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บทที่ ๑  
บทน า 

 
             เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมขอบุคคลท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายๆ 
ด้านท่ีผสมผสานกันอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมาจากพันธุ์กรรม เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ท่ีมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้กลวิธี
การด าเนินงานในหลายวิธี และใช้ระยะเวลาการด าเนินงานท่ีต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  

 
               ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดท าข้อมูล  มีการจัดท าแผนงาน ท่ีใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง การจัดท าแผนงาน
ดังกล่าวอาจใช้เครื่องมือ แผนสุขภาพชุมชน แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
กองทุน เพื่อพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป 
 
๑. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน 
            แผนสุขภาพชุมชน  เป็น  แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน  เป็น
กระบวนการท่ีประชาชนมี่ส่วนร่วมคิด  ร่วมค้นหา  ร่วมเรียนรู้  ร่วมก าหนดทิศทาง  ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา  และ
ร่วมรับผลประโยชน์  โดยเริ่มจากการคัดเลือก แกนน า  การทบทวนงานในอดีต  ก าหนดอนาคต  การส ารวจข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล  ก าหนดปัญหา  และการประเมินศักยภาพชุมชน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการทบทวนตนเอง  โดย
ค านึงถึงศักยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  รวมทั้งแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ตามศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพฒันาชุมชนของตนเอง  ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ  และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ได้ 

 
๒. หลักการของแผน 
๒.๑ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้ง หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ 
๒.๒ รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓ บูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 

 
๓. วัตถุประสงค์ในการจดัท าแผนสุขภาพชุมชนกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ อบต.รอบเวียง  
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม ในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขท้ัง  5 ประเภท ตามท่ีส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.รอบเวียง   
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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๔. ขั้นตอนในการจัดท าแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. รอบเวียง   
๑. จัดเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  สร้างเครือข่าย  สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 
๒. ประชุมคณะกรรมการ ฯ  จัดเวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนใน
พื้นท่ีเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาท่ีแท้จริง 
๓. วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
๔. น าข้อมูลท่ีได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ  เพื่อจัดท าเป็นแผนสุขภาพชุมชน  และประกาศใช้
ต่อไป 
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บทที่ ๒  
 
 
 
 

 
 
 
 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกนัสุขภาพ อบต.รอบเวียง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ   หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่   มี

แนวทางการพัฒนา   จ านวน  ๒   แนวทาง ดังนี้  
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ี
จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการ กลุ่ม
ผู้ประกอบการอาชีพท่ีมีความเส่ียง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
   
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยกลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน/หน่วยงานอื่นในพื้นที่    มี

แนวทางการพัฒนา    จ านวน   ๒   แนวทาง ดังนี้  
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่กลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นในพืน้ท่ี    
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ  
 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีแนวทางการพัฒนา    

จ านวน   ๒    แนวทาง ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุก ท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
และดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟืน้ฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 
เงินไมน่้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  
         กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์
ช่ืออื่นท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน   มีกิจกรรมในการ
สร้างระบบสุขภาพท่ีดี 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
         “ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเท่ียวสวยงาม สืบสานวัฒนธรรม  ก้าวล้ าการศึกษา  การพัฒนาโปร่งใส 
” 
 
วิสัยทัศน์กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง คือ 

“ ประชาชนรอบเวียงสุขภาพดี  ชุมชนเข้มแข็งสามัคคี ต าบลพัฒนายั่งยืน”  
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  มีแนวทางการพัฒนา     

จ านวน   ๓   แนวทาง ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต าบล 
กลยุทธ์ที่ 2  การเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหา กรอบแนวคิด หลักการ ระบบหลักประกัน 
              สุขภาพ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบติัในพื้นที่   จ านวน  ๑   แนวทาง   ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม
หรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี 
3.เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีท่ีมีความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่
ในพื้นท่ี  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชาชนในพื้นที 
4.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
5.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ 

