แผนงาน/โครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่
ประจาปีงบประมาณ 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำนำ
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา
จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2562 เล่มนี้เป็นผลมาจากการดาเนินการตามโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพแก่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ในการ
บริหารจัดการกองทุน และสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ได้จัดทา ขึ้นด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้แก่ สาธารณสุขอาเภอสิเกา โรงพยาบาลสิเกา
ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น อาสาสมัคร สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุตาบลบ่อหิน กลุ่ม
เยาวชนตาบลบ่อหิน และคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทาแนวทางการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการดาเนินการโครงการด้านสุขภาพของประชาชนใน
ตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพได้มีมติเห็นชอบอนุมัติแผน
ดาเนินงานดังกล่าว กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ขอบคุณภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพที่ได้กล่าวมาข้างต้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วม โครงการฯ และขอบคุณคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
กันยายน 2562

ส่วนที่ ๑
บทนา 1
.....................................................
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กาหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการ
บริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ ได้ร่วม
กระบวนการเรียนรู้และเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้นใน
อนาคต โดยทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๔ ด้าน คือ
๑) การมีส่วนร่วมในด้านนโยบาย / บริหาร
๒) การมีส่วนร่วมในด้านการเงินและงบประมาณ
๓) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น
๔) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ
ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓
(๓) มาตรา ๑๘(๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘(๔) และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่ องกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับ สนุน ให้ องค์การบริห ารส่ ว นท้องถิ่นดาเนินงานและบริห ารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่ พ.ศ.2557 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับพื้นที่นั้น จะทาให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอานาจของประเทศโดยหลักการ
สาคัญของการมีหลักประกันสุขภาพนั้น เป็นเรื่องของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็น
สิ่งที่สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิประการหนึ่งที่มนุษย์พึงมี การให้หลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนเป็นความ
จาเป็นทางสั งคมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒ นาการทางสังคมของประเทศในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็น
สมาชิกในสังคม การเข้าใช้บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอและไม่ใช่การซื้อขายแบบธุรกิจ แต่
เป็นการที่ประชาชนมารับบริการอันพึงมีพึงได้จากผู้ให้บริการและเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์กันของสมาชิก
ในสังคม
จากหลักการสาคัญของการมีหลักประกันสุขภาพและความจาเป็นของการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการบริการ การบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง จึงได้ดาเนินการ
จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินขึ้น เพื่อให้ประชาชนในตาบลได้รับทราบสิทธิ
และกระบวนการเรียนรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังสนับสนุนให้
ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความ
ตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสร้างกลไก
ในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริห ารส่วนตาบลบ่อหิน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดข้อมูล การจัดทาแผนงานที่ใช้เป็นแนว
ทางการแก้ ไ ขปั ญ หาและก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานในการสนั บ สนุ น งบประมาณให้ แ ก่ ห น่ ว ยบริ ก าร
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ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยนาแผนสุขภาพชุมชน และแผนที่ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็นเจ้าของการควบคุม
กากับและร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่และมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่เป็นจริง
๓. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและ
ให้บริการได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง
๔. เพื่อให้สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๖. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
และการฟื้นฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถานที่บริการอื่น ๆ หรือสถานบริการทางเลือกต่าง ๆ
๗. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์
๘. เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการของท้องถิ่น
๙. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทาแผนงาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินเป็นคณะทางานที่
รับผิดชอบในการจัดทาแผนงาน มีหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ และแนวทางในการจัดทาแผนงานให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อจัดทาโครงการจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จัดประชุมร่วม
ระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา
โครงการหรือกิจกรรม ที่จะนามาใช้เป็นกรอบการจัดทาแผนงานรวมทั้งกาหนดโครงการ / กิจกรรม ที่จะนามา
เพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จัดประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณาว่ามีโครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพ
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดแผนงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อหิน ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวม ข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนงาน ซึ่งนอกจาก
จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดทา
ได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ การคมนาคมการสาธารณูปโภค สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้เพื่อตอบสนอง
ปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่
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๒) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมานาเสนอที่ประชุมซึ่ง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาในรอบ
ปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพื่อนามาคัดเลือกจัดแผนงาน รวมทั้งจัดลาดับ
ความสาคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน การจัดลาดับความสาคัญมี
หลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อนาคะแนน
มาจัดลาดับความสาคัญเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตาบลบ่อหิน
ขั้นตอนที่ ๔ การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพหลังจาก
ได้แนวทางแผนงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาดาเนินการหลังจากทราบภารกิจ แนวทางการ
พัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินที่จะต้องทา
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสุขภาพของตาบล มาจัดทา
รายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการ เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทาร่างแผนดาเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดทาร่าง
แผนดาเนินงาน โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน เพื่อเสนอร่างแผนดาเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และนาไปปรับปรุงแผนงานให้สมบูรณ์ต่อไป เมื่อดาเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้วให้นาร่าง
แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและการประกาศใช้แผนดาเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินพิจารณาอนุมัติ ประกาศใช้ และรายงานแผนดาเนินงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินที่เข้าร่วมดาเนินงาน
จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ต้องสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กาหนด
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประกอบด้วย
1. นายแพทย์วิชัย สว่างวัน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิเกา
ที่ปรึกษา
2. นายวุฒิชัย ภักดี
3. นายอนันต์ ตันติมาภรณ์
4. นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
5. นายพรศักดิ์ เกลี้ยงช่วย
6. นายบุญชู อยู่คง
7. นายสุกิจ ทองหอม
8. นายสิทธิชัย ป่าสูง
9. นางอรอุมา แซ่ตัน
10. นางอาภรณ์ แสงแก้ว
11. นายอดุลย์ บุญญา
12. นางอาภา แซ่อุ้ย
13. นางนันทิชา วิประจง
14. นายสมบูรณ์ ตรงบาตัง
15. นายสุนทร แซ่เลี้ยว
16. นายประดิษฐ์ ดวงดาว
17. นายธรรมรัศมิ์ คงหวานผู้
18. นางวิไลวรรณ ทองสง

