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แผนสุขภาพชุมชน
(พ.ศ. 2562 – 2564)

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
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บทนา
เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมขอบุคคลที่มีสาเหตุมาจากปัจจัย
หลายๆ ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุ์กรรม เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้กลวิธี
การดําเนินงานในหลายวิธี และใช้ระยะเวลาการดําเนิ นงานที่ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและ
บุคคลที่เป็นเจ้าของสุขภาพ
ดังนั้ น เพื่อให้ การบริ ห ารจัดการกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพองค์การบริห ารส่ ว นตําบลป่าก่อดํา
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดทําข้อมูล มีการจัดทําแผนงาน ที่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง การ
จัดทําแผนงานดังกล่าวอาจใช้เครื่องมือ เช่น แผนสุขภาพชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นต้น โดยในระยะแรก
อาจเลือกใช้แผนสุขภาพชมชน และในระยะต่อไปมีการพัฒนาขึ้นโดยนําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
๑. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน
แผนสุขภาพชุมชน เป็น แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน เป็นกระบวนการ
ที่ประชาชนมี่ส่ วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกําหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา และร่วมรับ
ผลประโยชน์ โดยเริ่มจากการคัดเลือก แกนนํา การทบทวนงานในอดีต กําหนดอนาคต การสํารวจข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล กําหนดปัญหา และการประเมินศักยภาพชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ เกิดการทบทวนตนเอง โดยคํานึงถึง
ศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตาม
ศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ได้
๒. หลักการของแผน
๒.๑ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ
๒.๒ รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.๓ บูรณาการกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าก่อดา
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขทั้ง 5 ประเภท ตามที่สํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.ป่าก่อดํา เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
๔. ขั้นตอนในการจัดทาแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ป่าก่อดา
๑. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
๒. ประชุมคณะกรรมการ ฯ จัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานองค์กร
ทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาที่แท้จริง
๓. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ความต้องการพัฒนา และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
๔. นําข้อมูลที่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อจัดทําเป็นแผนสุขภาพชุมชน
และประกาศใช้ต่อไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตาบล

สภาตํ า บลป่ า ก่ อ ดํ า ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด า โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539
1.1 ที่ตั้ง
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ บนถนน ชร
1046 ถนนพหลโยธิน – โป่งมอญ ตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอแม่
ลาว ประมาณ 1.0 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ 25 กิโลเมตร บริเวณพิกัด เอ็นบี
737912 เหนือ, 823836 ใต้, 847844 ตะวันตก และ 721862 ตะวันตก
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลป่าก่อดํา มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาบางส่วน มีพื้นที่ตอนกลางตําบลเป็นที่ราบ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ทําการเกษตร มีแม่น้ําลาวและแม่น้ําอื่นหลายสายไหลผ่าน
ตลอดทั้งตําบลมีพื้นที่ป่าไม้และภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของตําบล และมีถนนตัดผ่านทุกหมู่บ้าน มี
อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ
ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย, และ ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ทิศใต้
ติดกับ
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ
ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ตําบลป่าก่อดํา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 34.26 ตารางกิโลเมตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู
1. ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม
ถึงเดือนมกราคม
2. ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม
3. ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน
๑.๔ ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง พื้นที่ราบ
เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่สร้างขึ้นเอง ห้วย หนอง คลอง บึง สระน้ํา
ฝาย และน้ําฝน
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลําน้ํา, ลําห้วย มีดังนี้ คือ ลําน้ําลาว, ลําน้ําแม่มอญ, ลําน้ําแม่ผง, ลําน้ําแม่ขาว, ลําน้ําเหมืองร่องลึก,
ลําน้ําเหมืองกลาง, ลําน้ําร่องกาแกด, ลําน้ําห้วยตีนดง, ลําน้ําร่อง, ลําเหมืองป่าซาง, ลําน้ําท่อน้อย, ลําน้ําเหมืองก่อ,
ลําน้ําเหมืองแพะ, ลําน้ําเหมืองปู่โด้ง, ลําน้ําเหมืองปู่หมอ, ลําน้ําร่องปิน, ลําน้ําเหมืองต้นดอก, ลําน้ําเหมืองต้นตอง, ลํา
น้ําเหมืองหนองมน, ลําน้ําเหมืองร่องห้าง, ลําน้ําเหมืองบ้านท่า
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- บึง, หนอง, สระน้ํา คือ หนองกวาง, หนองปึ๋ง, หนองกากอก, หนองก้าง, หนองบัวน้อย, หนอง
ผักหนาม, สระน้ําสาธารณะบ้านหนองบัว, สระน้ําหลุมปู่พร
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
38
แห่ง
- บ่อโยก
15
แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
10
แห่ง
- บ่อน้ําตื้น
596
แห่ง
- บ่อบาดาล
13
แห่ง
๑.๖ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ (ที่มางานส่งเสริมการเกษตร)

