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บทน า 
 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๑ระบุว่า“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติและการให้บริการทางสาธารณสุขของรัฐ     
ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  มีส่วน
ร่วมด้วยเท่าที่จะกระท าได้”และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ 
ระบุว่า “เพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพ้ืนที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
ความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน”การให้บริการสุขภาพ
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงเป็นกลไกหลักที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๕ ต้องการการ
จัดการที่เข้มแข็ง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ จึงจะต้องมีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็งมากกว่า
ที่เป็นอยู่ เพ่ือสร้างให้เกิดการบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและ
ครอบคลุมการดูแลสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลช่องด่านได้แนวทางการบริหารงานโดยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในด้านการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และจากภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบางเคียน จึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือเสนอต่อ สปสช. สาขาเขตพ้ืนที่ สปสช. 
จังหวัด และอบต. ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสาธารณะต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลช่องด่านต่อไป 
 
 
 
                                คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลทั่วไป 



 
 

ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
- องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอบ่อพลอย ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ

บ่อพลอย ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 

ทิศเหนือ มีพ้ืนที่ติดต่อต าบลหลุมรัง  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้  มีพ้ืนที่ติดต่อต าบลบ่อพลอย  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก    มีพ้ืนที่ติดต่ออ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก มีพ้ืนที่ติดต่ออ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี 

 -ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐  ต าบลช่องด่าน อ าเภอ 
      บ่อพลอย    จังหวัดกาญจนบุรี  

 - จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
- สภาพภูมิประเทศ มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสลับภูเขา มีล าตะเพินไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่แห้ง
แล้ง การเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผล  

 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว อ้อย มัน 

      ส าปะหลัง ฯลฯ 
 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลุ่มน้ าล าตะเพิน 

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พ้ืนที่ป่าไม้ในต าบลช่องด่าน มีพ้ืนที่ป่าเหลือน้อยเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและ

เหมืองพลอย พ้ืนที่ป่าที่ยังสมบูรณ์จะเป็นพ้ืนที่เชิงเขาและอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
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2. ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลช่องด่าน ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  15 หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๑  บ้านหัวเขา นายบุญช่วย  โพธิ์ทอง    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๒  บ้านช่องด่าน  นายศุภชัย  สุกใส  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๓  บ้านหนองหว้า นายสุวิทย์  เหมือนเขียว  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๔  บ้านวังใหญ ่ นายสิทยะ  สาธิตภาณุวัฒน์ ก านันต าบลช่องด่าน 
หมู่ที่ ๕  บ้านสามยอด น.ส.ชรินทร์ ใจบุญ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๖  บ้านเขาแดง นายสมจิตร  พวงชีวงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๗  บ้านหนองเข้ นายขจรศักดิ์  โต๊ะน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๘  บ้านหนองบัว นายกฤตภาส  บูชา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๙  บ้านหนองพุพระ นายอุบล  ศรีรัตน์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องด่าน นางมณีรัตน์  ป้องกัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านช่องด่าน นายวิรัช   เสือสกุล  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด นายประเสริฐ  แซ่จึง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา นายนิวัฒน์  น้อยพันธุ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาพุ นายชวลิต  ชาลีกันหา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยคร้อ นายคมสัน  ผ่องคงอ่วม  ผู้ใหญ่บ้าน 

 - อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านเต็มทั้งหมู่บ้าน จ านวน ๑๔ หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ท่ี ๑๕ 

 - จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน บางส่วน จ านวน ๑ หมู่บ้าน  
 ได้แก่ หมู่ที่ ๑  
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 15 หมู่บ้าน หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 15 หมู่บ้าน รวมเป็น 30 คน 
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3.ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 หัวเขา 170 158 148 306 
2 ช่องด่าน 371 405 441 846 
3 หนองหว้า 147 250 271 521 
4 วังใหญ่ 312 408 448 856 
5 สามยอด 123 180 152 332 
6 เขาแดง 189 259 266 525 
7 หนองเข้ 183 254 261 515 
8 หนองบัว 165 242 240 482 
9 หนองพุพระ 182 312 311 623 
10 ช่องด่าน 124 208 223 431 
11 ช่องด่าน 82 152 174 326 
12 สามยอด 138 223 239 462 
13 หัวเขา 271 190 159 349 
14 เขาพุ 232 363 325 688 
15 ห้วยคร้อ 82 174 167 341 
รวม 15 2,771 3,778 3,825 7,603 