สาธารณสุขอาเภอสิเกา
ที่ปรึกษา
ท้องถิ่นอาเภอสิเกา
ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2
กรรมการ
ส.อบต.บ่อหินที่สภามอบหมาย คนที่ 1 กรรมการ
ส.อบต.บ่อหิน ที่สภามอบหมาย คนที่ 2 กรรมการ
ผู้อานวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสิเกา กรรมการ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 3 กรรมการ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7
กรรมการ
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนหมู่ที่ 1
กรรมการ
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนหมู่ที่ 3
กรรมการ
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนหมู่ที่ 4
กรรมการ
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนหมู่ที่ 6
กรรมการ
แทนหมู่บ้านหรือชุมชนหมู่ที่ 7
กรรมการ
ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ
กรรมการ
ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ
19. นายวัฒนชัย ชูเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
กรรมการ/เลขานุการ
20. นางยุวดี ชูเกิด
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
ผู้อานวยการกองคลัง
21. นายปัณณวิชญ์ ณรงค์ หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
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2. พื้นที่รับผิดชอบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้ นที่ตาบลบ่อหิน
อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง จานวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ /ชื่อบ้าน
1 บ้านบ่อหิน
2 บ้านพรุจูด
3 บ้านดุหุน
4 บ้านไสต้นวา
5 บ้านไร่ออก
6 บ้านหัวหิน
7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์
8 บ้านโต๊ะบัน
9 บ้านปากคลอง

จานวนประชากร

ชาย

หญิง

จานวน
ครัวเรือน
485
236
249
245
1,052
515
537
341
1,036
521
515
262
948
445
503
306
1,165
591
574
365
355
172
183
115
778
405
373
246
940
505
435
234
377
207
170
104
(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อาเภอสิเกา เดือนกรกฏาคม 2561)

ชื่อผู้ใหญ่/กานัน
นายบุญชอบ กาฬสุวรรณ
นายนิกร ทองหอม
นายสมบูรณ์ ตรงบาตัง
นายสุนทร แซ่เลี้ยว
นายไพรัตน์ คงตาหนิ
นายประดิษฐ์ ดวงดาว
นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน
นายสมปอง บุญญา
นายเกษม บุญญา

3. ด้านเศรษฐกิจ
รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนในพื้นที่ 75,025 บาท/ปี การประกอบอาชีพและรายได้ แยกเป็นประเภท
ดังนี้
 ประกอบอาชีพการเกษตร
ประมาณ 42.43%
 ประกอบอาชีพค้าขาย
ประมาณ 3.57%
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท
ประมาณ 1.50%
 รับจ้าง
ประมาณ 22.97%
 ธุรกิจส่วนตัว
ประมาณ 0.21%
 ไม่มีอาชีพ
ประมาณ 5.40%
 นักเรียน นักศึกษา
ประมาณ 21.80%
 อื่นๆ/ไม่ระบุ
ประมาณ 2.12%
(ข้อมูล จปฐ. ปี2561)
ราษฎรในเขตพื้นที่ตาบลบ่อหิน จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ คือ การทาสวน
ยางพารา และสวนปาล์มน้ามัน
4. ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคม
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
- แหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ ลาน้า ลาห้วย จานวน 9 แห่ง
- แหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่
- ฝาย จานวน 1 แห่ง
- บ่อน้าตื้น จานวน 396 แห่ง
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- บ่อบาดาลโยก จานวน 11 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จานวน 9 แห่ง
การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมในพื้นที่ขององค์การบริหารสวนตาบลบ่อหิน ใช้การคมนาคมทางบกเป็นสาคัญ โดยมีทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 4046 (ถนนตรัง–สิเกา) เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและอาเภอ
ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีถนน รพช. ถนนโยธาธิการ และถนนของท้องถิ่นเป็นถนนโครงข่าย แยกจากถนนสาย
หลักเข้าสู่ หมู่บ้านและเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ส่วนถนนที่ใช้ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง โดยมี
จานวนถนน แยก เป็น - ถนนผิวจราจรลาดยาง 15 สาย - ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 สาย - ถนน
ผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก 34 สาย
5. ด้านสาธารณสุข
สาธารณสุของค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการ
รักษาพยาบาล จานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ออก (สถานีอนามัยบ้านไร่ออก) ตั้งอยู่หมู่
ที่ 5 ตาบลบ่อหิน มี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จานวน 5 คน
5. ด้านการศึกษา
การศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน แยกเป็น
- โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลบ่อหิน มีจานวน 6 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
2. โรงเรียนบ้านพรุจูด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
3. โรงเรียนบ้านดุหุน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
4. โรงเรียนบ้านไสต้นวา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
5. โรงเรียนบ้านไร่ออก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
6. โรงเรียนบ้านหัวหิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลบ่อหิน มีจานวน 5 ศูนย์ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน หมู่ที่ 3
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6
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บทที่ 3
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ประจาปีงบประมาณ 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
…………………………………………………….
กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพทีมสอบสวน
เคลื่อนที่เร็วในการ
ควบคุมป้องกันโรคระดับ
ตาบล (SRRT)

-เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วให้มี
ศักยภาพในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อในตาบล
บ่อหิน(ไข้เลือดออก,มือ
เท้าปาก,ไข้หวัดใหญ่,อื่นๆ)
-เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก

2. โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

3. โครงการฝึกอบรมการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และทักษะในการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้ประชาชน
สามารถช่วยชีวิตบุคคลที่
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
กระทันหันได้ถูกต้อง
ทันท่วงที

เป้าหมาย
- กลุ่ม อสม.
- ผู้นาชุมชน
- เจ้าหน้าที่

พื้นที่ดาเนินการ
- ตาบลบ่อหิน

-ประชาชนในพื้นที่ -ทุกหมู่บ้านใน
ตาบลบ่อหิน
ตาบลบ่อหิน

- แกนนาสุขภาพ
ในตาบลบ่อหิน

- ตาบลบ่อหิน

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย.
2562

- มีทีมสอบสวน เคลื่อนที่
เร็ว 1 ทีม
- การรายงานโรคและการ
ควบคุมป้องกันเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

-จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วให้มีศักยภาพ
ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อใน
ตาบล

- อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกไม่เกิน 50
ต่อแสนประชากร

- ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก วิธีป้องกันและ
ควบคุมโรค
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง
พ่นหมอกควัน และสาธิตวิธีการใช้
-เดินรณรงค์สารวจลูกน้ายุงลายใน
ชุมชน พร้อมทั้งพ่นหมอกควัน
ป้องกันการเกิดโรคระบาดในชุมชน

ม.ค.- ก.ย.
2562

- ร้อยละ 80 ของแกนนา
สามารถปฏิบัติทักษะการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้
ถูกต้อง

- ให้ความรู้การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ
พื้นฐาน
-สาธิตการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ
พื้นฐาน

มี.ค.- ก.ย.
2562

งบประมาณ
๑๕,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลสิเกา

๑0,000

รพ.สต.บ้านไร่ออก

30,๐๐๐

โรงพยาบาลสิเกา

25,000

รพ.สต.บ้านไร่ออก

20,000

- รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด KPI

4. โครงการณรงค์ป้องกัน - เพื่อป้องกันและลดอัตรา -ประชาชนในพื้นที่
โรคปอดบวมและอุจจาระ ป่วยด้วยโรคปอดบวมและ ตาบลบ่อหิน
ร่วง
อุจจาระร่วงในพื้นที่ตาบล
บ่อหิน

- ทุกหมู่บ้านใน
ตาบลบ่อหิน
-โรงเรียน 6
แห่ง

- อัตราป่วยด้วยโรคปอด
บวมและอุจจาระร่วง ไม่
เกิน 50 ต่อแสน
ประชากร

5. โครงการหนูน้อย
โภชนาการดี พัฒนาการ
สมวัย

- ตาบลบ่อหิน

๑.เพื่อให้ผู้ปกครองของ
เด็กแรกเกิดถึง๕ ปี มี
ความรู้เรื่องโภชนาการ
และพัฒนาการเด็ก
๒. เพื่อให้อัตราการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
อย่างน้อย ๖ เดือนเพิ่มขึ้น
๓.เพื่อให้อัตราการ
เจริญเติบโตของเด็กอยู่ใน
เกณฑ์ปกติและมี
พัฒนาการสมวัย

เป้าหมาย

-ผู้ปกครองของ
เด็กแรกเกิด ถึง๕
ปีในเขตอบต.
บ่อหิน
-เด็กแรกเกิด ถึง
๕ ปี ในเขตอบต.
บ่อหิน