 
๔. เป้าหมาย 

๑. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในต าบลรอบเวียง ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ตามสิทธิ
อันพึงมีพงึได้ 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้โดยถือว่า “สุขภาพ” เป็น
เรื่องของประชาชนทุกคน 
๕. ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืนซึ่งจ าเป็นต้องเป็นระบบท่ีมุ่งเน้น“การสร้าง” สุขภาพมากกว่าการ 
“ ซ่อม” สุขภาพ 

 
๕. ภารกิจ 

 ๑.  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ี   ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
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  ๑.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน  การควบคุม
โรคและการฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ให้กับ
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพท่ีมีความเส่ียง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ใน
พื้น ให้แก่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
 
๒.  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอืน่ในพื้นท่ี 
๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน/ชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงาน
อื่นในพื้นท่ี  
 
๓.   กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๓.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก
ในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน   
  ๓.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค  การ
ควบคุมโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต
ให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน     
 
๔.   กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.๑  สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียงให้มีประสิทธิภาพ  
 
 ๕.   กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 
๕.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพื้นท่ี  
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖1  ถึง   กันยายน ๒๕๖5 

 
๗. การด าเนินการ 
 -ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
๑. จัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
และด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  จ านวน 
๑๘ คน  (รวมถึงท่ีปรึกษา) จากตัวแทนประชาชนในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 
๒. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับต าบลรอบเวียง เพื่อจัดท าระเบียบข้อบังคับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
  - ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
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  ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคณะอนุกรรมการจัดท าแผนงาน โครงการของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเป็นคณะท างานท่ีรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา
สุขภาพ จะต้องจัดท าเวทีประชาคมเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพให้
ประชาชนในต าบลได้รับทราบ พร้อมกันนั้นจะได้รับทราบปัญหาในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในต าบลรอบเวียง
เพื่อจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้คณะกรรมการบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพต าบลรอบเวียง อนุมัติในโครงการดังกล่าว 
 
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ๑.) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ จะสรุปแผนพัฒนาสุขภาพพร้อมท้ังปัญหาความต้องการในด้านสุขภาพ
ของประชาชนในต าบลรอบเวียง น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลรอบเวียง 
 ๒.) คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ จะจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพ และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ท่ีจะน ามาใช้เป็นกรอบ
การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะน าเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้ 
 ๓) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาสุขภาพแล้ว ก็จัดประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาว่ามีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างท่ีจะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพท่ีคัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาสุขภาพ 
 
ขั้นตอนท่ี ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ ด าเนินการส ารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป
แล้วยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลท่ีจัดท าได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้ สุขภาพ  
การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง เพื่อเป็นข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจะต้องเก็บข้อมูลท้ังข้อมูลภายในต าบลและภายนอกต าบล เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์ 
ค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประประชาชนใน
เขตพื้นท่ี 
 
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล  
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ จะสรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมาน าเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลรอบเวียง ประชาคมหมู่บ้าน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมาโดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพื่อน ามาคัดเลือกจัดท า
แผนพัฒนาสุขภาพรวมทั้งจัดล าดับความส าคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาสุขภาพ การจัดล าดับความส าคัญมีหลายวิธี ต้ังแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อน าคะแนนมาจัดล าดับความส าคัญเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในต าบลรอบเวียง 
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ขั้นตอนท่ี ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
หลังจากได้แนวทางแผนพัฒนาสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการหลังจากทราบภารกิจ
แนวทางการพัฒนาท่ีกองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลรอบเวียงจะต้องท า 
 
ขั้นตอนท่ี ๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสุขภาพของ
ต าบล มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสุขภาพ เพื่อให้
สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป 
 
ขั้นตอนท่ี ๖ การจัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ จัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน เพื่อ
เสนอร่างแผนพัฒนาสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสุขภาพให้สมบรูณ์
ต่อไป เมื่อด าเนินการการตามข้ันตอนต่าง ๆเสร็จส้ินแล้วให้น าร่างแผนพัฒนาสุขภาพท่ีปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพต าบลรอบเวียงเพื่อพิจารณา 
 
