔. ประเภทที่ ๔ กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพการรมการ/และพัฒนาระบบบริหาร 
    จัดการ ไม่เกิน ๑๕% ของเงินรายรับในแต่ละปีงบประมาณนั้น (๑๕%)         
         ใช้งบประมาณ   ๑๑๓,๑๒๓.- บาท 
 

๕.  ประเภทที่ ๕ กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
         ใช้งบประมาณ      ๕๐,๐๐๐.- บาท 

    รวมงบประมาณที่บรรจุในแผนงาน/โครงการ ครั้งนี้     ๙๗๖,๙๔๕.๕๐ - บาท 
                                                     คงเหลือ                     ๐.-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