กิจกรรม

- อบรมให้ความรู้ในเรื่อง
ป้องกันโรคปอดบวมและ
อุจจาระร่วง เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องการ
ป้องกันโรคปอดบวมและ
อุจจาระร่วง
-.ประเมินผล/สรุปผลการ
ดาเนินงาน
๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
-เสริมสร้างความรูเ้ รื่อง
ผู้ปกครองมีความรู้ เรื่อง โภชนาการและพัฒนาการเด็ก
โภชนาการและพัฒนาการ -ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เด็กอย่างถูกต้อง
อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน
๒. ร้อยละ ๕๐ ของทารก -เฝ้าระวังป้องกันภาวะทุพ
ได้รับนมแม่อย่างเดียว
โภชนาการและโภชนาการเกิน
อย่างน้อย๖เดือน
ในเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี
๓.ร้อยละ ๕๐ ของเด็ก
แรกเกิด ถึง ๕ปี สูงดี
สมส่วน
๔.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กแรก
เกิดถึง๕ ปี มีพัฒนาการ
สมวัย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย.
2562

พ.ค.- ก.ย.
25๖๑

งบประมาณ
๑0,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- รพ.สิเกา

10,000

- รพ.สต.บ้านไร่ออก

15,๐๐๐

- รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

6. โครงการส่งเสริม
ป้องกันมะเร็งปาดมดลูก
และมะเร็งเต้านม

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพใน
เรื่องการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
เต้านม

-ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง

-ทุกหมู่บ้านใน
ตาบลบ่อหิน

7. โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพติด โรค
เอดส์ เพศศึกษาและการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

-เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
โรคเอดส์ เพศศึกษาและ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร
-เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้นา
และให้คาปรึกษาได้

- แกนนาเยาวชน -ทุกหมู่บ้านใน
จานวน ๖ หมู่บ้าน ตาบลบ่อหิน
มีความรูส้ ามารถ
เป็นผู้นาและให้
คาปรึกษาเพื่อนได้
จานวน 42 คน
- เยาวชนจานวน
6หมู่บ้านมีที่
ปรึกษาใกล้บ้าน
ใกล้ใจ

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

- ประชาชนได้รับการ
- จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ ประชาชนตาบลบ่อหิน (คัด
มาตรฐาน
กรองมะเร็งปากมดลูก,มะเร็งเต้า
นม,สุขภาพจิต,
-คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม
-อบรมการสอนมะเร็งเต้านมแก่
อสม.และสตรี ๓๐-๖๐ ปี การ
ตรวจเต้านมตนเอง
-ร้อยละ ๙๐ เยาวชน
- จัดโครงการอบรมให้ความรู้
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์
ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อน
โรคเอดส์ เพศศึกษาและ วัยอันควร
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
- ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ให้
ควร
คาปรึกษา
-มีกลุ่มแกนนาเยาวชนที่
- สร้างประสบการชีวิตทัศนะ
สามารถให้คาปรึกษาได้ทั้ง ศึกษา
6 หมู่บ้าน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย.
2562

เม.ย.- พ.ค.
๒๕๖2

งบประมาณ
25,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- รพ.สิเกา

20,000

- รพ.สต.บ้านไร่ออก

1๕,๐๐๐

รพ.สิเกา

15,000

-รพ.สต.บ้านไร่ออก
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
8. โครงการส่งเสริม
สุขภาพหญิงคู่วัยเจริญ
พันธุ์

9.โครงการอบรมให้
ความรู้และคัดกรอง
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้หญิงคู่วัยเจริญ
พันธุ์และครอบครัวได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
๒.เพื่อให้หญิงคู่วัยเจริญ
พันธุ์ที่วางแผนจะมีบุตรไม่
มีภาวะซีด
๓.หญิงตั้งครรภ์ มีการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกโดยเร็ว

- เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและป้องกันโรค
ได้
10. โครงการปรับเปลี่ยน -เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
พฤติกรรมการควบคุมและ เสี่ยงได้มีการปรับเปลี่ยน
ป้องกันโรคความดัน/
พฤติกรรม
เบาหวาน
11.โครงการเฝ้าระวัง
-.เพื่อให้ประชาชน
ป้องกันโรคหลอดเลือด
มีความรูส้ ามารถไปพบ
หัวใจและสมอง
แพทย์ทันทีที่มีอาการ
ภายใน ๔ ชั่วโมง

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด KPI

- หญิงคู่วัยเจริญ -ในเขตพื้นที่
พันธุ์หมู่ท๑ี่ , ๒, ๓, อบต.บ่อหิน
๖, ๘, ๙ ต.บ่อหิน
- สามีและญาติ

-ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง
โรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง
-ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงจานวน 9
หมู่บ้าน
-ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงจานวน 9
หมู่บ้าน

