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ค าน า 
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในพ้ืนที่  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักในการ
ประสานหน่วยงาน ชุมชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ  เข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน  ร่วมวางแผน  ร่วมส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม  และร่วมติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและ
ชุมชนแบบพ่ึงตนเองได้  โดยมีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ  เป็นผู้สนับสนุน  ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการพัฒนาสุขภาพท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 
  

          ในการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าได้พยายามด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนทั้ง  4  ประการ  ตามแผนการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก าหนด  นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ดังนั้น  การวางแผนการ
ด าเนินงาน  คือ  ความพยายามที่จะบริหารจัดการงานให้เป็นระบบ  เพ่ือการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับการพัฒนากองทุนฯ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

อย่างไรก็ดี  แม้ว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าจะมีแผนด าเนินงานที่ดี  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกถึงความส าเร็จของแผนด าเนินงานได้  ดังนั้น  การรายงานสรุปผลการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่จะบ่งชี้ถึงระดับความส าเร็จและช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าว่าผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  
แก้ไข  ขยายขอบเขต  หรือยุติการด าเนินงานต่อไป 
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ส่วนที ่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของท้องถิน่ 

 
1.  สภาพทั่วไป 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ตั้งอยู่หมู่ที่  13  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์  ยกฐานะมาจากสภาต าบลเมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  อยู่ห่างจากจากอ าเภอหล่มสัก  
ประมาณ  23  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ในปกครองทั้งหมด  จ านวน  57.54  ตารางกิโลเมตร  หรือ  35,960  
ไร่  1  งาน  12 9/10  ตารางวา  เป็นพื้นที่ท าการเกษตร  14,488  ไร่  คิดเป็น 40.29 เปอร์เซ็นต์  โดย
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  ซึ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตร  มีที่ดอน  ส าหรับอยู่อาศัยเพียง
บางส่วนและมีเขตการปกครองติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  เขตติดต่อกับ ต าบลบุ่งน้ าเต้า  ต าบลลานบ่า  อ าเภอหล่มสัก 
   ทิศใต้   เขตติดต่อกับ ต าบลท่าพล  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
   ทิศตะวันออก  เขตติดต่อกับ ต าบลบ้านไร่  อ าเภอหล่มสัก 
   ทิศตะวันตก  เขตติดต่อกับ   อ าเภอเขาค้อ 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
        พ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  สลับเนินเขา  ใช้ส าหรับท าไร่
ยาสูบ  ท านาข้าวแบบอาศัยน้ าฝนและท าไร่ข้าวโพด  รวมไปถึงมีการเลี้ยงสัตว์บ้างเป็นบางส่วน 
 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของต าบลบุ่งคล้า  อากาศเย็นกับกับมีหมอกในตอนเช้า  กลางวัน 
อากาศจะร้อนจัด  สามารถวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิอากาศออกเป็น  3  ฤดู  ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  ถึงเดือนมิถุนายน 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 

 1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่เป็นดินร่วน  เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
   ลักษณะของแหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลบุ่งคล้าทั้งสายหลักและสายรองรวมทั้งสิ้นจ านวน  577  ไร่
โดยมีแหล่งน้ าและแหล่งกักเก็บน้ าที่ส าคัญ  ดังนี้ 
  (1)  แม่น้ า  ได้แก่   
       -  แม่น้ าป่าสัก  ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ที่  7  หมู่ที่  8  และหมู่ท่ี  9 
  (2)  คลอง  ได้แก่   
       -  คลองน้ าคล้า  ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  หมู่ที่  5  หมู่ที่  14  หมู่ที่  12  และ
หมู่ที่  6 
       -  คลองร่องโคม  ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ที่  7  และหมู่ท่ี  8 
       -  คลองขม้ิน  ไหลผ่านพื้นที่หมู่ท่ี  7  หมู่ที่  8  หมู่ที่  9  และหมู่ท่ี  10 
  (3)  แหล่งกักเก็บน้ า  ได้แก่ 
       -  แหล่งน้ าหนองแส  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  13  ขนาดพ้ืนที่  237  ไร่  1  งาน  43  
ตารางวา 
       -  แหล่งน้ าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  5  ขนาด
พ้ืนที ่ 51  ไร่  2  งาน  86  ตารางวา 
       -  แหล่งน้ าหนองคัน  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  6  ขนาดพ้ืนที่  15  ไร่  3  งาน  53  ตารางวา 
       -  แหล่งน้ าหนองขาหยั่ง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  7  ขนาพ้ืนที่  7  ไร่  2  งาน  70  ตารางวา 
       -  แหล่งน้ ากุดกุ่ม  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  8  ขนาดพ้ืนที่  5  ไร่  1  งาน  55  ตารางวา 
 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะของไม้และป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณที่มีไม้สักเป็นไม้
เด่น  ขึ้นคละกับไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด  เช่น  ประดู่ ชิงชัน มะค่าโมง แดง ไผ่ไร่ ไผ่ซางดอย  
และไผ่หก  โดยมีเนื้อที่ป่าไม้ทั้งหมดจ านวน  10,060  ไร่ 
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2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
 เขตการปกครองในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า  แบ่งเขตการปกครองเป็น  14  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

