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บทน า 
 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ ของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลัก
ในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน สปสช.จึงได้รับรางวัน ทุนหมุนเวียนดีเด่น จากระทรวงการคลังมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ.        ซ่ึง

ด าเนินงานภายในข้อก าหนด คือ ประชากรสามารถเข้าถึงบริการทุกกลุ่มอายุ และครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ ในเขตความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มแม่และเด็ก และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในต าบล
หนองแวงได้รับบริการสุขภาพด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุมในทุกครัวเรือน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงจึงได้จัดสรรงบประมาณในการสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเข้าถึงและรับบริการด้านสาธารณสุขได้อย่าง
ครอบคลุมและประชาชนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

 
สืบเนื่องจากนโยบายของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท า

ต าบลจะต้องท าการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลในด้าน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เพื่อเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นท่ี ส านักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จึงมีความประสงค์ที่จะส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชนต าบลหนองแวง 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองแวง 2563 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่  

1.1 ที่ตั้ง 
  ทิศเหนือ ติดต่อต าบลโพนทองอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อต าบลพะทาย อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
  ทิศใต้    ติดต่อต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
  ทิศตะวันตก       ติดต่อต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

1.2 เนื้อที/่สภาพภูมิประเทศ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 166.50 ตารางกิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นครอบครัวไม่

หนาแน่น  และมีพ้ืนที่ส าหรับประกอบอาชีพซึ่งเป็นพ้ืนที่นา พื้นที่สวนเป็นพื้นที่ราบสลับพ้ืนที่สูง มีคลองน้ า ล าห้วย 
และหนองบึง   
 1.3 แผนที่ต าบลหนองแวง 
 

 
แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
 



-2- 
  

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
   มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  
 1.5  ลักษณะของดิน 
   เป็นดินลูกรัง  ดินทราย  และดินร่วนปนทราย 
 1.6การประกอบชีพที่ส าคัญ ได้แก่  
  ท านา ท าสวนและท าไร่ อาชีพส่วนตัว ค้าขาย รับราชการ และรับจ้าง 
 2.  ข้อมูลศักยภาพด้านการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
  2.1 โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
 
        ( 1) คณะผู้บริหาร 

- นายพรชัย  ไชยนาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
- นายศรเพชร  ศรีรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
- นายรชตวงค์ดวงผา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
- นายจีรศักดิ์  ไชยสุระ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  

 
      (2) ฝ่ายนิติบัญญัติ 
- นายบุญโฮม  กุลโท              ประธานสภา  
- นายพรหมประทาน  คนเพียร   รองประธานสภา  
- นางนิลุบล  ผาลี            เลขานุการสภา  

 
      (3) จ านวนบุคลากร(ฝ่ายประจ า) จ านวน 46 คนแบ่งโครงสร้างเป็น 4 ส่วน
ราชการ ได้แก ่

- ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน 
- ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  1 คน 
- ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 12 คน 
- ต าแหน่งในกองคลัง 7คน  
- ต าแหน่งในกองช่าง 3 คน 
- ต าแหน่งในกองการศึกษา 22  คน 
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  2.2 การแบ่งเขตปกครอง 
              จ านวนหมู่บา้นในเขตปกครององค์การบริหารสว่นต าบล ทัง้หมด 17 หมู่บ้าน จ านวนสมาชิกสภา อบต. 
คน และผู้น าหมู่บ้านต่างๆ ประกอบด้วย   

หมู่บ้าน รายช่ือสมาชิก อบต. รายช่ือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านค านกกก นายสกุล    ศรีรักษา 

นายประครอง   ติธรรม 
นายปอนด์ ศรีรักษา 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง นางสระเกษ    ติธรรม นายกาวิน    แวงดา 
หมู่ที่ 3 บ้านนากระแต้ นายค าดี    วะบุตรดี 

นายประไพ    ก้อนกั้น 
นายบุญเถิง โพธิ์แวง 

หมู่ที่ 4 บ้านนาข่า นายสมพงษ์   สุพรรณ นายพนมศักดิ์ ป้องกัน 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง นายจิ้ง    อุ่นสา 

นางสุพรรณ   มัลเลน 
นางปิยะดา แสงพล 

หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง นายสุดทจักร   รัตนวงศ์ 
นายนิพล   ชัยปัญหา 