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน ณ พฤษภาคม ๒๕62
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน
1 บ้านโป่งมอญ
นายอุทิตย์ ศรีจุมปา
2 บ้านหนองบัว
นายชยพล ไพยราช
3 บ้านต้นม่วง
นายนิรันดร์ ทิพย์สุภา
4 บ้านท่าขี้เหล็ก
นายไสว เครือวงค์
5 บ้านแม่ผง
นายธนวัฒน์ โกเสนตอ
6 บ้านสันหนองล้อม
นางวิไล กาบแก้ว
11 บ้านสันหนองบัว
นายสมพงษ์ คําจ้อย

ตําแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบทั่วไป มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยยกฐานะจากสภาตําบลที่มีรายได้โดยไม่รวม
เงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
องค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา และนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
- สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
- องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง/การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหาร อยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี
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2.2 การเลือกตั้ง
สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มาจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2557 เนื่องจากครบวาระวันที่ 12 ธันวาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,380 คน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหาร จํานวน 1,906 คน คิดเป็นร้อยละ 80.08
จํานวนบัตรเสีย 84 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.41
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 63 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ จํานวน 1,906 คน คิดเป็นร้อยละ 80.08
จํานวนบัตรเสีย 31 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.63
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 54 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.83
รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
ที่

1
2
3
4

ชื่อสกุล

ที่อยู่

วุฒิ
วันที่ได้รับ
การศึกษา การเลือกตั้ง
(วันเลือกตั้ง/
แต่งตั้ง)
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์
58 ม.2 ต.ป่าก่อดํา ป.โท
27 ม.ค. 57
นายนันทวัฒน์ ทิศหนองแวง 89 ม.2 ต.ป่าก่อดํา ป.ตรี
7 มี.ค. 57
นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์ 8 ม.5 ต.ป่าก่อดํา ป.4
7 มี.ค. 57
นายสังวาลย์ สุขเสริญ 59 ม.9 ต.ป่าก่อดํา ป.ตรี
1 ก.พ. 61

ตําแหน่ง

เบอร์โทร

นายกอบต.
รองนายกฯ
รองนายกฯ
เลขานุการ

093-1360823
083-5787164
081-9508593

-

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ที่

1

ชื่อสกุล

นายสานิต ศรีจุมปา

ที่อยู่

วุฒิ
วันที่ได้รับ ตาแหน่ง
เบอร์โทร
การศึกษา การเลือกตั้ง
(วัน
เลือกตั้ง/
แต่งตั้ง)
78 ม.2 ต.ป่าก่อดํา ปวช. 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.2 084-4813756
(ประธานสภา)

2

นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว 90 ม.5 ต.ป่าก่อดํา

ป.ตรี

26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.5 086-9134021
(รองระธานสภา)

3
4
5
6

นายจันทร์ อินธิยศ
นางอรนงค์ แสนใส
นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
นายชัชวาลย์ แสงคํามา

138 ม.1 ต.ป่าก่อดํา ป.6
95 ม.1 ต.ป่าก่อดํา ม.ปลาย
181 ม.2 ต.ป่าก่อดํา ม.ปลาย
40 ม.3 ต.ป่าก่อดํา
ป.6