เขตการปกครอง ผู้น าชุมชน ต าแหน่ง 

หมู่ที่  1  บ้านบุ่งคล้า นายรุจน์  เพชรประทุม 

นางดวงรัตน์  แก้วบุดดา 

นางสาวจิราภรณ์  โตสุวรรณ ์

ก านันต าบลบุ่งคล้า 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  2  บ้านบุ่งคล้า นายสุวิทย์  ผันเฉย 

นางชมพู่  พรมใหม 

- 

ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  3  บ้านบุ่งคล้า นายนาวิน  โรจน์จันทร ์

นางส าราญ  แก้วบุตรดา 

นางบุญเลิศ  ดาทอง 

ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  4  บ้นหัวนา นางภรณี  โสมกา 

นายสง่า  โสมกา 

นายอินปัน  ศรีบุญชม 

ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  5  บ้านบุ่งคล้า นายวีระพงษ์  ซื่อตรง 

นายเมธี  ศรีไสยา 

นางอ าไพร  จันทร์กุณี 

ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  6  บ้านหนองคัน นายไชยา  โสภา 

นายทักษิณ  กองเงิน 

นายบุญยง  แก้วดู 

ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  7  บ้านปากห้วยด่าน นายส ารวย  นาคเพชร 

นายพิกุล  ค าสังวาล 

นายประสิทธิ์  รักษา 

ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  8  บ้านกุดกุ่ม นายลิขิต  เกยเมือง 

นายนิคม  ภักดี 
นายสมพงษ์  เบ้าอาสา 

ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  9  บ้านโพธิ์ทอง นายสุวัตร  สังข์เมือง 

นายอามร  ทีน้อย 

นายขัน  จันขุน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

รองประธานสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  10  บ้านตรุบลาน นายบุญเพียง  จันทร์แสง 

นางสาวสุทัพพ์ตรา  ลีปรีชานนท์ 
นายชัยชาญ  แก้วกืน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  11  บ้านร่องกอก นายไพบูลย์  โคตวงษ์ 
นายสมพร  บุตรเมือง 

นายสมมิตร์  ก้านพู 

ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
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เขตการปกครอง ผู้น าชุมชน ต าแหน่ง 

หมู่ที่  12  บ้านดงลาน นายทองม้วน  แก้วดู 
นายรังสรรค์  ทองค า 

นายล าเพลิน  ร ามะวุธ 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ประธานสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  13  บ้านโนนแดง นางสุภาพ  ตระการฤทธิ์ 
นายสุพจน์  ทองสุข 

นายมุก  จันทา 

ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่  14  บ้านบุ่งคล้าใต้ นายเชาวรัตน์  มั่นทอง 

นางสาวประคองรัตน์  เหลืองอ่อน 

นายทวีศักดิ์  โสภาวาง 

ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

 