นายพรหมา พ่ออามาตย์ 

หมู่ที่ 7 บ้านนาพระชัย นายสมนึก   ศรีนันทา นายมงคล ผาพรม 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง นางธัญชนก   วงเศรษฐ นายวันชัย ซาตาสุข 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ นายปลื้ม   ภารสุวรรณ ์

นายค านึง    มีไชย 
นายค าปอลย์ ศรีชนะ (ก านัน) 

หมู่ที่ 10 บ้านค าพอก นางกองศรี    สุพรรณ นายวศิน สุพรรณ 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง - นายบรรลุ ชิณสาร 
หมู่ที่ 12 บ้านไชยศรี นายสุเทพ  สิมมา 

นายบุญเรือง สุพร 
นายณรงค์ รัตนวงค์ 

หมู่ที่ 13 บ้านค านกกกเหนือ นายอภิศักดิ์   ติธรรม นายสุดี เถียงมี 
หมู่ที่ 14 บ้านนาพระชัย นายวีระพล    ติธรรม นายสว่าง เสนพันธ์ 
หมู่ที่ 15 บ้านน้อยทองค า นายค าไพ     นามบุตร 

นายวิเศษ     เมืองแสน 
นายไขแสง นามบุตร 

หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงทุ่ง นายนัฐพงษ์    วะทาแก้ว 
นายอารมย์   คานสี 

นายป้าย แวงดา 

หมู่ที่ 17 บ้านค าเจริญ นายบุญมี     พันธ์สิ่ว นายสมชาย คงกระเรียน 
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2.3 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นที่เชื่อมโยงด้านสุขภาวะ 
2.3.1 นโยบายด้านการสาธารณสุข 

 ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโดยการ  
  1.ส่งเสริมศักยภาพผู้น าด้านสาธารณสุข ให้มีองค์ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค  

2. จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอในการด าเนินงานป้องกันและ
ระงับโรค 

2.3.2 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมและยกกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ให่มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. จัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีแก่ประชาชน 
2. จัดให้มีสวนสุขภาพเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน  
3. จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. จัดให้มีการบรรเทาสาธารณภัยและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในชุมชน 
5. ส่งเสริมกิจกรรมของสตรี เยาวชน เด็กและประชาชนทั่วไป  
6. สนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการป้องกันคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
 2.4 สถานที่ส าคัญในพื้นที่  

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร สถานที่ตั้ง  
๑. โรงเรียนบ้านค านกกก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านค านกกก 
๒. โรงเรียนบ้านนากระแต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนากระแต้ 
๓. โรงเรียนบ้านนาข่าค าพอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าค าพอก 
๔. โรงเรียนบ้านดอนกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง 
๕. โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านนาพระชัย 
๖. โรงเรียนบ้านหนองแวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง 
๗. โรงเรียนบ้านไชยศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านไชยศรี 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาข่าค าพอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านนาข่า 
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง 
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านนาพระชัย 
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านไชยศรี 
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค านกกกเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านค านกกก 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร สถานที่ตั้ง  
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวง 
14 วัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านค านกกก 
15 วัดโนนธรรมทาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนากระแต้ 
16 วัดโคกชาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านนาข่า 
17 วัดป่าสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง 
18 วัดมัชฌิมาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง 
19 วัดบ้านดอนกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  บ้านดอนกลาง 
20 วัดสว่างพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  บ้านอ้วนน้อย 
21 วัดศรีสมพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านค าพอก 
22 วัดโพธิ์ไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง 
23 วัดสันติกาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านไชยศรี 
24 วันสันติธรรมวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านค าเจริญ 
25 วัดอรัญญา ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านนาพระชัยตะวันออก 
26 วัดศรีมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านนาพระชัย 
27 วัดป่าธรรมนิเวศน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง 
28 วัดป่าสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงทุ่ง 
29 ส านักสงฆ์บ้านหนองหญ้าแฝก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง 
30 ส านักสงฆ์บ้านโนนสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง 
31 ส านักสงฆ์ค าเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 บ้านค าเจริญ 
32 ส านักสงฆ์หนองกล้วยบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง 
33 โบสถ์บ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ ์
34 โบสถ์บ้านนาพระชัยตะวันออก ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านนาพระชัยตะวันออก 
35 โบสถ์บ้านค าเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 บ้านค าเจริญ 
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3. ข้อมูลหน่วยงาน/กลุ่มองค์กรที่ส าคัญ 
 3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง   
  1. นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน.......2.......คน 

2. พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน....... 3.......คน 
3. ทันตาภิบาล   จ านวน.......1.......คน 
4. เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย จ านวน........ 0......คน 
5. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  จ านวน........2......คน 
6. ลูกจ้างประจ า   จ านวน.......1.......คน 
7. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้  จ านวน.......0.......คน 
8. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ านวน...170.......คน 

 3.2 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
3.3 อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลหนองแวง (อสม.) ประกอบด้วย สมาชิก จ านวน 162 คน  

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประธาน อสม.หมู่บ้าน จ านวนสมาชิก อสม. (คน) เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านค านกกก นายทรงยศ  ค าหอม 16 0854640251 
2 บ้านหนองแวง นางสาววาสนา  จองไว 15 0815743559 
4 นาข่า นายพนมศักดิ์  ป้องกัน 9  
5 โนนสูง นายแสนพล  สายสะอาด 7  
6 ดอนกลาง นางประวัติไทย  ปตา 20 0630688197 
7 บ้านนาพระชัย นางประหยัด  ไชยนาน 13  
8 ดอนกลาง นางนิเวศ  วงศ์จันทะ 9 0885321962 
9 โนนสมบูรณ ์ นางบุญเพ็ง  ฝ่ายสะเพือ 8  
10 ค าพอก นางวงเดือน  สุพรรณ 12  
11 บ้านหนองแวง นางประนม  สุขภูวงศ์ 9 0883038879 
12 ไชยศรี นางชวน  หารอาษา 13  
13 บ้านค านกกกเหนือ นางสุมารี  วะนาค า 10 0935050276 
15 น้อยทองค า นางด้าย  นามบุตร 5 0926716685 
16 นองแวงเหนือ นางพามา  สิงห์ตา 8 0801866847 
17 บ้านค าเจริญ นางสาวค าปุ่น  พุฒสี 8 0611623189 
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4. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร  

4.1 จ านวนประชากร  
ชื่อหมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน จ านวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ(คน) 

จากทะเบียนราษฎรณ์ 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านค านกกก 237 491 439 930 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง 217 335 348 683 
หมู่ที่ 3 บ้านนากระแต้ 145 247 236 483 
หมู่ที่ 4 บ้านนาข่า 136 246 270 516 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง 161 221 225 446 
หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง 265 465 502 967 
หมู่ที่ 7 บ้านนาพระชัย 223 370 363 733 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง 128 267 219 486 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ 119 187 164 342 
หมู่ที่ 10 บ้านค าพอก 132 232 229 461 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง 150 270 216 486 
หมู่ที่ 12 บ้านไชยศรี 174 292 333 625 
หมู่ที่ 13 บ้านค านกกกเหนือ 151 272 247 519 
หมู่ที่ 14 บ้านนาพระชัย 241 412 415 827 
หมู่ที่ 15 บ้านน้อยทองค า 89 121 124 245 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงทุ่ง 149 288 257 545 
หมู่ที่ 17 บ้านค าเจริญ 151 291 236 527 
 
จ านวนประชากรตามกลุ่มอายุ 
แยกตามช่วงอายุ คน 
0-3 440 
4-6 405 
7-10 545 
11-13 394 
14-16 409 
17-20 522 
21-30 1,376 
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แยกตามช่วงอายุ คน 
31-40 1,583 
41-50 1,646 
51-60 1,195 
60 ปีขึ้นไป 1278 
รวม 9,793 

 
   (ข้อมูลจากระบบสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง ธันวาคม 2562) 
4.4 จ านวนประชากรแยกตามกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ 

- หญิงตั้งครรภ์      จ านวน.......28.................คน 
- เด็ก 0-5 ปี    จ านวน........482..............คน 
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน........479..............คน 
- ผู้พิการ   จ านวน.........150.............คน 
- ผู้สูงอายุ   จ านวน........1,320...........คน 

5. ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร 
 5.1 ข้อมูลสภาวะสุขภาพรายหมู่บ้าน  
 