 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น  7,603   คน  แยกเป็นชาย  3,778  คน  หญิง  3,825 คน   
 ข้อมูลจาก ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  ณ  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 

 

          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 

 

4.สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา      6    แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านช่องด่าน ตั้งอยู่หมู่ที่  2 บ้านช่องด่าน    จ านวนนักเรียน      218  คน 
2. โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า จ านวนนักเรียน      132  คน 
3. โรงเรียนบ้านสามยอด  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านสามยอด    จ านวนนักเรียน       158   คน 
4. โรงเรียนบ้านเขาแดง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านเขาแดง      จ านวนนักเรียน         68   คน 

 ๕. โรงเรียนบ้านหนองเข้   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  บ้านหนองเข้      จ านวนนักเรียน         66  คน 
 ๖. โรงเรียนบ้านวังใหญ่   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา        จ านวนนักเรียน       151  คน 

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)      1  แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านสามยอด  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านสามยอด     จ านวนนักเรียน   50    คน  
(มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
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         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  3  แห่ง ได้แก่ 
       1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน  จ านวนนักเรียน   37  คน 
       2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า  จ านวนนักเรียน  26   คน 
       3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอด  จ านวนนักเรียน  44   คน 
       4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่  จ านวนนักเรียน  29   คน 

ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.ช่องด่าน)  1  แห่ง 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    2 แห่ง 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช่องด่าน  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามยอด 
ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน    15 แห่ง 

 4.3 อาชญากรรม      - 
 4.3 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดมีพ้ืนที่เฝ้าระวัง  

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์โครงการ“ครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรง” 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที ่
จ านวน 

สายทางรวม (สาย) 
ถนนลาดยาง

แอสฟัลส(์สาย) 
ถนนคอนกรีต 

เสริมเหลก็(สาย) 
ถนนลูกรัง

(สาย) 
ทางล าลอง 

(สาย) 
1 3 1 2 - - 
2 12 3 3 6 - 
3 4 - 2 2 - 
4 5 1 2 2 - 
5 3 - - 3 - 
6 6 6 1 4 - 
7 2 - 1 2 - 
8 5 - 2 3 - 
9 3 - - 3 - 

10 5 2 2 1 - 
11 3 - 2 1 - 
12 3 1 1 1 - 
13 1 - 1 - - 
14 3 - 2 1 - 
15 2 - 1 1 - 
รวม 61 9 22 30 - 

ถนนเช่ือมระหว่างต าบล 1 2 2 - 
ถนนในการรับผดิชอบของหน่วยงาน

อื่น 
1 - 1 - 
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          5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  2,771 ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-15 
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บ่อพลอย ตั้งอยู่ ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด

กาญจนบุรี ห่างจากต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 8 
กิโลเมตร 

 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท าไร่อ้อย มันส าปะหลัง 

สับปะรด ข้าว ข้าวโพดหวาน พืชผัก ท านา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
 

          6.2 การประมง 
ต าบลช่องด่าน ไม่ค่อยมีบ่อปลามากนัก ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลากินพืช คิดเป็นร้อยละ 90 เลี้ยงปลากิน

เนื้อ คิดเป็นร้อยละ 10 
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลช่องด่าน มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร เกือบหมู่บ้านของต าบลช่องด่าน  
 

          6.4 การบริการ 
บริการนวดแผนโบราณ ที่หมู่ที่ 2,4  
มีรา้นบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 2,10,13,14  
มีโรงแรมในพ้ืนที่ จ านวน 2 แห่ง     
มีรีสอร์ท ในพ้ืนที่ จ านวน - แห่ง    
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่ จ านวน 2 แห่ง หมู่ที1่3,14  
 