 2.2  การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าเป็นการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  โดยมีการ
จัดการเลือกตั้งผู้น าในหมู่บ้าน  ได้แก่  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นการด าเนินการตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้อง 
 โครงสร้างด้านการเมืองการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประกอบด้วย
องค์ประกอบ  2  ส่วนส าคัญ  ดังนี้ 
 1.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการ
บริหารงานของฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 
      1.1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนโดยตรง  จ านวน  28  คน  โดยอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี 
 2.  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ท าหน้าที่ในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าตามที่ระเบียบ  กฎหมายก าหนด  ประกอบด้วย 
      2.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จ านวน  1  คน  โดยได้รับการเลือกตั้ง
จากประชาชนโดยตรง 
      2.2  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จ านวน  2  คน  โดยมาจากการ
แต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
      2.3  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จ านวน  1  คน  โดยมาจาก
การแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
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3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีพ้ืนที่ในเขตการปกครองรับผิดชอบทั้งหมด  14  หมู่บ้าน  
2,368  ครัวเรือน  มีประชากรชายจ านวน  4,011  คน  ประชากรหญิงจ านวน  4,128  คน  รวมเป็น
จ านวนทั้งสิ้น  8,139  คน  แยกตามหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร

ชาย 
จ านวนประชากร

หญิง 
รวมประชากร 

หมู่ที่  1  บ้านบุ่งคล้า 194 331 341 672 
หมู่ที่  2  บ้านบุ่งคล้า 232 473 480 953 
หมู่ที่  3  บ้านบุ่งคล้า 150 276 299 575 
หมู่ที่  4  บ้นหัวนา 250 363 394 757 
หมู่ที่  5  บ้านบุ่งคล้า 238 243 251 494 
หมู่ที่  6  บ้านหนองคัน 220 371 403 774 
หมู่ที่  7  บ้านปากห้วยด่าน 184 344 335 679 
หมู่ที่  8  บ้านกุดกุ่ม 98 143 176 319 
หมู่ที่  9  บ้านโพธิ์ทอง 109 182 197 379 
หมู่ที่  10  บ้านตรุบลาน 99 177 167 344 
หมู่ที่  11  บ้านร่องกอก 152 274 237 511 
หมู่ที่  12  บ้านดงลาน 141 271 266 537 
หมู่ที่  13  บ้านโนนแดง 187 325 335 660 
หมู่ที่  14  บ้านบุ่งคล้าใต้ 126 228 252 480 

รวม 2,380 4,001 4,133 8,134 
 (ข้อมูล  ณ  วันที่  2  เดือนตุลาคม  2560) 

 

 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 

อายุต่ ากว่า  18  ปี 821 753 1,574 
อายุ  18  -  60  ป ี 2,597 2,617 5,214 
อายุตั้งแต่  61  ปี  ขึ้นไป 578 761 1,339 

รวม 3,996 4,131 8,127 
(ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  2560) 
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4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
 ในเขตพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 (1)  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  3  แห่ง  ดังนี้ 
       -  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านบุ่งคล้า 
       -  โรงเรียนบ้านหัวนา  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านหัวนา 
       -  โรงเรียนบ้านหนองคัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านหนองคัน 
 (2)  โรงเรียนอาชีวะศึกษา  จ านวน  1  แห่ง  ดังนี้ 
       -  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านบุ่งคล้า 
 (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  1  แห่ง  ดังนี้ 
       -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านบุ่งคล้า 
 (4)  ศูนย์การเรียนชุมชน  จ านวน  1  แห่ง  ดังนี ้
       -  ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน  หมู่ที่  13  บ้านโนนแดง 
 (5)  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน  1  แห่ง  ดังนี้ 
       -  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลบุ่งคล้า  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  
บ้านบุ่งคล้า   
 4.2  สาธารณสุข 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีสถานพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  2  แห่ง  ดังนี้ 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวนา  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านบุ่งคล้า 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  12  บ้านดงลาน  
(2)  สถานพยาบาลเอกชน  จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ 
      -  ร้านขายยา  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านบุ่งคล้า 
      -  ร้านขายยา  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านบุ่งคล้า 
      -  เนตรนภาคลินิก  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านบุ่งคล้า 
      -  บุ่งคล้าคลินิกการแพทย์และการผดุงครรภ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านบุ่งคล้า 