หมู่
ที ่

บ้าน ประชากร จ านวนผู้ป่วย 
เบา 
หวาน 

ความ
ดัน 

เบาหวาน
/ความดัน 

โรค 
หัวใจ 

หอบ
หืด 

วัณ
โรค 

ไข้เลือ
ดออก 

ผู้
พิการ 

มะเร็ง 

1 ค านกกก 920 28 67 28 - 14 - - 16 - 
2 หนองแวง 688 7 12 9 - - - - - - 
4 นาข่า 533 10 32 1 - 9/3 - - 5 - 
5 โนนสูง 453 12 29 2 1 3/- - - 11 2 
6 ดอนกลาง 969 8 16 11 - - - - - - 
7 นาพระชัย 735 32 47 2 - 5/1 - 2 9 2 
8 ดอนกลาง 487 5 11 7  - - - -   
9 โนนสมบูรณ ์ 359 17 21 2 - 1/1 - 3 10 - 
10 ค าพอก 494 13 47 2 - 1/- - - 7 4 
11 หนองแวง 487 9 14 10 - - - - - - 
12 ไชยศรี 651 20 49 3 - 8/3 - - 14 4 
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หมู่
ที ่

บ้าน ประชากร จ านวนผู้ป่วย 
เบา 
หวาน 

ความ
ดัน 

เบาหวาน
/ความดัน 

โรค 
หัวใจ 

หอบ
หืด 

วัณ
โรค 

ไข้เลือ
ดออก 

ผู้
พิการ 

มะเร็ง 

13 ค านกกก
เหนือ 

510 20 43 14 - 7 - - 9 - 

14 นาพระชัย 830 30 64 6 - 4/1 - 1 18 5 
15 น้อยทองค า 239 4 9 5 - - - - - - 
16 หนองแวง

เหนือ 
536 8 15 7 - - - - - - 

17 ค าเจริญ 532 35 19 19 - 5 - - 5 1 
 
5.2สาเหตุการเจ็บป่วยท่ีเป็นปัญหาสุขภาพ 5 อันดับแรกของประชากรในต าบลหนองแวง  
 
ล าดับ สาเหตุการเจ็บป่วย จ านวนครั้ง อัตรา/แสน ปชก. 

1 โรคระบบกล้ามเนื้อ 2,135  
2 โรคระบบทางเดินหายใจ 1,080  
3 โรคระบบย่อยอาหาร 745  
4 ไข้หวัด 526  
5 โรคและอาการแสดงคลินิกท่ีไม่สามารถจ าแนก

ได้ 
325  

 
5.3 สาเหตุการตายท่ีส าคัญของประชากรต าบลหนองแวง 

1. โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา 
2. กลุ่มอาหารหลอดเลือด สมองในหลอดเหลือด 
3. โรคเบาหวาน 
4. โรคปอดอักเสบ 

5.4 ข้อมูลการดูแลกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ 
5.4.1.หญิงตั้งครรภ์ 

-หญิงตั้งครรภ์ จ านวน.....28.........คน 
-หญิงหลังคลอด จ านวน.....24.........คน 

5.4.2. เด็ก 0-5 ปี  จ านวน...186+243+290...........คน 
-เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  จ านวน.....469........คน 
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-เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการล่าช้า  จ านวน.....13.........คน 
-เด็ก 0-5 ปี มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ  จ านวน...396...........คน 
-เด็ก 0-5 ปี มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  จ านวน.....53.........คน 

5.4.3. กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อายุ 35 ปีขึ้นไป  จ านวน......751........คน 
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  จ านวน..442............คน 

DM    จ านวน… ….307............คน 
HT   จ านวน.... 576..........คน 
DM+ HT= 883 คน  

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง อายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน......2,943........คน 
-คัดกรองทั้งหมด จ านวน…….3,748...........คน 
-กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  จ านวน......1,301........คน 
-กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง  จ านวน......1,119........คน 
-ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  จ านวน......21........คน 
-ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จ านวน........31......คน 

 
     - คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง อายุ 15 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จ านวน….6,572..... คน 

คัดกรองทั้งหมด   จ านวน …....6,139..........คน 
รอบเอวปกติ จ านวน......5,026........คน 
รอบเอวเกิน จ านวน....1,013..........คน 

- กลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปี จ านวน.....1,699....คน เข้ารับการตรวจคัดกรอง จ านวน...1,433...คน  
- กลุ่มเป้าหมายมะเร็งเต้านม สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจคัดกรอง จ านวน....1,497...คน  