          6.5 การท่องเที่ยว 
 

          6.6 อุตสาหกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรมรองเทา้ ในพ้ืนที่หมู่ที ่13 
 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-กลุ่มออมทรัพย์     15 กลุ่ม  
-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   15 กลุ่ม 
 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  

ข้าวโพด   
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน 15 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 หัวเขา 170 158 148 306 
2 ช่องดา่น 371 405 441 846 
3 หนองหว้า 147 250 271 521 
4 วังใหญ่ 312 408 448 856 
5 สามยอด 123 180 152 332 
6 เขาแดง 189 259 266 525 
7 หนองเข้ 183 254 261 515 
8 หนองบัว 165 242 240 482 
9 หนองพุพระ 182 312 311 623 
10 ช่องด่าน 124 208 223 431 
11 ช่องด่าน 82 152 174 326 
12 สามยอด 138 223 239 462 
13 หัวเขา 271 190 159 349 
14 เขาพุ 232 363 325 688 
15 ห้วยคร้อ 82 174 167 341 
รวม 15 2,771 3,778 3,825 7,603 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ไร่อ้อย มันส าปะหลัง 

สับปะรด ข้าว ข้าวโพดหวาน พืชผัก ท านา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลุ่มน้ าล าตะเพิน 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-15 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชน หมู่ที่ 1-15 นับถือศาสนาพุทธ 
           โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   5    วัด ได้แก่     
1. วัดช่องด่านราษฎร์บ ารุง   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  บ้านช่องด่าน 
2. วัดหนองหว้า    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  บ้านหนองหว้า 
3. วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์            ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  บ้านสามยอด  
4. วัดเขาแดง               ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖  บ้านเขาแดง  
5. วัดหนองเข้จันทาราม    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗  บ้านหนองเข้ 
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           8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ าผู้สูงอายุเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ในพ้ืนที่  
 ภาษาถ่ิน คือ ภาษากลาง  
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          9.1 น้ า 

           แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ล าน้ า , ล าห้วย    ๑  สาย  (ล าตะเพิน) 
- อ่างเก็บน้ า    ๑   แห่ง  (หมู่ที่ ๖  บ้านเขาแดง) 

 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ 
- ฝาย     2   แห่ง   
- บ่อน้ าตื้น ๑๕๕  บ่อ 
- บ่อบาดาล   ๑๓๒  บ่อ 
- ระบบประปา   ๒๘  แห่ง 

          8.2 ป่าไม้ 
ในพ้ืนที่ป่าเหลือน้อยเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและเหมืองพลอย  พ้ืนที่ป่าที่ยัง

สมบูรณ์จะเป็นพื้นท่ีเชิงเขาและอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
          8.3 ภูเขา 
ในพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็นช่วงๆ 
          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือนิล พลอยและแร่ควอตซ์ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
แปรรูปเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ  โดยในปัจจุบันมีเอกชนได้รับสัมปทานจากรัฐ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ



 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบลช่องด่าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ประเภทของ
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ 
 

ผูร้ับผดิชอบ
โครงการ 

1 โครงการปรับปรุงฐานข้อมลู
ประชากรและพัฒนาความรู้
ทีมสุขภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการ

สาธารณสุข (1) 

ประชากรใน
พื้นที่ต าบล 
ช่องด่าน 

1 พฤษภาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

42,220 
 

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ประชากรให้
เป็นปัจจุบัน และพัฒนาความรู้ใหก้ับ
ทีมสุขภาพ 

ฐานข้อมูล ประชากรในเขต รพ.
สต.ช่องด่าน เป็นปัจจุบัน 

รพ.สต.ช่อง
ด่าน 

2 โครงการเยี่ยมเยียนห่วงใยใส่
ใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการ

สาธารณสุข (1) 

กลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ในพ้ืนท่ี
ต าบลช่องด่าน 

1 พฤษภาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

42,737 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยเรื้อรังสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้ พัฒนาคุณภาพงาน
บริการเชิงรุก สร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและประชาชน  