ขั้นตอนท่ี ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพ 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการ  จะน าผลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี ๑-๖ จัดท าร่างแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลรอบเวียง จากนั้นจะน าร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
ต าบลรอบเวียง เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
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บทที่ ๓ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ี จัดต้ังขึ้นตามนโยบาย               
การกระจายอ านาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.2537  โดยได้รับการประกาศจัดต้ังยกฐานะจากสภาต าบล เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  
เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน  พ.ศ. 2538   

 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ต้ัง/อาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีส านั กงาน ต้ังอยู่ เลข ท่ี  336  หมู่ ท่ี  5  บ้านป่ ายางมนใหม่                 
ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พิกัดท่ี N 19.914555 E.099.877339 มีจ านวนหมู่บ้าน
รวม 5 หมู่บ้าน รวมพื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นท่ีแยกกันเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

 ส่วนท่ี 1 พื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันออก ครอบคลุมพื้นท่ี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านป่ายางมน หมู่ท่ี 2 , บ้านป่าบงหมู่ท่ี 
3 และบ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ท่ี 5 มีพื้นท่ีประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นท่ีส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลริมกก    อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลเวียงชัย   อ าเภอเวียงชัย       จังหวัดเชียงราย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตต าบลเวียงเหนือ   อ าเภอเวียงชัย          จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ        เขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 
ส่วนท่ี 2 พื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นท่ี 2 หมู่บ้านคือ บ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 1 , บ้านป่างิ้ว หมู่ท่ี 

4 มีพื้นท่ีประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นท่ีส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลแม่ยาว  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลป่าอ้อดอนชัย   อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ          เขตต าบลดอยฮาง   อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  มีพื้นท่ี 2 ส่วนคือ พื้นท่ีฝ่ังทางด้านทิศตะวันออก
เป็นพื้นท่ีราบ มีแม่น้ ากกผ่านทางทิศเหนือ 3 หมู่บ้าน และยังมีแม่น้ ากรณ์ ไหลผ่านหมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่ และ
แม่น้ าลาว ไหลผ่านหมู่ท่ี 3 บ้านป่าบง 
 ส่วนพื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นท่ีดอนลาดเชิงเขา คือ บ้านหนองด่านหมู่ท่ี 1 และมีแม่น้ ากก  ไหลผ่าน
พื้นท่ี บ้านป่างิ้ว หมู่ท่ี  4  และมีคลองผันน้ ากรณ์สู่น้ ากกไหลผ่าน บ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 1  
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         1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
- เป็นดินร่วนปนทรายในเขตพื้นท่ีบ้านป่ายางมน หมู่ท่ี 2 , บ้านป่าบง หมู่ท่ี 3 และ 

บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ท่ี  5 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  - เป็นดินด าร่วนซุย ในพื้นท่ีบ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 1 และบ้านป่างิ้ว หมู่ท่ี 4 ต าบลรอบเวียง             

  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 
          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

  มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ ากรณ์ แม่น้ ากก และแม่น้ าลาว 
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ไม่มีป่าไม้ ในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 
2.ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  ๕  หมู่บ้าน โดยมีพื้นท่ี 

แยกกันเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 พื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันออก ครอบคลุมพื้นท่ี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านป่ายางมน หมู่ท่ี 2 ,  บ้านป่า

บงหมู่ท่ี 3 และบ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ท่ี 5 
ส่วนท่ี 2 พื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นท่ี 2 หมู่บ้านคือ บ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 1,บ้าน ป่า

งิ้ว หมู่ท่ี 4 
          
           2.2 การเลือกต้ัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีเขตเลือกต้ัง  จ านวน 1 เขต  4 หน่วยเลือกตั้ง คือ 
                      หน่วยที่ 1   บ้านหนองด่าน 
           หน่วยที่ 2   บ้านป่ายางมน 
                          หน่วยที่ 3   บ้านป่าบง 
           หน่วยที่ 4   บ้านป่ายางมนใหม่ 

        องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นครั้งล่าสุด เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม  
2562 ผู้มีสิทธิลงคะแนนท้ังหมด 2,886 คน มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนท้ังหมด 2,262 คน 

รายช่ือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีดังนี้ 
 1.นายไพศาล พุทธิมา  ต าแหน่ง  นายยอ อบต.รอบเวียง 
 2.นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ ต าแหน่ง  รองนายก อบต.รอบเวียง 
 3.นายชูศักดิ์   อะทะสุวรรณ์ ต าแหน่ง  รองนายก อบต.รอบเวียง 
 4.นางสาวหทัยรัตน์  วงค์ปั๋น ต าแหน่ง  เลขานายก อบต.รอบเวียง 
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รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีดังนี้ 

 1.นายประครอง พูลเจริญ  ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ 
 2.นายสมบูรณ์ สมศักดิ ์  ต าแหน่ง  รองประธานสภาฯ 
 3.นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์  ต าแหน่ง  เลขาสภาฯ 
 4.นายเอกภพ รัศมี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 
 5.นายอินถา พรมยศ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 
 6.นางกรรณิการ์ แก่นพล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 
 7.นายประเสริฐ สะสม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 
 8.นายดุษฎี วงสถาวร ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 
 9.นายบุญส่ง วงค์ค ายอด ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 
 10.นางบัวถา ชุมภูรัตน์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 

3.ประชากร 

          3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

ประชากรท้ังส้ิน จ านวน  4,306 คน แยกเป็นชาย  2,004 คน หญิง  2,302  คน ความหนาแน่นของ
ประชากรในพื้นท่ี 205 คนต่อตารางกิโลเมตร  

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 หนองด่าน 619 698 1,317 656 

2 ป่ายางมน 395 462 857 376 

3 ป่าบง 291 329 620 360 

4 ป่างิ้ว 56 66 122 127 

5 ป่ายางมนใหม่ 316 377 693 313 

0 รอบเวียง 327 370 697 3 

 รวม 2,004 2,302 4,306 1,835 

         (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2562 ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ/งานทะเบียนราษฎร อ าเภอเมืองเชียงราย)  
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  

ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 16 18 34 
1 ปีเต็ม - 2 ปี 40 30 70 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 62 55 117 
6 ปีเต็ม – 11 ปี 88 100 188 
12 ปีเต็ม – 14 ปี 48 49 97 
15 ปีเต็ม – 17 ปี 55 59 114 
18 ปีเต็ม – 25 ปี 168 182 350 
26 ปีเต็ม – 49 ปี 678 802 1,480 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 386 439 825 
มากกว่า 60 ปีเต็ม ข้ึนไป 327 385 712 

รวม 1,868 2,119 3,987 
 

สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา 

          -โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  1  แห่ง ได้แก่  โรงเรียนบ้านป่ายางมน  
          -โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน  1  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวิศานุสรณ์ 
          -โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ  1  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  
                   - ศูนย์การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน  1  แห่ง 
 
 4.2 สาธารณสุข 

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรอบเวียง   1 แห่ง 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน   1 แห่ง 
-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    5 แห่ง 
 

         4.3 อาชญากรรม 
ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงส่วนใหญ่มีการป้องกันภัยอย่างถูกวิธี              

มี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกท้ังแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิก อปพร.และมีผู้น าท่ีช่วยกันสอดส่องดูแล
ความปลอดภัยให้กับสมาชิกในหมู่บ้านและช่วงกลางคืนได้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณะส่องให้ความสว่าง
อย่างเพียงพอ แม้กระท่ังจุดท่ีมีความอันตรายและความเส่ียง   
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 4.4 ยาเสพติด 

ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้น า และประชาชนในพื้นท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียงสามารถท าได้ตามอ านาจหน้าท่ี เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์        การแจ้งเบาะแส  
การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ีก็เป็นหน่วยงานอื่นด าเนินการเช่น อ าเภอหรือต ารวจ
แล้วแต่กรณี และการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรม  