26 ม.ค. 57
26 ม.ค. 57
26 ม.ค. 57
26 ม.ค. 57

ส.อบต. ม.1
ส.อบต. ม.1
ส.อบต. ม.2
ส.อบต. ม.3

083-3250488
087-1769236
085-0418955
086-9244695

6
7
8
9
10
11
12

23 ม.3 ต.ป่าก่อดํา ม.ต้น 26 ม.ค. 57
นางติ๋ม ธรรมขันทา
นายสถิตย์ เสียงแขก 103 ม.4 ต.ป่าก่อดํา ม.ต้น 26 ม.ค. 57
118 ม.4 ต.ป่าก่อดํา ป.6
26 ม.ค. 57
นายจํารอง โนปัน
นายบุญทรง บุญคําปัน 79 ม.6 ต.ป่าก่อดํา
ป.4 26 ม.ค. 57
1 ม.6 ต.ป่าก่อดํา
นายสมบัติ รัดเร็ว
ป.4 26 ม.ค. 57
49 ม.11 ต.ป่าก่อดํา ม.ปลาย 26 ม.ค. 57
นางพรศรี คําฟู
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(1) จานวนบุคลากร จานวน 46 คน
- คณะผู้บริหาร
3 คน
- สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
12 คน
- สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
14 คน แยกเป็น
 พนักงานส่วนตําบล
8 คน
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
- คน
 พนักงานจ้างทั่วไป
4 คน
 จ้างเหมาบริการ
2 คน
- กองคลัง
7 คน แยกเป็น
 พนักงานส่วนตําบล
4 คน
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
- คน
 พนักงานจ้างทั่วไป
- คน
 จ้างเหมาบริการ
3 คน
- กองช่าง
5 คน แยกเป็น
 พนักงานส่วนตําบล
2 คน
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
- คน
 พนักงานจ้างทั่วไป
1 คน
 จ้างเหมาบริการ
1 คน
- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 คน แยกเป็น
 พนักงานส่วนตําบล
- คน
 พนักงานครู
2 คน
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1 คน
 พนักงานจ้างทั่วไป
- คน
 จ้างเหมาบริการ
1 คน

ส.อบต. ม.3
ส.อบต. ม.4
ส.อบต. ม.4
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.11

085-0390895
081-8841822
081-6020677
098-7937329
084-8088977
089-2994113
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๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร : หน่วยเป็นคน
ประชากรทั้งสิ้น 3,123 คน แยกเป็นชาย 1,528 คน หญิง 1,595 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย
66.51 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562)
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 0 ป่าก่อดํา
หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง
หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง
หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม
หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว
รวม

จานวนครัวเรือน
1
257
175
118
144
321
155
110
1,281

ชาย
40
284
199
145
152
393
184
141
1,528

หญิง
35
293
217
134
169
383
221
143
1,595

รวม
75
564
417
281
320
767
375
273
3,123

๓.๒ ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุ
น้อยกว่า 1 ปี
1 ปี - 2 ปี
3 ปี – 5 ปี
6 ปี – 11 ปี
12 ปี – 14 ปี
15 ปี – 17 ปี
18 ปี – 25 ปี
26 ปี – 49 ปี
50 ปี – 60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
รวม

ชาย (คน)
11
27
39
139
40
63
117
447
304
341
1,528

วัยเด็กแรกเกิด – 5 ปี ภาวะโภชนาการ
เด็กอายุแรกเกิด – 2 ปี
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3
1
ผอม
1
อ้วน
9
3
สมส่วน 5
6
10
3
รวม

หญิง (คน)
11
20
24
84
50
39
139
526
334
368
1,595

หมู่ 4

หมู่ 5

1

1

6
7

16
17

รวม
22
47
63
223
90
102
256
973
638
709
3,123

หมู่ 6 หมู่ 11
1
1
8
10

1
4
5

รวม
5
2
51
58
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เด็กอายุ 3 – 5 ปี

หมู่ 1
ผอม
อ้วน
สมส่วน
รวม

10
10

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

1

1
1
9
11

2
1
7
10

2
2
14
18

9
10

หมู่ 6 หมู่ 11
2
1
7
10

8
8

รวม
7
5
64
76

พัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี (ตรวจ 134 คน)
1.2.1 กล้ามเนือ้ มัดใหญ่
14 คน
1.2.2 กล้ามเนือ้ มัดเล็ก
10 คน
1.2.3 การเข้าใจภาษา
8
คน
1.2.4 การช่วยตนเองและสังคม
5
คน
เด็กแรกเกิด – 5 ปี มีผลการตรวจพัฒนาการพบว่าล่าช้า 28 คน (ล่าช้าเป็นด้านๆ) แต่มี
3 คน ที่ทาํ ไม่ได้ทั้ง 5 ด้าน ตอนนี้แก้ไขได้ 2 คน คงค้าง 1 คน กําลังติดตามแก้ไขอยู่
งวด 2 มีพัฒนาการล่าช้า
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3
1

1

-

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 11

รวม

1

1

1

1
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1.3 วัยเรียน (มีจํานวนน้อยลง)