ผู้ป่วยเรื้อรังสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได ้

รพ.สต.ช่อง
ด่าน 

3 โครงการลดพุงมุ่งลดเสีย่งลด
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการ

สาธารณสุข (1) 

ประชากรใน
พื้นที่ต าบล 
ช่องด่าน 

1 พฤษภาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

47,020 
 

อสม.และประชาชนได้มีความรู้ และ
ได้รับการตรวจคัดกรองโรคฯ และมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

เฝ้าระวังป้องกัน ค้นหาโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงและได้รับการรักษา
ในรายท่ีผิดปกติ 

รพ.สต.ช่อง
ด่าน 

4 โครงการส่งเสริมและป้องกัน
ทันตสุขภาพในเด็กวัยเรยีน 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการ

สาธารณสุข (1) 

เด็กนักเรยีนและ
เยาวชน 

1 พฤษภาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

27,525 
 

เด็กได้รับการตรวจฟันและเคลือบ
ฟลูออไรด์ มีทักษะในการแปรงฟัน 

เด็กนักเรยีนและเยาวชนได้รับการ
ตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด ์ 

รพ.สต.ช่อง
ด่าน 

5 โครงการรณรงค์คัดกรองตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นมฯ 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการ
สาธารณสุข (1) 

สตรีอายุ 30-
60 ปี 

1 พฤษภาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

42,670 
 

เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ปี ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลกู และ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 80  

สตรีอายุ 30-60 ปี ไดร้ับการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก และ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง   

รพ.สต.ช่อง
ด่าน 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้ง
วัยร่วมใจรักษส์ุขภาพ ปี 
2559 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการ
สาธารณสุข (1) 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ 1 พฤษภาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

41,895 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับการคัดกรอง
ประเมินสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายไุด้รับการคัดกรองประเมนิ
สุขภาพ จ านวน   

รพ.สต.บ้าน
ช่องด่าน 

7 โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการ
สาธารณสุข (1) 

ประชากรใน
พื้นที่ต าบล 
ช่องด่าน 

1 พฤษภาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

12,450 
 

เพื่อให้แกนน า และ อสม.มีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

แกนน า และ อสม ในเขตรพ.สต.บ้าน
สามยอด.มีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

รพ.สต.บ้าน
สามยอด 

8 โครงการหมู่บ้านปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการ
สาธารณสุข (1) 

ประชากรใน
พื้นที่ต าบล 
ช่องด่าน 

1 พฤษภาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

54,600 
 

พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้และ
ทักษะในการดูแลปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน 

อสม.ในเขตรพ.สต.บ้านสามยอด. มี
ความรู้และทักษะในการดูแล
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

รพ.สต.บ้าน
สามยอด 



 
 

 

          รวมงบประมาณประจ าปี ๒๕๕9   ทั้งสิ้น 15  กิจกรรม   เป็นเงินทั้งสิ้น  475,292 บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนห้าพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ประเภทของ
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย
พ้ืนที่ 

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ 
 

ผูร้ับผดิชอบ
โครงการ 

9 โครงการฟื้นฟูความรู้และ
พัฒนาศักยภาพทีมหมอ
ครอบครัว 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการ

สาธารณสุข (1) 

เจ้าหน้าท่ี ทีม
หมอครอบครัว 
อสม.ผู้น า 

1 พฤษภาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

14,050 
 

ฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพทีม
หมอครอบครัว  4 ทีม เพื่อสร้างความ
เข็มแข็งให้ชุมชน 

ทีมหมอครอบครัว  4 ทีม ได้รับ
ความรู้และพัฒนาศักยภาพทีม
หมอครอบครัว 

รพ.สต.บ้านสาม
ยอด 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ปี  2559 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการ

สาธารณสุข (1) 

ประชากรใน
พื้นที่ต าบล 
ช่องด่าน 

1 พฤษภาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

27,250 
 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพดี ไดร้ับการดูแล
แก้ไข ร้อยละ 80  