           4.5 การสังคมสงเคราะห ์

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
จ านวน 1 แห่ง และมีการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเช้ือ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง  

5.ระบบบริการพืน้ฐาน 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 
 

หมู่ที่ 

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยางแอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง/หินคลุก
(สาย) 

1 54 1 33 19 

2 28 1 27 1 

3 21 1 18 2 

4 4 - 4 - 

5 23 1 15 7 

รวม 130 4 98 29 

ถนนเชื่อมระหว่างต าบล 3 - - 

ถนนในการรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่น 

3 - - 
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          5.2 การไฟฟ้า 
-มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน  
-มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ดังนี้ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
1 บ้านหนองด่าน (หนองด่าน-หัวฝาย)         95 จุด 

(หัวฝาย-หนองด่าน)         21  จุด 
2 บ้านป่ายางมน 81  จุด 
3 บ้านป่าบง 89  จุด 
4 บ้านป่างิ้ว 61 จุด 
5 บ้านป่ายางมนใหม่ 79  จุด 

 
   

          5.3 การประปา 
- ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 3  แห่ง จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่  

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองด่าน  
   หมู่ท่ี 2 บ้านป่ายางมน  

หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 
- ระบบประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 1 แห่ง  จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่  

หมู่ท่ี 1  บ้านหนองด่าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านป่างิ้ว 

 
          5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้านในพื้นท่ีใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นส่วนใหญ่  
 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด ได้แก่ ไปรษณีย์เชียงราย และการติดต่อส่ือสารจะใช้โทรศัพท์  
ส านักงาน โทรศัพท์เคล่ือนท่ี อินเตอร์เน็ต และวิทยุส่ือสารของอ าเภอเมืองเชียงรายโดยองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลรอบเวียงเป็นลูกข่าย การขนส่งจะใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลางขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง  

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
  บริเวณพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงจะเป็นพื้นท่ีกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนประมาณร้อยละ 
60 ป ระกอบ อา ชีพ เกษ ตรกรรม  ได้ แก่  ปลูกข้ าว ปลูกข้ าวโพดหวาน  ปลูกข้ าวโพดสัตว์  ฯลฯ                          
ท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับจ้าง และอาชีพอื่นๆ 
 

          6.2 การประมง 
  ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ไม่มีพื้นท่ีในการประมง 
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          6.3 การปศุสัตว์ 
  ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีการเล้ียงสัตว์ เช่น การเล้ียงโค การเล้ียงสุกร 
การเล้ียงไก่ การเล้ียงปลา ฯลฯ ในทุกหมู่บ้านของพื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

          6.4 การบริการ 

ล าดับที่ ประเภท หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

ร้านค้าของช าต่างๆ                                      
ร้านอาหารตามส่ัง                       
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์   
บ้านพักอาศัยให้เช่า                
ตลาดสด                
สถานบริการน้ ามัน 
ร้านซ่อมรถยนต์ 
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 
ร้านคาร์แคร์ 
ร้านบริการเสริมสวย-ตัดผม 
ร้านขายยางรถยนต์ 
ร้านซ่อมไดนาโม 
ร้านขายปุ๋ย-อุปกรณ์การเกษตร 
ร้านรับท า พรบ.ต่างๆ  
ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 

6 
3 
3 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10 
6 
3 

19 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
- 
- 
- 
- 
- 

3 
1 
- 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 

1 
30 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
1 
- 
8 
- 
1 
- 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

22 
42 
6 

31 
3 
3 
2 
3 
2 
4 
7 
2 
1 
1 
1 
1 

 รวม 15 54 8 32 22 131 

          

          6.5 การท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีแหล่งท่องเท่ียว คือ แหล่งท่องเท่ียวหาดเชียงราย ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 