นักเรียน ป.1 – ป.6 รร.บ้านโป่งมอญ
นักเรียน ป.1 – ป.6 รร.บ้านแม่ผง

จํานวน
จํานวน

89
34

คน
คน

1.4 วัยรุ่น
1.5 วัยทางานฺ การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ รวม
35 ปีขึ้นไปที่คัดกรอง
พบเสี่ยง HT
พบเสี่ยง DM
เสี่ยงทั้ง HT + DM
HT รายใหม่ ปี59
DM รายใหม่ ปี59

1
2
3
4
5
6
11
366 380 173 187 497 248 169 2020
55 37 13 21 90 32 27 295
36 41 19 23 44 26 18 207
35 15 4
7
53 18 15 147
3
2
5
1
1
1
1
4
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ผู้ป่วย DM เก่ารับยาที่ รพ.สต.
ผู้ป่วย HT เก่ารับยาที่ รพ.สต.
ผู้ป่วยโรคหอบหืด
ผู้ป่วยโรคไตวาย
ผู้ป่วยโรคไต
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ กลุม่ สี เขียว
ผู้สูงอายุ กลุม่ สี เหลือง
ผู้สูงอายุ กลุม่ สี แดง
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อHIV ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

4
5
1
25 36 10
3
2
1
2
2
3
122 115 46

3
16
3
2
51

6
52
3
4
10
146

3
34
1
10
62

9
18
4
1
7
60

31
172
16
12
30
602

6
1
119
13
5

50
5
9

2
1
139
20
8

4
59
11
5

1
53
10
4

16
4
546
76
39

3
1
81
13
3

1
45
4
5

๔. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
1.โรงเรียนบ้านโป่งมอญ
2.โรงเรียนบ้านแม่ผง

2 แห่ง ได้แก่
จํานวนนักเรียนประมาณ 93 คน
จํานวนนักเรียนประมาณ 30 คน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา
จํานวนนักเรียนประมาณ 46 คน
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโป่งมอญ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

1
7

แห่ง
แห่ง

4.3 อาชญากรรม
ด้วยสภาพเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา อยู่ใกล้กับสถานีตํารวจภูธรแม่ลาว ทําให้ใน
พื้นที่ไม่พบเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน อีกทั้งแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิก อปพร.และมีผู้นําที่ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับสมาชิกใน
หมู่บ้าน และช่วงกลางคืนได้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณส่องให้ความสว่างอย่างเพียงพอ แม้กระทั่งจุดที่มีความ
อันตรายและความเสี่ยง
4.3 ยาเสพติด
ในการเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติ ดในพื้นที่ ตําบลป่า ก่อดํ าได้ รับความร่ ว มมือกั บทางผู้ นํ า ประชาชน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสามารถทําได้ตามอํานาจหน้าที่ เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้
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ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี และการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลในการจัดกิจกรรม
4.4 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
- ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
จานวน
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ สายทางรวม แอสฟัลส์
เสริมเหล็ก
(สาย)
(สาย)
(สาย)
(สาย)
1
19
3
16
2
10
1
9
3
10
1
9
4
10
1
9
5
15
3
9
6
11
1
13
11
11
2
9
รวม
86
12
72
ถนนเชื่อมระหว่าง
4
2
ตําบล
ถนนในการรับผิดชอบ
2
1
ของหน่วยงานอื่น

ทางลาลอง
(สาย)
-

5.2 การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จํานวน 7 หมู่บ้าน คิดเป็น 1,213 ครัวเรือน
5.3 การประปา
มีระบบประปาหมู่บ้าน มีจํานวน 11 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6และหมู่ที่ 11
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
5.5 ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
มีการใช้บริการที่ทําการไปรษณีย์อําเภอแม่ลาว ติดถนนทางหลวงไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 15
กิโลเมตร
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
หมู่บ้าน

(นา/ไร่)

ราย

ข้าว
เจ้า

ข้าว
เหนียว

เพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
(ราย/ไร่)
1/2

ปศุสัตว์
(ราย/ไร่)

ยางพารา
(ราย/ไร่)

882
860
577
330
854
457
515

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
(ราย/ไร่)
10/100

หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง
หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง
หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม
หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว

913
903
586
331
883
468
568

117
115
60
40
124
62
63

31
43
9
1
29
11
53

1/3.2
-

1/2.5

รวม

4,652

581

177

4,475

10/100

1/2

1/3.2

1/2.5

6.2 การประมง
- ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําไม่มีพื้นที่ทําการประมง
6.3 การปศุสัตว์
- เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร คิดเป็น
ร้อยละประมาณ 2.5 ของการประกอบอาชีพ
6.4 การบริการ
- มีร้านบริการทําผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 จํานวน 3 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
-ไร่ชาสุวิรุฬห์
6.6 อุตสาหกรรม
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
1.กลุ่มปุ๋ย
2.กลุ่มยุ้งฉาง
3.กลุ่มเลี้ยงโค
4.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
5.กลุ่มข้าวซ้อมมือ
6.กลุ่มเลี้ยงสุกร
7.กลุ่มทําขนม
8.กลุ่มทําขนมจีน
9.กลุ่มทําแคบหมู
10.กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
11.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

กลุ่ม หมู่ที่ 1,2,11
กลุ่ม หมู่ที่ 1,4
กลุ่ม หมู่ที่ 3,5
กลุ่ม หมู่ที่ 1
กลุ่ม หมู่ที่ 1,6
กลุ่ม ระดับตําบล
กลุ่ม หมู่ที่ 11
กลุ่ม หมู่ที่ 2
กลุ่ม หมู่ที่ 11
กลุ่ม ระดับตําบล
กลุ่ม ระดับตําบล
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12.กลุ่มออมทรัพย์
11*กลุ่ม
13.กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
7 กลุ่ม
14.กลุ่มอาชีพ
13 กลุ่ม
15.กลุ่มผู้ใช้น้ํา
1 กลุ่ม
16.กลุ่มผลิตข้าวชุมชน
2 กลุ่ม
17.กลุ่มผู้สูงอายุ
1 กลุ่ม ระดับตําบล
18.สถาบันการจัดการเงินชุมชนบ้านหนองบัว 1 กลุ่ม
19.กลุ่มปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์
3 กลุ่ม
20.กลุ่มผู้พิการ
1 กลุ่ม ระดับตําบล
21. กลุ่มพัฒนาสตรี
7 กลุ่ม
6.8 แรงงาน
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมได้แก่ทํานา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ
ข้าวโพด ทําสวน ที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 27 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ร้อยละ 4 ธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขายร้อยละ 9

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ศาสนา
ประชาชนในตําบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจํานวนสถาบัน/องค์กรทางศาสนา ดังต่อไปนี้
- วัด จํานวน
5
แห่ง ดังนี้
1.วัดโป่งมอญ
2.วัดสันต้นม่วง
3.วัดทรายมูล
4.วัดสันหนองบัว
5.วัดหมอกมุงเมือง
- สํานักสงฆ์
จํานวน
แห่ง
- ศาลเจ้า
จํานวน
แห่ง
- มัสยิด
จํานวน
แห่ง
- โบสถ์คริสต์ จํานวน
1
แห่ง
- ฌาปนสถาน จํานวน
5
แห่ง
- สุสาน (คริสต์)
จํานวน
แห่ง
7.2 งานประเพณีและงานประจาปี
งานประเพณีและงานประจําปีของตําบลป่าก่อ ได้แก่
1) ประเพณีสงกรานต์รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบลป่าก่อดํา
2) ประเพณีแห่เทียนพรรษา
3) ประเพณีลอยกระทง
4) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ได้แก่
- ประเพณีสรงน้ําพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์หมู่ที่ 1
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- ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหมอกมุงเมือง หมู่ที่ 4
- ประเพณีสรงน้ําพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ที่ 3
- ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดไชยสิทธิ์ หมู่ที่ 11
5) ประเพณีลงแขกทํานา หมู่ที่ 6
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ การทําพิธีสะเคราะห์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
ภาษาถิ่น คือ ภาษาเมืองล้านนา
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ
- สหกรณ์โคนมแม่ลาว เก็บสะสมน้ํานมดิบและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมโค
- กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ ผลิตข้าวซ้อมมือจําหน่าย
- กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม ผลิตข้าวซ้อมมือจําหน่าย
- กลุ่มแคบหมู หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ผลิตแคบหมูอาหารพื้นเมืองจําหน่าย