 
5.4.4 ผู้สูงอายุ จ านวน  

  - กลุ่มอายุ 60 - 69 จ านวน 826   คน  
  - กลุ่มอายุ 70 - 79  จ านวน 391   คน  
  - กลุ่มอายุ 80 - 89  จ านวน 173   คน  
  - กลุ่มอายุ >=90 จ านวน 29   คน 

5.4.5 ผู้พิการ    จ านวน 245 คน  
5.4.6 ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 13 คน ขึ้นทะเบียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100  
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กระบวนการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ดังนี้  
1 นายพรชัย ไชยนาน  นายก อบต.หนองแวง ประธานกรรมการกองทุน  
2 นายปรีชาพล  โกพล  ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ (คนที่ 1) รองประธานกรรมการฯ  
3 นายแสนพล สายสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ (คนที่ 2) รองประธานกรรมการฯ  
4 นายค าดี วะบุตรดี  สมาชิก สภา อบต.หนองแวง  กรรมการ  
5 นางธัญชนก วงเศรษฐ สมาชิก สภา อบต.หนองแวง  กรรมการ  
6 นายธฤตธลภย์ ป้อมศิลารัตน์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาพระชัย   กรรมการ  
7 นางมลิทอง มัยวงศ์  ผอ.รพ.สต.หนองแวง   กรรมการ  
8 นายเอกชัย อภัยโส  ผอ.รพ.สต.บ้านค านกกก   กรรมการ  
9 นางนิตยา ชิณสาร  ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันฯ กรรมการ  
10 นางกองศรี สุพรรณ  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   กรรมการ  
11 นายวีระพล ติธรรม  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   กรรมการ  
12 นางพามา สิงห์ตา  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   กรรมการ  
13 นางส าราญ ละกังถา  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   กรรมการ  
14 นายจิ้ง อุ่นสา   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   กรรมการ  
15 นายพัชรพล สุนนท์  อาสาสมัครสาธารณสุข   กรรมการ  
16 นางโสภี บัวใหญ่   อาสาสมัครสาธารณสุข   กรรมการ  
17 นางสาวเมตตา ติยะบุตร อาสาสมัครสาธารณสุข   กรรมการ  
18 นางณิลุบล ผาลี  ปลัด อบต.หนองแวง  กรรมการและเลขานุการ  
19 นางสาวนันทพร วังวรณ์  หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
20 นักวิชาการเงินและบัญชี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
ข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภท
โครงการ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมาย
เหตุ 

L181925631020 โครงการเฝ้าระวังป้องกันสารเคมี
ตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 

ประเภทท่ี 1 17,500.00 17,500.00 0.00  

L181925631019 โครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพใน
เด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา 

ประเภทท่ี 1 17,500.00 17,500.00   

L181925631018 โครงการห่วงใยเฝ้าระวังอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 

ประเภทท่ี 1 16,500.00 16,500.00   

L181925631017 โครงการห่วงใยส่งเสริมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

ประเภทท่ี 1 17,500.00 17,500.00   

L181925631016 โครงการแม่ลูกปลอดภัย ฝากครรภ์
ไวและมีคุณภาพ 

ประเภทท่ี 1 17,500.00 17,500.00   

L181925631015 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล
ตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 

ประเภทท่ี 1 17,500.00 17,500.00   

L181925631014 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

ประเภทท่ี 1 17,500.00 17,500.00   

L181925631013 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ประเภทท่ี 1 20,100.00 20,100.00   

L181925631012 โครงการเฝ้าระวังเกษตรกรปลอดภัย 
ใส่ใจคุณสุขภาพ 

ประเภทท่ี 1 17,500.00 17,500.00   

L181925631011 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประเภทท่ี 1 16,500.00 16,500.00   
L181925631010 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

ประเภทท่ี 1 17,500.00 17,500.00   

L181925631009 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อน
วัย ใส่ใจสุขภาพ 

ประเภทท่ี 1 20,100.00 20,100.00   

L181925631008 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย
เบาหวานความดันโลหิตสูง 

ประเภทท่ี 1 10,500.00 10,500.00   
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมาย
เหตุ 