4.3  อาชญากรรม 
 ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ  ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าไม่ปรากฏปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรง      
มีแต่ปัญหาลักเล็กขโมยน้อยบ้าง 
 4.4  ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า  ส่วนใหญ่เป็นปัญหาในกลุ่มผู้เสพ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหนังสือและกลุ่มวัยท างาน  และส่วนใหญ่ได้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูและ
ไม่มีพฤติกรรมกลับมาเสพซ้ า  ส่วนปัญหากลุ่มผู้ค้ายังไม่พบเบาะแสในพื้นที่ต าบลบุ่งคล้าแต่อย่างใด 
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 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าประชาชนได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกองทุนต่างๆ  เพ่ือจัดสวัสดิการใน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้ 
  (1)  กองทุนเงินล้าน 
  (2)  ฌาปนกิจหมู่บ้าน 
  (3)  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบุ่งคล้า (ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า) 
 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมขนส่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีดังนี้ 
 (1)  ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง    จ านวน  10,895  เมตร 
 (2)  ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท    จ านวน  14,684  เมตร 
 (3)  ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของ อบต. บุ่งคล้า    จ านวน  15,042  เมตร 
        รวมถนนลาดยางทั้งสิ้น     จ านวน  40,621  เมตร 
 (4)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในความรับผิดชอบของ อบต.บุ่งคล้า จ านวน  20,752  เมตร 
 (5)  ถนนลูกรังในความรับผิดชอบของ อบต. บุ่งคล้า      จ านวน   8,610  เมตร 
 รวมถนนที่อยู่ในความริบผิดชอบของอค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าทั้งสิ้น  จ านวน  
69,983  เมตร  ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ทุกหลังคาเรือน 
 5.2  การไฟฟ้า 
  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอหล่มสัก  โดยประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
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 5.3  การประปา 
  พ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีระบบประปาท้ังสิ้น  11  แห่ง  บริหารจัดการโดยคณะกรรมการประปา
หมู่บ้าน  11  แห่ง  และบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  1  แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่
ให้บริการทั้ง  14  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

ล าดับ ประปาหมู่บ้าน พื้นที่ให้บริการ (หมู่ที่) จ านวนผู้ใช้น้ า 
3 หัวนา 4 134 
4 ดงหนองสระ 4 31 
6 หนองคัน 6 68 
7 ท้ายบ้าน 6 74 
8 ปากห้วยด่าน 7 95 

10 ตรุบลาน 10 52 
11 วัดอินทร์ประสาน 10 40 
12 ร่องกอก 11 85 
13 นายจัก 11 15 
14 ดงลาน 12 98 
17 ประปาต าบล 1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,14, 955 