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลําน้ํา, ลําห้วย มีดังนี้ คือ ลําน้ําลาว, ลําน้ําแม่มอญ, ลําน้ําแม่ผง, ลําน้ําแม่ขาว, ลําน้ําเหมืองร่องลึก,
ลําน้ําเหมืองกลาง, ลําน้ําร่องกาแกด, ลําน้ําห้วยตีนดง, ลําน้ําร่อง, ลําเหมืองป่าซาง, ลําน้ําท่อน้อย, ลํา
น้ําเหมืองก่อ, ลําน้ําเหมืองแพะ, ลําน้ําเหมืองปู่โด้ง, ลําน้ําเหมืองปู่หมอ, ลําน้ําร่องปิน, ลําน้ําเหมืองต้น
ดอก, ลําน้ําเหมืองต้นตอง, ลําน้ําเหมืองหนองมน, ลําน้ําเหมืองร่องห้าง, ลําน้ําเหมืองบ้านท่า
- บึง, หนองและอื่น ๆ 6 แห่ง คือ หนองกวาง, หนองปึ๋ง, หนองกากอก, หนองก้าง, หนองบัวน้อย,
หนองผักหนาม
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
38
แห่ง
- บ่อโยก
15
แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
11
แห่ง
- บ่อน้ําตื้น
596
แห่ง
- บ่อบาดาล
15
แห่ง
8.2 ป่าไม้
- ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน
8.3 ภูเขา
- ในพื้นที่เป็นที่ราบ สลับกับที่ราบสูงบ้าง
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
- คุณภาพของทรัพยากรมีความปานกลาง บางพื้นที่เป็นป่ารกและความแห้งแลงไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม
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ส่วนที่ 2
กระบวนการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ขั้นตอน/กระบวนการสร้ างแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์บริบท/สถานการณ์ของพื้นที่
การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการสร้างและใช้แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญมากจะเรียกว่าสําคัญที่สุดก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นการระดมความคิดเห็นให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์
และบริบทแวดล้อมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
เพื่อนําไปใช้ในการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไป “ หากวิเคราะห์อย่างรอบด้านและได้ข้อมูลเชิงลึก
เพียงใด แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ก็จะตอบสนองความต้องการกับพื้นที่มากเท่านั้น”
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) วิทยากรได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนรวมกลุ่ม
เป็น ๑ กลุ่ม โดยให้ทุกคนได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา โดยใช้ภาพแผนที่
ความคิด (Mind Map) เริ่มต้นด้วยการเขียนคําสั้น ๆ (Key Words) ว่า “ วิเคราะห์สถานการณ์ องค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา” ไว้ตรงกลางแล้วแบ่งระดับ หรือมุมมองเป็น ๔ กิ่งใหญ่ หรือ ๔ มุมมอง ประกอบด้วย
กิ่งที่ ๑ ประชาชน หรือ มุมมองเชิงคุณค่า (Valuation Perspective) จะใช้ประเด็นคําถาม ๓
ข้อ ดังนี้
๑. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร? มีอะไรดี
บ้าง? มีอะไรเป็นปัญหาบ้าง ? ประชาชนในตําบลมีพฤติกรรมอย่างไร ?
๒. ความต้องการเห็นอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ภายในระยะเวลา ๓ ปี
๓. ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องทําอะไรบ้าง ?
กิ่งที่ ๒ ภาคี หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Perspective) ภาคีเครือข่าย กลุ่ม
หรือ องค์กร หรือ เพื่อน ที่ทํางานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ จะต้อง
ทํางานร่วมกับใครบ้าง ? และกองทุนต้องการให้ภาคีเครือข่ายแสดงบทบาทอย่างไร ? โดยพิจารณาจากจุดอ่อน
(Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) ของแต่ละภาคีเครือข่ายมาใช้ในการกําหนดบทบาทที่พึงประสงค์หรือสิ่งที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตอีก ๓ ปี ข้างหน้า จะใช้ประเด็นคําถาม ๒ ข้อ ดังนี้
๑. ภาคีที่จะมาช่วยเราทํางานหระประสานทํางานได้จริง ๆ มีใครบ้าง ?
๒. สิ่งที่อยากเห็นหรืออยากให้ภาคีแต่ละภาคส่วนแสดงบทบาทอะไรบ้าง ?