L181925631007 โครงการวัยท างานสุขภาพดี ตาม
หลัก 3 อ 2 ส ลดเสี่ยง ลดโรค 

ประเภทท่ี 1 29,450.00 29,450.00   

L181925631006 โครงการป้องกันและชะลอไตเสื่อม
เรื้อรัง 

ประเภทท่ี 1 11,450.00 11,450.00   

L181925631005 โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่อง
ปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ประเภทท่ี 1 18,150.00 18,150.00   

L181925631004 โครงการลดขยะ ลดโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน 

ประเภทท่ี 1 23,575.00 23,575.00   

L181925631003 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประเภทท่ี 1 18,150.00 18,150.00   

L181925631002 โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย
สุขภาพใจของผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

ประเภทท่ี 1 26,900.00 26,900.00   

L181925631001 โครงการเตรียมความพร้อมวัยเรียน
สู่วัยรุ่นอย่างสดใส 

ประเภทท่ี 1 14,650.00 14,650.00   

L181925632005 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประเภทท่ี 2 15,500.00 15,500.00   
L181925632004 โครงการอบรมอาสาสมัครประจ า

ครอบครัว (อสค.) 
ประเภทท่ี 2 13,850.00 13,850.00   

L181925632003 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
ในชุมชน 

 ประเภท
ที่ 2 

12,300.00 12,300.00   

L181925632002 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประเภทท่ี 2 11,150.00 11,150.00   
L181925632001 โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร

ประจ าครอบครัว (อสค.) 
ประเภทท่ี 2 18,650.00 18,650.00   

L181925634001 ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่
ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะท างาน 

ประเภทท่ี 4 82,800.00 82,800.00   

L181925635001 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ไวรัส โคโรนา 2019 

ประเภทท่ี 5 36,600.00 36,600.00   
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ส่วนที่ 3 
รายงานสรุปสถานการณ์ด้านการเงิน 

สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม 

3.1 รายงานเปรียบเทียงรายรับ จ าแนกตามรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 
 
ไตรมาส เงินค่าบริการ 

จาก สปสช. 
เงินอุดหนุน 
จาก อบต. 

เงินสมทบ 
จากชุมชน 

เงินได้ 
ดอกเบี้ยเงิน 
ฝากธนาคาร 

รายได้ 
อ่ืนๆ 

รายรับรวม 

ไตรมาสที่ 1 350,955.00 140,382.00 - - - 491,337.00 
ไตรมาสที่ 2 - - - 955.03 - 955.03 
ไตรมาสที่ 3 - - - - - - 
ไตรมาสที่ 4 - - - 293.82 - 293.82 

รวมทั้งปีงบประมาณ 350,955.00 140,382.00 - 1,248.85 - 492,585.85 
 

3.2 รายงานเปรียบเทียบรายจ่าย จ าแนกตามรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 
 
ไตรมาส ค่าใช้จ่าย

ประเภทที่ 1 
ค่าใช้จ่าย
ประเภทที่ 2 

ค่าใช้จ่าย
ประเภทที่ 
3 

ค่าใช้จ่าย
ประเภทที่ 4 

ค่าใช้จ่าย
ประเภทที่ 5 

รายจ่ายรวม 

ไตรมาสที่ 1 - - - - - - 
ไตรมาสที่ 2 - - - 15,576.00 - 15,576.00 
ไตรมาสที่ 3 366,025.00 71,450.00 - 7,000.00 36,600.00 481,075.00 
ไตรมาสที่ 4 - - - 15,100.00 - 15,100.00 

รวมทั้งปีงบประมาณ 366,025.00 71,450.00 - 37,676.00 36,600.00 511,751.00 
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สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  (L1819) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
รายการ จ านวน 
1. ยอดยกมาจากปีที่แล้ว 107,653.73  
2. รายการรับ  
2.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 350,955.00  
2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 140,382.00  
2.3 เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,248.85  
2.4 เงินรายได้อ่ืนๆ  
รวมรายรับ 492,585.85  
  
3. รายจ่าย  
3.1 (ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 366,025.00  
3.2 (ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น 71,450.00  
3.3 (ประเภทที่ 3) สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 0.00 
3.4 (ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 37,676.00 
3.5 (ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 36,600.00 
รวมรายจ่าย 511,751.00  
เงินคงเหลือยกไป 88,488.58  
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ภาคผนวก 
ภาพกิจกรรม 

 
  
  
  
   
   
   
   
  
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 
 
 



 