บ้านป่างิ้ว ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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  6.6 อุตสาหกรรม 
  การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ส่วนมากจะเป็น 
อุตสาหกรรมขนาดเล็กอยู่ตามหมู่บ้านซึ่งกระจายอยู่ท่ัวไป  ดังนี้  

 

ล าดับที่ ประเภท หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

โรงเล้ียงหมู 
โรงงานผลิตน้ าด่ืม 

โรงอลูมิเนียม 
ผลิตไอศกรีม 
โรงผลิตแหนม , แคบหมู  
โรงสีข้าว 
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
โรงขนมจีน 
ร้านอ๊อก-เช่ือมเหล็ก 
โรงเพาะพนัธุ์สัตว์ 
โรงงานน้ าปลา 
ท่าทราย 

2 
2 
2 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
- 
- 
1 
4 
4 
1 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
2 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
1 
1 

3 
4 
3 
1 
2 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
1 

 รวม 7 3 12 - 6 28 
          

           6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-กลุ่มวิสาหกิจนาปี (หมู่ท่ี 5)      
-กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ (หมู่ท่ี 5)       
-กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่ายางมนใหม่ (หมู่ท่ี 5)       
-กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ (หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 4) 
 

          6.8 แรงงาน 
แรงงานในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในพื้นท่ี และแรงงานต่าง

ด้าว(พม่า)  
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจ านวน 5 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้  
 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 หนองด่าน 619 698 1,317 656 
2 ป่ายางมน 395 462 857 376 
3 ป่าบง 291 329 620 360 
4 ป่างิ้ว 56 66 122 127 
5 ป่ายางมนใหม่ 316 377 693 313 
0 รอบเวียง 327 370 697 3 

 รวม 2,004 2,302 4,306 1,835 

(ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2562) 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

  ประชาชนในพื้นท่ีประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว  ปลูก
ข้าวโพดหวาน ปลูกข้าวโพดสัตว์ ฯลฯ และเล้ียงสัตว์ ได้แก่ การเล้ียงโค การเล้ียงสุกร การเล้ียงไก่ การเล้ียง
ปลา ฯลฯ 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
            แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่  
            1. แม่น้ าแม่กรณ์ 
   2. แม่น้ ากก 
  3. แม่น้ าลาว 
  4. ล าคลอง หนองน้ าต่างๆ  
 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค) 

  -มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ล าคลอง หนองน้ าต่างๆ และแม่น้ า 
-มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาค 
-มีสระเก็บน้ า 

 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 
            ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการ     

นับถือศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม มีศาสนสถาน จ านวน 2 แห่ง คือ   
1. วัดหนองป่าอั้น    หมู่ท่ี  1  บ้านหนองด่าน 
2. วัดป่ายางมน    หมู่ท่ี  5  บ้านป่ายางมนใหม่ 



แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561- 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง หนา้ 18 

 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงจะยึดถือตามประเพณีด้ังเดิม            

ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ  
และ ท่ี แตกต่างจากประเพ ณี ของชาวไทยในภาคอื่น ๆ ประเพ ณี เอาขวัญ  (หรือบายศรี สู่ขวัญ )                  
ประเพณีส่งเคราะห์ ประเพณีสืบชะตา ส่วนประเพณีท่ีเกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด  
ประเพณีตานก๋วยสลาก แห่เทียนพรรษา ประเพณีเป็งปุ๊ด ประเพณีตานขันข้าว (ถวายอาหารพระอุทิศส่วน
กุศลให้คนตาย) และประเพณีส าคัญอื่นๆ ในส่วนของประเพณีท่ีเกี่ยวกับเทศกาล เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)  ฯลฯ 

 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ  

  - มีปราชญ์ด้านศาสนาและพิธีกรรม 
- กลุ่มสานไม้ไผ่ ผลิตเครื่องใช้ เช่น เครื่องมือในการจับปลา และเครื่องใช้ในครัวเรือน ไซดักปลา 

ข้องใส่ปลา กระจาด ตระกร้า กระด้ง ตระแกรง ฯลฯ 
   ภาษาถิ่น คือ  

  -ภาษาเมืองล้านนา   
 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเด่น  คือ  