๑.ร้อยละ ๖๐ ของหญิง
คู่วัยเจริญพันธุ์ที่วางแผน
จะมีบุตรได้รับการเตรียม
ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
เพื่อป้องกันภาวะซีด
๒. อัตราซีดในหญิงฝาก
ครรภ์ครั้งแรกลดลง
๓. ร้อยละของหญิง
ตั้งครรภ์ ทีฝ่ ากครรภ์ครั้ง
แรก ก่อน ๑๒ สัปดาห์
เพิ่มขึ้น
- ทุกหมู่บ้านใน - อัตราการเกิดผู้ป่วยราย
เขต อบต.บ่อหิน ใหม่
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงลดลง

กิจกรรม
- สารวจและขึ้นทะเบียน
หญิงคู่วัยเจริญพันธุ์ที่
วางแผนจะมีบตุ ร
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
- จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่
หญิงคู่วัยเจริญพันธุ์ที่วางแผนจะ
มีบุตร
-ประเมินภาวะซีดหลังจ่ายยา ๑
เดือน

- จัดกิจกรรม/โครงการอบรมให้
ความรู้การควบคุมป้องกัน
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
- รณรงค์คัดกรองกลุ่มอายุ35 ปี
ขึ้นไป
- ทุกหมู่บ้านใน -ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีการ - จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
เขต อบต.บ่อหิน ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
พฤติกรรมการควบคุมและ
ป้องกันโรคความดัน/เบาหวาน
- ทุกหมู่บ้านใน - อัตราการเกิดผู้ป่วยอัม
เขต อบต.บ่อหิน พฤกษ์อัมพาตลดลงและ
เสียชีวิตจากกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดลดลง

- จัดกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.- ส.ค.
๒๕๖2

งบประมาณ

ม.ค.-ก.ย.
2562

50,000

- โรงพยาบาลสิเกา

28,000

- รพ.สต.บ้านไร่ออก

18,000

- โรงพยาบาลสิเกา

5,000

- รพ.สต.บ้านไร่ออก

๑๕,๐๐๐

- โรงพยาบาลสิเกา

๑5,๐๐๐

- รพ.สต.บ้านไร่ออก

ม.ค.- ก.ย.
2562
ม.ค.- ก.ย.
2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
15,๐๐๐ - - รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.–ส.ค.
๒๕๖2

งบประมาณ
15,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- รพ.สิเกา

15,๐๐๐

- รพ.สต.บ้านไร่ออก

12. โครงการส่งเสริมการ ๑.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดา ทารกในครรภ์มีสุขภาพ
และทารกหลังคลอดโดย แข็งแรง
การมีส่วนร่วมของ
๒.เพือ่ ให้หญิงหลังคลอด
ครอบครัวและชุมชน
และทารกสมบูรณ์แข็งแรง
ปลอดภัย

- หญิงตั้งครรภ์
- ทุกหมู่บ้านใน
- สามีและญาติ
เขต อบต.บ่อหิน
- หญิงหลังคลอด
- ทารกหลังคลอด

๑. ร้อยละของหญิง
ตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ
ตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น
๒.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
มีภาวะซีดซ้าลดลง

- ส่งเสริมความรู,้ ฝึกทักษะ การ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว
- ดูแลแม่หลังคลอดและทารก
ตามเกณฑ์โดยผสมผสานศาสตร์
แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้าน

13. โครงการปราบ
แนวคิดพิชิตพุง

- ประชาชนใน
- หมู่ที่ 4
พื้นที่ตาบลบ่อหิน - หมู่ที่ 5
จานวน 3 หมู่บ้าน - หมูท่ ี่ 7

- ร้อยละ ๘๐ ของของ
ประชาชนในหมู่ที่ 4 5 7
สามารถลดพุงได้และมี
สุขภาพที่ดี
- ร้อยละ ๘๐ของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไปได้รับการคัดกรองโรค
ซึมเศร้า

- ให้ความรู้ในการลดพุง และ
ดูแลสุขภาพ การรับประทาน
อาหารประจาวัน

ม.ค. – ส.ค.
๒๕62

๓๐,๐๐๐

- รพ.สต.บ้านไร่ออก

- ให้ความรู้และฝึกประเมินคัด
กรองด้านสุขภาพจิต และโรค
ทางจิตเวช
- สาธิตและจัดกิจกรรมสร้างสุข
- การคัดกรองโรคซึมเศร้า
- การออกกาลังกาย

พ.ย. – ม.ค.
25๖2

15,๐๐๐

- รพ.สิเกา

1. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพร่างกายทีด่ ี
2. เพื่อให้คนในชุมชนรู้จัก
รักสุขภาพของตนเอง
14. โครงการสร้างเสริม ๑.เพื่อให้บุคคลแกนนา
ความรู้และป้องกันการ
และผู้นาชุมชนมีความรู้
แก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เบื้องต้น
๒.เพื่อให้บุคคลแกนนา
และผู้นาชุมชนมี
ความสามารถในการคัด
กรองผู้มีปัญหาด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช
เบื้องต้น
๓.เพื่อให้บุคคลแกนนา
และผู้นาชุมชนมี
ความสามารถในการดูแล
และช่วยเหลือผู้ป่วย
สุขภาพจิตเบื้องต้นได้