รวม 1,647 
  จากข้อมูลระบบประปาภายในต าบลบุ่งคล้า  พบว่าราษฎรส่วนใหญ่ใช้น้ าประปาในการ
อุปโภคบริโภค  ร้อยละ  62  และครัวเรือนที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  ถึงร้อยละ  61  ของ
ราษฎรทั้งต าบล 
 5.4  โทรศัพท์ 
  ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีโทรศัพท์ใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ระบบโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้าน   
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีที่ท าการไปรษณีย์ประจ าต าบลบุ่งคล้า  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่หมู่ที่  5  บ้านบุ่งคล้า  ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนครอบคลุมทั้ง  14  หมู่บ้าน 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ  70  โดยส่วนใหญ่
จะปลูกข้าวเป็นหลัก  รองลงมาจะเป็นพืชระยะสั้น  เช่น  ข้าวโพด  ยาสูบ  กระหล่ าปลี  ถั่วฝักยาว  พริก  
มะเขือและพืชผักต่างๆ  ร้อยละ  20  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  และร้อยละ  10  ประกอบอาชีพ
ค้าขาย  รับราชการและอาชีพอ่ืนๆ 
  จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) พบว่าประชาชนในพื้นท่ีต าบลบุ่งคล้ามีรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนจ านวน  217,769  บาท  ต่อครัวเรือนต่อปี  และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนจ านวน  59 ,327  บาท
ต่อคนต่อปี  มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนจ านวน  131,585  บาท  ต่อครัวเรือนต่อปี  และมีรายจ่ายเฉลี่ย
ต่อคนจ านวน  35,848  บาท  ต่อคนต่อปี  ซึ่งถือว่าอยู่ในสภาวะที่คล่องตัวพอสมควร  
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 6.2  การประมง 
  การท าการประมงในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีเป็นส่วนน้อยที่ท าการประมงเพ่ือการค้าขาย      
แต่ส่วนใหญ่จะท าการประมงเพ่ือการเลี้ยงชีพ  โดยอาศัยแหล่งน้ าตามธรรมชาติขนาดใหญ่  เช่น  แหล่งน้ า
หนองแส  แหล่งน้ ากุดกุ่ม  เป็นต้น 
 6.3  การปศุสัตว์ 
  การท าการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีเป็นจ านวนน้อย  จากข้อมูลการส ารวจเพ่ือจัดเก็บ
ภาษีพบว่ามีผู้ประกอบการที่การท าการปศุสัตว์เพียง  2  ราย  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  10  บ้านตรุบลาน
จ านวน  1  ราย  และตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  13  บ้านโนนแดง  จ านวน  1  ราย 
 6.4  การบริการ 
      หน่วยธุรกิจที่ให้บริการในด้านต่างๆ  ในพื้นที่ต าบลบุ่งคล้า  มีดังนี้ 
         (1)  ปั๊มน้ ามัน  จ านวน  2  แห่ง 
         (2)  โรงสี   จ านวน  3  แห่ง 
         (3)  ร้านค้า  จ านวน  65  แห่ง 
         (4)  อู่ซ่อมรถ  จ านวน  7  แห่ง 
         (5)  บ้านเช่า                   จ านวน  10  แห่ง 
 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อหรือที่เป็นเอกลักษณ์  แต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้าได้มีนโยบายในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุน  ผลักดันให้มีการด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวในเชิงเกษตรและการใช้พลังงานทดแทน (ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน  และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรหนองน้ าหนองแส  ตั้งอยู่หมู่ที่  13  บ้านโนนแดง)  แหล่งเที่ยวเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หอถัง
ประปาสมัยจอมพล  ป.พิบูลย์สงคราม  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านบุ่งคล้า  เป็นต้น 
 6.6  อุตสาหกรรม 
  การอุตสาหกรรมหรือการประกอบการโรงงานในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้านั้น  ยังไม่ปรากฏข้อมูล
การด าเนินการภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่แต่อย่างใด 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การด าเนินการพาณิชย์ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า  มีกลุ่มธุรกิจต่างๆ  ในพ้ืนที่จ านวน  28  ราย  
และมีกลุ่มอาชีพจ านวน  1  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกุดกุ่ม  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  8  บ้านกุดกุ่ม 
 6.8  แรงงาน 
  ประชากรในวัยแรงงานในพื้นที่ต าบลบุ่งคล้ามีจ านวนทั้งสิ้น  5,490  คน (ข้อมูล  ณ  เดือน
ตุลาคม 2560) 
 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  หมู่บ้านกุดกุ่ม  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีพ้ืนที่
ทั้งหมดจ านวน  160  ไร่  เดิมในหมู่บ้านมีหนองน้ าขนาดใหญ่อยู่ใจกลางหมู่บ้านและมีต้นกุ่มขึ้นอยู่บริเวณ
รอบหนองน้ า  ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านกุดกุ่ม (กุด  หมายถึง  แหล่งน้ าขนาดใหญ่  กุ่ม  หมายถึง  
ต้นกุ่ม)  บ้านกุดกุ่มมีประชากรทั้งสิ้น  97  ครัวเรือน  ประชากรชาย  143  คน  ประชากรหญิง  176  
คน  รวมประชากรทั้งสิ้นจ านวน  319  คน 
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 7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่บ้านกุดกุ่ม  ประกอบอาชีพท าการเกษตร  ปลูกข้าว  ข้าวโพด  
ยาสูบ  พืชผักต่างๆ  หมุนเวียนทั้งปี  มีเนื้อที่ท าการเกษตรทั้งหมดประมาณ  120  ไร่  
 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  แหล่งน้ าส าหรับการท าการเกษตรในพื้นที่หมู่ท่ี  8  บ้านกุดกุ่ม  อาศัยแหล่งน้ าจากหนองน้ า
กุดกุ่มเกือบทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  95  โดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  เพ่ือผันน้ า
จากแม่น้ าป่าสักมากักเก็บไว้ในหนองน้ ากุดกุ่ม  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการท าการเกษตรหมุ่นเวียน
ได้ตลอดทั้งป ี
 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  แหล่งน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค  บริโภค  ในพื้นที่หมู่ท่ี  8  บ้านกุดกุ่ม  อาศัยแหล่งน้ าจาก
ระบบประปาต าบลบุ่งคล้า  โดยครอบคลุมทุกครัวเรือนในพื้นท่ี 
 