กิ่งที่ ๓ รากฐาน หรือ มุมมองการเรียนรู้ และพัฒนา (Learning and
Development
Perspective) เป็นการวิเคราะห์ว่าการทํางานของกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนเป็นอย่างไร? มีความรู้ มี
คุณธรรม มีความเพีย รพยายาม มีความรั ก มีความสามัคคีอย่างไร ? วัฒ นธรรมของชุมชนมีวิถีชีวิตอย่างไร ?
ความมุ่งหวังที่ต้องการให้กองทุนเป็นแบบไหนอย่างไรในอนาคต ๓ ปีข้างหน้า หากจะทําให้ชุมชนเข้มแข็งได้ต้อง
อาศัยอะไรเป็นรากฐานบ้าง ? และกองทุนมีข้อมูลที่จําเป็นในการทํางานเป็นอย่างไร? จะได้ข้อมูลมาจากไหนและ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ? จะใช้ประเด็นคําถาม ๔ ข้อ ดังนี้
๑. ศักยภาพของคน , กองทุน ฯ มีความพร้อมเป็นอย่างไร? มีจุดแข็ง จุดอ่อน ส่วนขาด
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อะไรบ้าง? มีความรู้และทักษะการทํางานอย่างไร ?
๒. ข้อมูลที่ใช้ในการทํางาน ยังขาดอะไรบ้าง ?
๓. วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานของกองทุน ฯ หรือคณะกรรมการ ฯ ทีมงานเป็น
อย่างไร ?
๔. ทุนอื่นๆ เช่น องค์ความรู้ ทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจําเป็นในการทํางานเป็นอย่างไร ?
กิ่งที่ ๔ กระบวนการหรือมุมมองเชิงการบริการจัดการ (Management Perspective)
กองทุนมีวิธีการทํางานหรือบริหารจัดการอย่างไรที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเช่น การสื่อสารของชุมชน,องค์กร,การจัดทํา
แผนของชุมชน,การจัดระบบงบประมาณหรือทรัพยากรในชุมชน , การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
, การจัดการเกี่ยวกับความรู้ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่จะทําให้เกิดขึ้นในอนาคตอีก ๓ ปีคืออะไรบ้าง ? จะใช้ประเด็น
คําถามว่า มีวิธีการทํางานหรือกระบวนการสําคัญอะไรบ้างที่จะไปทํางานร่วมกับภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งให้กับกองทุนและกองทุน จะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ภาคีสามารถแสดงบทบาท
ตามที่กองทุนคาดหวังได้อย่างไร ? ซึ่งอาจเป็นวิธีที่ทํางานที่ยังไม่เคยทําหรืออาจจะคิดใหม่ให้เกิดนวัตกรรมการ
ทํางานใหม่ ๆ ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้
ขั้นตอนที่ ๒ การกาหนดจุดหมายปลายทางการพัฒนา
ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันกําหนดจุดหมายปลายทางของกองทุนในระดับ/มุมมองทั้ง ๔ ระดับ/มุมมอง
ได้แก่ ระดับประชาชน (Valuation Perspective) , ระดับภาคี (Stakeholder Persective) , ระดับ
กระบวนการ (Management
Perspective) , และระดับฐานราก (Learning
and
Development
Perspective) ว่าภายใน 3 ปีข้างหน้ากองทุนจะไปทางไหน ? มีเป้าหมายอย่างไร ? โดยประเมินสถานการณ์ใน
ขั้ น ตอนที่ ๑ นํ า มาปรั บ ข้ อ ความที่ เ หมื อ นกั น สอดคล้ อ งกั น รวมเป็ น ประเด็ น เดี ย วกั น วิ ท ยากรให้ ก ลุ่ ม นํ า
กระดาษปรุ๊ฟ (Proof
Paper) มาแบ่งเป็น ๔ ส่วน/ช่อง โดยแต่ละส่วน/ช่องเขียนหัวข้อไว้ ๔ หัวข้อ คือ
ประชาชน , ภาคีเครือข่าย , กระบวนการ และรากฐาน แล้วนําข้อความจากแผนที่ความคิด (Mind Map) ใน
ขั้นตอนที่ ๑ มาเขียนลงในแต่ละช่อง
เมื่อวิทยากรนําผังจุดหมายปลายทางองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ปี 2562-2564จะปรากฏภาพ
ด้า นล่ า งนี้ นํ าเสนอประธานกรรมการกองทุ นฯ เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบอนุ มัติ แ ละประกาศเป็ น พัน ธสั ญญาต่ อ
ประชาชนที่จ ะปฏิบัติงานร่ว มกัน ให้ เกิดจุดหมายปลายทาง ซึ่งประธานกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ/อนุมัติและลงนามประกาศใช้ผังจุดหมายปลายทางกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ปี ๒๕62 – ๒๕64 ให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะทํางาน
ร่วมกัน กับ ประชาชนและภาคีเครื อข่ายต่าง ๆ ในการบริการจัดการด้านสุขภาพ ภายในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ
2562-2564)

ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับหลัก
เมื่อประธานกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่า
ก่อดํา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติและลงนามประกาศใช้ผังจุดหมายปลายทางกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําปี 2562-2564 เป็นกรอบในการบริหารจัดการด้าน
สุ ขภาพให้ แก่ป ระชาชนทั่ว ไปทราบเพื่อเป็ นพันธสั ญญาที่ จะทํางานร่ว มกันกับประชาชนและภาคีต่ าง ๆ ให้ แ ก่
ประชาชนทั่วไปทราบ นั่นหมายความว่า หากใครต้องการขอสนับสนุนประมาณจากกองทุนฯ ไปดําเนินการแก้ไข
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ปัญหาด้านสุขภาพจะต้องทําโครงการให้อยู่ภายในกรอบ และแนวทางที่กองทุน ได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้ หากไม่
อยู่ในกรอบของผังจุดหมายปลายทางคณะกรรมการกองทุนจะไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้
ในขั้นตอนที่ ๓ นี้ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องนําข้อมูลที่อยู่ในผังจุดหมายปลายทางในขั้นตอนที่ ๒ มา
กําหนดเป้าประสงค์หรือกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) หรือสิ่งที่กองทุนต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งในขั้นตอนนี้วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันระดมความคิดว่าเป้าประสงค์หรือจุดหมายปลายที่ร่วมกันกําหนดไว้
ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ทั้ง ๔ ระดับ มีวิธีการที่จะทําหรือกํา หนดกลยุทธ์ (Strategic) อย่างไรที่จะทําให้จุดหมาย
ปลายทางที่ กํ าหนดไว้ เ กิด ขึ้ น จริ งได้ ซึ่ งผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม เมื่อ ได้ ระดมความคิ ดหาวิธี ก ารที่ จ ะทํ า หรื อ กลยุ ท ธ์
(Strategic) ได้ดังนี้
ประชาชน
๑. ประชาชนสามารถดูแลและสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม
-ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารที่ถูกต้องและปลอดภัย
-ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคน ๓ วัย
-สร้างทีมงานออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงวัยในชุมชน
-พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการดูแลสุขภาพ
-ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง
-ส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละเลิกสุรา บุหรี่ การพนัน และอบายมุขต่าง ๆ
๒. จัดสภาพแวดล้อม ครัวเรือน ชุมชน ให้เอื้อต่อสุขภาพ
-ส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
๓. ส่งเสริมประชาชนดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนลดการใช้สารเคมี
-ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว
-ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทําปุ๋ยหมัก/ชีวภาพใช้เอง
ภาคี / เครือข่าย
๑. ภาคีเครือข่ายชุมชนเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขภาพ
-ค้นหาบุคคลตัวอย่างด้านสุขภาพ
-ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงานโครงการ
๒. อปท. สนับสนุนงบประมาณ/วิชาการ/บุคลากร/เครื่องมือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
-พัฒนาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
-ผลักดันแผนงานโครงการเข้าสู่ข้อบัญญัติงบประมาณ
๓. ภาครัฐ ส่งเสริมวิชาการ/บุคลากร/ความรู้ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
-สร้างระบบประสานความร่วมมือ
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการการจัดทําแผนงานโครงการแบบบูรณาการ
-พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
-ส่งเสริมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อ
-ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่
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กระบวนการ
๑. บูรณาการประสานเครือข่าย สร้างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- จัดเวทีประชาคม ส่งเสริมขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ส่งเสริมกลุ่มที่มีความสนใจด้านสุขภาพ
- สร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการต่อเนื่อง
- ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ใน การ ขับเคลื่อนกองทุน
๓. พัฒนานวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะประชาชนและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ส่งเสริมรูปแบบวิธีคิดใหม่ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาวะประชาชน
-ส่งเสริมการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
-จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ประชาชน

รากฐาน
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับทัศนคติ สร้างค่านิยมร่วม
-พัฒนาบุคลากร
-ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร
-พัฒนาระบบการตรวจสอบได้
-มีประเมินความพึงพอใจ
๒. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกองทุนฯ
- จัดเวทีประชาคม
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
-พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และ การเชื่อมโยงที่ประชาชนเข้าถึงง่าย
-จัดหาเทคโนโลยีทันสมัย
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