- วัยเด็ก วัยเรียน
วัยรุ่น วัยทางาน
วัยผู้สูงอายุ/โรค
เรื้อรัง

- ในเขต อบต.
บ่อหิน

ir
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

15. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ ลด ละ เลิก บุหรี่

๑. เพื่อให้สมาชิกในชุมชน - ประชาชนกลุ่ม
เลิกบุหรี่ สุราได้๒. เพื่อ
เสีย่ ง ๑๐๐ คน
ป้องกันไม่ให้เกิดผู้สูบบุหรี่
สุรารายใหม่

16. โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากทุกกลุ่ม
วัย

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่อง - ประชาชนใน
- ตาบลบ่อหิน
ปากให้แก่เด็กนักเรียน
ตาบลบ่อหิน
เด็กปฐมวัย
- เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุ
ให้แก่เด็กในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เพือ่ ให้เข้าใจถึงโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
ทุกหมู่บ้านใน
ต่างๆได้อย่างถูกต้องและ จานวน 110 คน เขต อบต.บ่อหิน
การปฏิบัตติ ัวเพื่อป้องกัน
และชะลอภาวะแทรกซ้อน
ของโรคได้

17. โครงการลดเค็ม
ควบคุมโซเดียมในอาหาร
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

- ทุกหมู่บ้านใน ๑.จานวนผูต้ ิดบุหรี่เข้าร่วม
เขต อบต.บ่อหิน โครงการสามารถเลิกได้
ร้อยละ๑๐
๒.อัตราการเกิดผูส้ ูบบุหรี่
ลดลง

๑. ให้ความรู้ ความตระหนักให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
๒. เทคนิคการเลิกบุหรี่
๓. จัดกิจกรรมรณรงค์”บ้าน
ปลอดบุหรี”่
๔. สร้างแรง จูงใจ และค้นหา
บุคคลต้นแบบ “เลิกบุหรี”่
- ประชาชนมีคุณภาพทาง - จัดอบรมเชิงปฏิบัติในการ
ช่องปากและฟันที่ดี
ส่งเสริมสุขภาพช่องให้แก่
สมบูรณ์แข็งแรงร้อยละ
ประชาชนในตาบลบ่อหิน
100
-ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย
DM/HT สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดได้
-ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย
ได้รับการดูแลตนเอง
เบื้องต้น
-ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่มี
ความพึงพอใจในการ
บริการใกล้บ้านใกล้ใจ

-.ให้ความรู้เรื่องการรับประทาน
อาหาร การเลือกใช้ยา การออก
กาลังกายการส่งเสริมสุขภาพจิต
-ทดสอบความเค็มในอาหาร
-ส่งเสริมการควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือดและความดัน
โลหิต
-สร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ป่วย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.-ก.ย.
25๖2

งบประมาณ

พ.ค.- ก.ย.
2562

60,000

- รพ.สิเกา

ม.ค.- ก.ย.
2562

20,000

- รพ.สิเกา

๒0,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. – ก.ย.
2562

งบประมาณ
30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลสิเกา

18. โครงการประเมิน
ความเสีย่ งล้มผู้สูงอายุ
ตาบลบ่อหิน

-เพื่อคัดกรองผู้สูงอายุ
-ผู้สูงอายุประเภท -ทุกหมู่บ้านใน
เกี่ยวกับภาวะเสี่ยงต่อการ ติดบ้าน/ติดสังคม เขต อบต.บ่อหิน
หกล้ม
450 คน
-เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนรูปแบบการออก
กาลังกายที่เหมาะสมใน
ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะ
หกล้ม

-ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
คัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการ
หกล้ม

-ประเมิน Time up and go
-ให้ความรู้และแนะแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการหกล้ม
ในผู้สูงอายุ

19. โครงการฟื้นฟูผู้ป่วย
ติดเตียง ติดบ้าน

1 เพื่อดาเนินงานเชิงรุกใน -ผู้สูงอายุ คน
-ตาบลบ่อหิน
การดูแลกลุ่มผู้ป่วยติด
พิการ ผู้ป่วยติด
เตียง ผู้ป่วยติดบ้าน
เตียง ด้อยโอกาส
2. เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ในตาบลบ่อหิน
เบื้องต้นตามสภาพปัญหา
3. เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยติด
เตียง ผู้ป่วยติดบ้านได้รับ
การดูแลอย่างถูกต้อง