8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ  99  เปอร์เซนต์
นับถือศาสนาคริสต์  คิดเป็นร้อยละ  1  เปอร์เซ็นต์  ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีสถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/ส านักสงฆ ์ จ านวน  11  แห่ง  ดังนี้ 
  (1)  วัดศรีเมือง      ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที ่ 1  บ้านบุ่งคล้า 
  (2)  ส านักสงฆ์เสน่ห์อารมณ์     ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที ่ 2  บ้านบุ่งคล้า 
  (3)  วัดบ้านหัวนาและส านักสงฆ์โนนหินปูน    ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  4  บ้านหัวนา 
  (4)  ส านักสงฆ์ฌาปนสถานป่าช้า     ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที ่ 5  บ้านบุ่งคล้า 
  (5)  วัดแก้วสว่างและส านักสงฆ์ป่าขุนศึกสงครามชัย   ต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  6  บ้านหนองคัน 
  (6)  วัดมะเดื่องาม      ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ที่  7  บ้านปากห้วยด่าน 
  (7)  วัดทุ่งสว่างนาจารย์       ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  8  บ้านกุดกุ่ม 
  (8)  วัดอินทร์ประสานและส านักสงฆ์ป่าช้า    ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 10 บ้านตรุบลาน 
  (9)  วัดหลักเมืองพัฒนาราม     ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 11 บ้านร่องกอก 
  (10)  วัดโนนศรีแก้วและส านักสงฆ์โคกศาลา   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 12 บ้านดงลาน 
  (11)  ส านักสงฆ์โนนแดงและส านักสงฆ์รักไทย   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 13 บ้านโนนแดง 
 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  (1)  ประเพณีเข้าพรรษา  จะจัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี 
  (2)  ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง  จะจัดในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี 
  (3)  ประเพณีบุญพระเวศเทศน์มหาชาติ  จะจัดในช่วงฤดูแล้ง  เมื่อว่างเว้นจากการท า
การเกษตร 
  (4)  ประเพณีลอยกระทง  จะจัดในช่วงเทศกาลลอยกระทง 
  (5)  ประเพณีบุญเบิกบ้าน  จะจัดในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 
  (6)  ประเพณีกวนข้าวทิพย์  จะจัดในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว 
  (7)  ประเพณีตักบาตรเทโว  จะจัดในช่วงเทศกาลออกพรรษา 
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 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (1)  การจักสาน 
  (2)  การท าบายศรี 
  (3)  การท าพวงมะโหตร 
  (4)  การแทงหยวก 
  ภาษาถ่ิน 
  (1)  ภาษาไทหล่ม 
  (2)  ภาษาไทเดิ้ง 
 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  (1)  มะขามหวานและมะขามแปรรูป 
  (2)  ขนมทองม้วนป้าขาล 
  (3)  ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
  