- กลุ่มสานไม้ไผ่ ผลิตเครื่องใช้จ าหน่าย เช่น เครื่องมือในการจับปลา และเครื่องใช้ในครัวเรือน ไซดัก
ปลา ข้องใส่ปลา กระจาด ตระกร้า กระด้ง ตระแกรง ฯลฯ 

 
9. ทรพัยากรธรรมชาติ 
          9.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -แม่น้ า   ได้แก่ น้ ากรณ์ น้ ากก และน้ าลาว 
  -หนองน้ า ได้แก่ -หมู่ท่ี 1  หนองกกน้อย  
                                             -หมู่ท่ี 2  หนองน้ าแม่ฮ้าง และหนองกกหลง (ยังไม่ได้ออก นสล.)  
                                             -หมู่ท่ี 5  หนองแหย่ง และหนองแม่ห่าง  
  -ล าคลอง 
 

 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน  3 แห่ง (หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 5) 
  -ระบบประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน  1 แห่ง ( ใช้ร่วมกัน หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 4) 

-สระเก็บน้ า   จ านวน   4 บ่อ ( หมู่ท่ี 4 ) 
           
 9.2 ป่าไม้ 

  ไม่มีป่าไม้ ในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
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          9.3 ภูเขา 
                  ไม่มีภูเขา ในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

    ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และภูเขา แต่จะมี
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ แม่น้ า แหล่งน้ า ซึ่งมีคุณภาพปานกลางถึงดี สามรถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค 
และใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร 
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บทที่ ๔ 
กองทนุหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิน่หรือพืน้ที่ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ต้ังอยู่ เลขท่ี  ๓๓๖ หมู่ ท่ี  ๕            
ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๔-๒๖๘๗ โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๔-๒๖๘๗              
ต่อ ๑๕  เวปไซด์ www.robwieng.go.th ลงนามข้อตกลงการด าเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ครั้งแรกเมื่อ วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ปี พ.ศ.๒๕๓๘ 
 

วัตถุประสงค์การจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพืน้ที่ 
 

๑) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  สถานบริการหรือ
หน่วยงานสาธารณสุข 

๒) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  และการ
ป้องกันโรคชององค์กรหรือกลุ่มประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ี
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  หรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  
หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 

๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน สุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม
ข้อ 7 วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่มตามข้อ 7 วรรคสองอาจ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5  กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโยตรง  
ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น  และครุภัณฑ์ท่ีจัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

๕) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามจ าเป็น  เหมาะสม  และทันต่อสถานการณ์ได้ 
 

แหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินกองทุน ประกอบด้วย 

๑) เงินท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๒) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑      สมทบเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไมร่วมเงนิ
อุดหนุน  ต่ ากว่า 6 ล้านบาท  

๒.๒ สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ไม่รวมเงิน
อุดหนุน  ต้ังแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท   

๒.๓ สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่รวมเงนิ
อุดหนุน  สูงกว่า 20 ล้านบาท 

๓)      รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินท่ีได้รับมาในกิจการของกองกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

http://www.robwieng.go.th/
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งบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

ปีงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก หมายเหตุ 

สปสช อบต ชุมชน  
๒๕๕๘ 164,206 65,682 100  

๒๕๕๙ 164,520 70,000 200  

๒๕๖๐ 165,825 70,000 200  

๒๕๖๑ 166,725 70,000 100  

๒๕๖๒ 187,560 76,000 100  

2563 167,040 76,000 -  
 

 

เงนิกองทนุหลกัประกนัสุขภาพในระดบั
ท้องถิ่นหรือพืน้ที ่

รายไดอ่ื้น ๆ หรือทรพัยส์นิท่ีไดร้บัมาในกิจการ 

ของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิ่น 

หรือพืน้ท่ี 

เงินท่ีไดร้บัจดัสรรแตล่ะปีจาก 

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

(จดัสรรใหเ้ป็นรายปีตามจ านวนประชากร) 

เงินสมทบจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(จดัสรรสดัสว่น ท่ี สปสช.ก าหนด/รายปี) 
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แผนที่ทางเดนิยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของกองทนุหลกัประกนัสุขภาพต าบลรอบเวียง 
ปพี.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 

 
 
 

 

 
 
  

ประชาชนมีสุขภาพดี 

(ทั้งทางกาย และจิตใจ) 
มีกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน ได้แก่ 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรค
(โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ) 

- ประชาชนมีสวนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมกจิกรรมแกนน าด้านสุขภาพ(เยาวชน 
อสม.ต ารวจ อปพร.) 

 

ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม/
มีความรู้ด้านสุขภาพ 

ระดับประชาชน 

ระดับภาค ี

อบต.มีการสนับสนุน 

งบประมาณ/ทรัพยากร 
ทุกภาคีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาสุขภาพชุมชน 
ภาคีเครือข่ายภายนอก

ให้การสนับสนุน 
(วิชาการ/งบประมาณ 

ระดับกระบวนการ 

การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

-สร้างนวัตกรรม 

-สืบสานวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์ 
มีการบูรณาการแผนงาน 

เชิงรุก 

มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
และระบบตรวจสอบประเมินผล 

มีระบบสุขภาพ และระบบสนับสนุนที่ดี 

- พัฒนา รพ.สต. /พัฒนาโรงเรียน 

ส่งเสริมฯอนุบาลปลอดโรค 

- มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ระดับรากฐาน 
พัฒนาบุคลากรทุกภาคี
เครือข่าย การท างานเป็นทีม 

- สร้างขวัญก าลังใจ 

- มีวัฒนาธรรมที่ดีใน
องค์กร 

 
มีการพัฒนาแกนน า 

ภาคประชาชน 

มีศูนย์ข้อมูล และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ครอบคลุม และรับฟัง

ความคิดเห็นทุกภาคส่วน 
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เป้ าห ม าย ก ารด า เนิ น ง าน โค ร งก า รส ร้ า งก ารบ ริ ห ารก อ งทุ น ห ลั ก ป ระ กั น สุ ข ภ าพ                     
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

 เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นท่ี โดยส่งเริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพท่ีเกี่ ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ          
การป้องกันโรค และการด ารงชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

คณะกรรมการกองทนุหลกัประกนัสุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

๑.นายไพศาล  พุทธิมา       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง             ประธานกรรมการ 
๒.นายสมชัย  สมณะ        ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
๓.นายสมคิด  มาตัน        ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
4.นายประครอง  พูลเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต ารอบเวียง  กรรมการ 
5.นางบัวถา  ชุมภูรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต ารอบเวียง  กรรมการ 
6.นายเหรียญชัย  ไชยลังกา    ผอ.รพ.สต.บ้านป่ายางมน             กรรมการ 
7.นายนรงค์  อุปันโน        ผอ.รพ.สต.รอบเวียง             กรรมการ 
8.นางถนอม  ปงธิยา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น กรรมการ 
9.นางนวลศรี  วงษ์เทพ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น กรรมการ 
10.นายวง  สัญญา         ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน    กรรมการ 
11.ร.ต.ท.กิตติศักดิ์  เทพนัน         ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   กรรมการ 
12.นางรวีวรรณ  เรือนแก้ว     ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน     กรรมการ 
13.นายดุษฎี  วงสถาวร        ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน     กรรมการ 
๑4.นายบุญทา  อารีย์    ผู้แทนหมูบ่้านหรือชุมชน     กรรมการ 
๑๕.นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์   ปลัด อบต.รอบเวียง                  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.นางสุนันทา  ศรีปัญญา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17.นางสาววันเพ็ญ  ยะฝ้ัน ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑8. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์    ท่ีปรึกษา 
19.สาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงราย      ท่ีปรึกษา 
20.ท้องถิ่นอ าเภอเมืองเชียงราย       ท่ีปรึกษา 