- กลุ่มผู้ด้อย
โอการได้รับการเยี่ยมบ้าน
และดูแลอย่างทั่วถึง 100
%

- ตรวจเยี่ยมบ้านผูส้ ูงอายุ คน
พิการผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ด้อยโอกาสและประเมินสภาพ
ปัญหา
- ตรวจสุขภาพ
- พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ผู้ด้อยโอกาส
- สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ที่
จาเป็นในการดารงชีพ

ม.ค.- มิ.ย.
2562

15,000

- รพ.สต.บ้านไร่ออก

20. โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุ

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ - ผู้สูงอายุในตาบล - ทุกหมู่บ้านใน -ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 บ่อหิน
เขต อบต.บ่อหิน ได้รับการคัดกรองตรวจ
ครั้งต่อปี
สุขภาพ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ได้รับการดูแลอย่าง
ทันท่วงที

-คัดกรอง/ประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
-เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หา
สุขภาพ

ม.ค. ก.ย.
2562

25,000

- รพ.สิเกา

16

กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่น
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

1. โครงการส่งเสริมการ
ออกกาลังกายในชุมชน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

งบประมาณ
20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- อสม.

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
- ประชาชนใน -พื้นที่ อบต.บ่อ
ออกกาลังอย่างทั่วถึงทุก
เขต อบต.บ่อ
หิน
กลุ่มเป้าหมาย
หิน
2. เพื่อให้ประชาชนใน
ตาบลบ่อหินมีสุขภาพ
แข็งแรง
2. โครงการอบรมให้
- เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแล -ผู้พิการในตาบล - ตาบลบ่อหิน
ความรู้ฟื้นฟูสุขภาพแก่คน คนพิการได้รับความรู้ในการ บ่อหิน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ ดูแลสุขภาพ
-ผู้ดูแลผู้พิการใน
- เพื่อให้ผู้พิการ มีความรู้
ตาบลบ่อหิน
ด้านสุขภาพกาย ใจ

- ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ่อหิน จานวน 9
หมู่บ้าน
- สร้างแกนนาในการ
ออกกาลังกาย

-ร้อยละ 80 ของผู้พิการ -จัดโครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟู
และผูด้ ูแลทีเ่ ข้าร่วม
สุขภาพแก่คนพิการและผู้ดูแลคน
กิจกรรมมีความรู้ด้าน พิการ
สุขภาพกาย ใจเพิ่มขึ้น

ม.ค. - ก.ย.
2562

30,000

- กลุ่ม อสม.

3. โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะในชุมชน

- ประชาชนเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 70
สามารถจัดการขยะได้
ด้วยตนเอง
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพกาย
สุขภาพใจที่ดี

-จัดโครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะในชุมชน

ม.ค.- มิ.ย.
2562

25,000

- กลุ่ม อสม.

-จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้
หลักธรรมคาสอยทางศาสนา

ม.ค. - ก.ย.
2562

15,000

- กลุ่มอสม.

- เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
จัดการขยะในชุมชน

-ประชาชนใน
พื้นที่ตาบลบ่อ
หิน

4. โครงการส่งเสริม
- เพื่อให้ผู้สูงอายุดูได้ใช้
-ผู้สูงอายุใน
สุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้ หลักธรรมทางศาสนาในการ ตาบลบ่อหิน
หลักธรรมคาสอนทาง
ดูแลสุขภาพ
ศาสนา

-ตาบลบ่อหิน

-ตาบลบ่อหิน

- ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปใน
ตาบลบ่อหิน ออกกาลังกาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย.
2562
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กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่น
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

5. โครงการเล่านิทาน
และแสดงท่าทาง
ประกอบเพื่อพัฒนา IQ
และ EQ

- เพื่อพัฒนาความฉลาดทาง -เด็กในพื้นที่
อารมณ์ของเด็ก
ตาบลบ่อหิน
- ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ตามวัย

-ตาบลบ่อหิน

- เด็กได้รับการพัฒนา
IQ และ EQ
- เด็กก่อนวัยเรียนและ
วัยเรียนได้รบั การ
พัฒนาการตามวัย

- จัดโครงการเล่านิทาน และแสดง
ท่าทางประกอบเพื่อพัฒนา IQ
และ EQ

6. โครงการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมใน
กลุ่มผูส้ ูงอายุแบบเชิงรุก

- ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุ่มในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม
-เพื่อพัฒนาทักษะในการ
ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุใน
ชุมชน

- อบต.บ่อหิน

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม

- อบรมให้ความรูด้ ้านการส่งเสริม
สุขภาพ 3 อ 2 ส
และให้ความรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสรีระต่างๆตลอดจน
การเปลีย่ นแปลงด้านจิตใจ
อารมณ์และสังคมผู้สูงอายุ

- ผู้สูงอายุใน
พื้นที่ อบต.
บ่อหิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. – ก.ย.
2562

งบประมาณ

ม.ค. ก.ย.
2562

25,000

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- สานักงานปลัด
อบต.