ผู้สูงอายุ มีสุขภาพดี และได้รับการ
ดูแลแก้ไข  

รพ.สต.บ้านสาม
ยอด 

11 โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส สนับสนุนกลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน 
หน่วยงานอ่ืน (2) 

นักเรียนอนุบาล 
1 – ป. 6 

1 พฤษภาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

35,525 เพื่อเสรมิทันตสุขภาพ เด็ก อนุบาล- 
ป.6 มีความรู้เรื่องทันตอนามัย 

เด็ก อนุบาล- ป.6 มีความรู้เรื่อง
ทันตอนามัยจ านวน  151 คน 

โรงเรียนบ้านวัง
ใหญ่ 

12 โครงการก าจดัเหาด้วย
สมุนไพรในเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลช่องด่าน 

สนับสนุนกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชน 
(3) 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 

ศูนย์ของ อบต.
ช่องด่าน 

1 มิถุนายน 2559 –  
30 กันยายน 2559 

8,200 
 

ครูและผู้ปกครองร้อยละ 95 ได้
ศึกษาวิธีก าจัดเหา ลดการเกิดเหา น า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 

เด็ก 145 คน ได้รับการก าจดั
เหาด้วยสมุนไพร พร้อม
ผู้ปกครองมีความรู้ในการก าจัด
เหา 

อบต.ช่องด่าน 

13 โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคมือ เท้าปากต าบลช่องด่าน 

สนับสนุนกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชน 
(3) 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 

ศูนย์ของ อบต.
ช่องด่าน 

1 มิถุนายน 2559 –  18,900 
 

ก าหนดแนวทางการควบคุมโรค มอื
เท้าปาก ลดการแพร่กระจาย  

เด็กและผู้ปกครอง 290 คน 
ได้รับความรูด้้านการควบคุม
และป้องกันโรคมือเท้าปาก 

อบต.ช่องด่าน 

14 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาการบริหารงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
ด่าน 

สนับสนุนการ
บริหาร/พฒันา
กองทุนฯ (4) 

คณะกรรมการ
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ อบต.

ช่องด่าน 

30 กันยายน 2559 60,250 
 

เสรมิสร้างความรู้ ประสบการณ์และ
แนวคิดให้บุคลากรกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.ช่องด่าน 

คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อง
ด่าน มีความรู้ ประสบการณ ์

กองทุน สปสช.
อบต.ช่องด่าน 

15 โครงการบริหารจัดการกองทุน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนา
กองทุนฯ (4) 

 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.

ช่องด่าน 

1 มิถุนายน 2559 –  3,000 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคณุภาพและ
เพียงพอต่อการใช้งานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคณุภาพและ
เพียงพอต่อการใช้งานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กองทุน สปสช.
อบต.ช่องด่าน 



 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

รายงานสรุปสถานการณ์ทางการเงิน 



 
 

 
สรุปการเบิกจ่ายเงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพืน้ที ่

⃞ อบต.  ⃞ เทศบาล ช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี (L0258) 
 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. ยอดยกมาจากปีทีแ่ล้ว 404,941.92   

2. รายการรับ         

2.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดรั้บจากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ 

306,270.00 68.14 

2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีไดรั้บจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 140,000.00 31.15 

2.3 เงินไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 3,231.56 0.72 

2.4 เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินไดอ่ื้นๆ 0.00 0.00 

2.5 เงินรับคืนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 0.00 0.00 

รวมรายรับ 449,501.56       

      

3. รายจ่าย         

3.1 ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
(ประเภทท่ี 1) 

352,417.00 74.15 

3.2 ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนกลุ่มหรือองคก์รประชาชน/หน่วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 35,525.00 7.47 

3.3 ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนศูนย ์เด็กเลก็/ผูสู้งอาย/ุคนพิการ (ประเภทท่ี 3)  24,100.00 5.07 

3.4 ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการบริหาร/พฒันากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) 63,250.00 13.31 

3.5 ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภยัพิบติั (ประเภทท่ี 5) 0.00 0.00 

รวมรายจ่าย 475,292.00       

      

คงเหลอืยกไป 379,151.48   

 