- อสม.
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กิจกรรมตาม10(3)สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กในชุมชน ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการ
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบตั ิการ ม.ค. ก.ย.
การดูแลระยะยาวด้าน
2562
สาธารณสุขสาหรับผูส้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
- อบรมเสริมความรู้เรื่องสุขภาพ ม.ค. ก.ย.
ผู้สูงอายุ
2562
-ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

1. โครงการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง

- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงได้เข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข

- ผู้สูงอายุตาบล - ตาบลบ่อหิน
บ่อหิน

-ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุมี
สุขภาพแข็งแรง

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ“สูงวัยอย่างมี
คุณภาพสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจแข็งแรง”

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
- ผู้สูงอายุตาบล - ตาบลบ่อหิน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
บ่อหิน
และทากิจกรรมร่วมกัน
- เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้
ด้านสุขภาพกาย ใจ
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กใน - เด็กใน ศพด. - ตาบลบ่อหิน
อบต.บ่อหินทุก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ศูนย์
อบต.บ่อหินให้มีสุขภาพ
แข็งแรง

-ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ด้านสุขภาพกาย ใจเพิ่มขึ้น
- เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กมี
คุณภาพสมบูรณ์แข็งแรง

- จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บ่อหิน จานวน 5
ศูนย์

พ.ค.- ก.ย.
2562

4. โครงการส่งเสริม
- เพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็ก -เด็กใน ศพด.
- ตาบลบ่อหิน
โภชนาการสมวัยสาหรับเด็ก ให้เจริญเติบโตสมวัย
อบต.บ่อหินทุก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์

- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีโภชนาการเติบโต
สมวัยร้อยละ 100

-จัดโครงการส่งเสริมโภชนาการ
สมวัยสาหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

พ.ค.- ก.ย.
2562

3. โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค

งบประมาณ
30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ตาบลบ่อหิน

30,000

- คณะกรรมการ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ตาบลบ่อหิน

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
8,000
7,500
8,700
9,000
6,800

- ครู ศพด.พรุจูด
- ครู ศพด.ดุหุน
- ครู ศพด.ไสต้นวา
- ครู ศพด.ไร่ออก
- ครู ศพด.หัวหิน
- ครู ศพด.พรุจูด
- ครู ศพด.ดุหุน
- ครู ศพด.ไสต้นวา
- ครู ศพด.ไร่ออก
- ครู ศพด.หัวหิน
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กิจกรรมตาม10(4)สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการและ
ตัวแทนชุมชนจัดทาแผน
กองทุนฯ

- เพื่อสนับสนุนการมีส่วน
ร่วม ของชุมชนในการ
จัดทา แผนงาน

- คณะกรรมาร
กองทุน อสม.
ผู้นาชุมชน
ประชาชน
จานวน 90 คน

2. ประชุม คณะกรรมการ
บริหารกองทุนและการ
พัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ และ
ครุภณ
ั ฑ์ของกองทุน

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

- ตาบลบ่อหิน

- ผู้เข้าร่วมประชุมร้อย
ละ 90

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการและตัวแทนชุมชน
จัดทาแผนกองทุน
(ค่าอาหารกลางวันเครื่องดื่ม และ
อาหารว่าง)

-เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
-คณะกรรมการ
โครงการ
บริหารกองทุนฯ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหาร จัดการกองทุน
- สรุปผลการดาเนินงาน
ของกองทุน

-ตาบลบ่อหิน

- คณะกรรมการเข้าร่วม - จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่ออนุมัติโครงการ และจัด
ประชุมร้อยละ 100

ต.ค. 2561- ก.ย. 35,000
2562

- คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ

-เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และครุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ใน
กิจการของกองทุน

-ตาบลบ่อหิน

- การบริหารกองทุนมี
ประสิทธิภาพร้อยละ
100

ต.ค. 2561- ก.ย. 15,000
2562

- คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ

-คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ

พื้นที่ดาเนินการ

ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ
-เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมตาม
หลักเกณฑ์ที่ สปสช.กาหนด
-ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม
-จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน (ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่)
- ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะผู้นิเทศ
งานหรือคณะกรรมการประเมิน
กองทุน

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์
ของกองทุน

ระยะเวลากา
เนินการ
ต.ค. 2561
- ก.ย. 2562

งบประมาณ
15,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
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กิจกรรมตาม10(5)สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการป้องกันโรค
ระบาดหรือเกิดภัยพิบัติ
ในพื้นที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ระบาดในตาบล

-ประชาชนใน
ตาบลบ่อหินและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

พื้นที่
ดาเนินการ
-ตาบลบ่อหิน

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

-หมู่บ้านได้รับการป้องกัน - ป้องกันโรคระบาดทีเ่ กิดขึ้นใน
จากการเกิดโรคระบาดใน พืน้ ที่ตาบลบ่อหิน
พื้นที่

ระยะเวลากา
เนินการ
ต.ค. 2561ก.ย.2562

งบประมาณ
30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
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