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ       
 9.1  น้ า 
  (1)  แหล่งน้ าภาคพ้ืนดินในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน  577  ไร่  ส่วนใหญ่
เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในการท าการเกษตร 
  (2)  แหล่งน้ าใต้ดินในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน  และจะขาดแคลนในฤดูแล้ง 
 9.2  ป่าไม้ 
  ลักษณะของป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณที่มีไม้สักเป็นไม้เด่น  
ขึ้นคละกับไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด  เช่น  ประดู่ ชิงชัน  มะค่าโมง  แดง  ไผ่ไร่  ไผ่ซางดอย  
และไผ่หก  โดยมีเนื้อที่ป่าไม้ทั้งหมดจ านวน  10,060  ไร่ 
 9.3  ภูเขา 
  พ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้ามีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับอ าเภอเขาค้อ  มีเนื้อที่ทั้งหมดจ านวน  
10,060  ไร่  ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อนกันไป 
 9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ  ยังคงอยู่ใน
มาตรฐานของการควบคุมมลพิษ  ไม่มีสารพิษตกค้างในแหล่งน้ า  ส่วนในดินอาจจะมีบ้างเนื่องจากการท า
การเกษตรโดยการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพ้ืนที่  
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10.  ศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบลบุ่งคล้า 
 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 (1)  นายชัยณฤทธิ์  สิงห์ทอง  ประธานคณะกรรมการ 
 (2)  นายไล  ดวงจร   รองประธานคณะกรรมการ 
 (3)  นายบุญธาตุ  พาแก้ว   รองประธานคณะกรรมการ 
 (4)  นายอามร  ทีน้อย   กรรมการ 
 (5)  นางสาวจิราภรณ์  โตสุวรรณ์  กรรมการ 
 (6)  ผอ. รพ.สต. หนองคัน  กรรมการ 
 (7)  นางส าราญ  คนมาก   กรรมการ 
 (8)  นางล าไพร  ค าสังวาลย์  กรรมการ 
 (9)  นางอรชา  กันล้อม   กรรมการ 
 (10)  นายรุจน์  เพชรประทุม  กรรมการ 
 (11)  นายทองม้วน  แก้วดู  กรรมการ 
 (12)  นายเทพศิรินทร์  ศรีอินทร์ภิรมณ์ กรรมการ 
 (13)  นายนาวิน  โรจน์จันทร ์  กรรมการ 
 (14)  นายส ารวย  นาคเพชร  กรรมการ 
 (15)  นางสาวพรชนก  พลเดช  กรรมการ/เลขานุการ 
 (16)  นางสาวศิริพร  ดีดาร์  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  พิจารณา

อนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม  ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  
ควบคุมและก ากับดูแลการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงินหรือทรัพย์สินของ
กองทุนฯ  ก ากับดูแลให้หน่วยงานหรือองค์กรหรือกลุ่มท่ีได้รับการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนงาน  สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทั้งท่ีบ้าน  ในชุมชน  หรือหน่วยบริการ  ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูล
และแผนด าเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงาน  รายงานการรับจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนฯ  เพ่ือเสนอส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ าเป็น  
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คณะอนุกรรมการจัดท าร่างแผนด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่  องค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประกอบด้วย 
(1)  นายสันติ  ศรีลานนท์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
(2)  นางชญานี  สว่างจิตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
(3)  นางสาวดารุณี  ธรรมยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
(4)  นายลิขิต  เกยเมือง  ผู้ใหญ่บ้านกุดกุ่ม  หมู่ที่  8 
(5)  นายไพโรจน์  โสมสุพรรณ์ สารวัตรก านันต าบลบุ่งคล้า 
(6)  นางอรชา  กันล้อม  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
(7)  นางล าไพร  ค าสังวาลย์  ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
(8)  นางกัญญารัตน์  สิงห์สา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของประชาชนในต าบลบุ่งคล้าและจัดล าดับความส าคัญของ

ปัญหาสุขภาพ  ทบทวนกลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงาน  กลุ่ม  องค์กรภาคประชาชน  เสนอ
แผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  พิจารณาอนุมัติ  โดยการจัดท าร่างแผนด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีและพัสดุ  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประกอบด้วย 

(1)  นางชุติกาญจน์  สร้อยภู่ระย้า  นักวิชาการเงินและบัญชี 
(2)  นางรัตนา  เตวะสุ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(3)  นางกัญญารัตน์  สิงห์สา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ให้มีหน้าที่ในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน  รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ

ประจ าเดือน  และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อทางส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต  2  ตามที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

 

คณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประกอบด้วย 

(1)  นายบุณยเกียรติ  แก้วพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
(2)  นายส ารวย  นาคเพชร ผู้ใหญ้บ้านปากห้วยด่าน  หมู่ที่  7 
(3)  นายสง่า  โสมกา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  หมู่ที่  4 
 (4)  นางสาวรมิดา  วันชนะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บุ่งคล้า 
(5)  นางสาวรชตพร  น้อยนิน เจ้าพนักงานธุรการ 
ให้มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   
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คณะอนุกรรมการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับม้องถิ่นหรือพื้นที่  

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประกอบด้วย 
(1)  นายชัยยะ  แก้วยศ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
(2)  นายรังสรรค์  ทองค า  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
(3)  นายเมธี  ศรีไสยา  สมาชิกสภาองค์การบริหาส่วนต าบลบุ่งคล้า  หมู่ที่  5 
(4)  นายทองม้วน  แก้วดู  ผู้ใหญ่บ้านดงลาน  หมู่ที่  12 
(5)  นายวีระพงษ์  ซื่อตรง  ผู้ใหญ่บ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่  5 
ให้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ  ของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  เช่น  การเปิดซอง  การตรวจการจ้าง  การตรวจรับ
พัสดุต่างๆ  เป็นต้น 

 
11.  ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน  5  ปี  ย้อนหลัง 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2556 ได้  83  คะแนน  ถือว่าเป็นกองทุนที่มีศักยภาพท่ีดี  
2557 ได้  74  คะแนน  ถือว่าเป็นกองทุนที่มีศักยภาพท่ีดี  
2558 ได้  84  คะแนน  ถือว่าเป็นกองทุนที่มีศักยภาพท่ีดี  
2559 ได้  66  คะแนน  ถือว่าเป็นกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง  
2560 ได้  65  คะแนน  ถือว่าเป็นกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง  

 

12.  นวัตกรรมสุขภาพชุมชนของกองทุน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. เรื่อง หมายเหตุ 

2550 นวัตกรรมธนาคารอุปกรณ์กายภาพและการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 

 

2557 นวัตกรรมงานควบคุมโรค  
2558 นวัตกรรมยาสีฟันสมุนไพร  
2559 นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

 

13.  สถานการณ์ปัญหาด้านสาธารณสุข 
ข้อมูลคนพิการ 

 ต าบลบุ่งคล้ามีจ านวนผู้พิการรวมทั้งสิ้น  173  คน  แยกตามประเภทความพิการได้  ดังนี้ 
 (1)  พิการทางการเคลื่อนไหว  จ านวน  83  คน 
 (2)  พิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ จ านวน  18  คน 
 (3)  พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  จ านวน  47  คน 
 (4)  พิการทางการมองเห็นจากสายตา จ านวน  11  คน 
 (5)  พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน  14  คน 
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 ข้อมูลการจัดอันดับโรคในเขตต าบลบุ่งคล้า  ย้อนหลัง  3  ปี   

อันดับ ชื่อโรค 
จ านวนผู้ป่วย (ราย) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 โรคระบบทางเดินหายใจ 2,486 2,378 2,048 
2 โรคระบบย่อยอาหาร 2,443 1,763 1,335 
3 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ 2,102 1,617 785 
4 โรคระบบไหลเวียนเลือด 1,671 1,119 628 
5 โรคระบบกล้ามเนื้อ 1,116 842 633 

 

ข้อมูลการจัดอันดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหัวนา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
ล าดับ ปัญหาสาธารณสุข จ านวนผู้ป่วย 

1 โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 576 
2 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 225 
3 โรคไข้เลือดออก 26 
4 หญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตรอายุน้อยกว่า  20  ปี 10 
5 โรคหัวใจล้มเหลว 7 
6 โรคอุจจาระร่วง 5 

 

ข้อมูลการจัดอันดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองคัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
ล าดับ ปัญหาสาธารณสุข จ านวยผู้ป่วย 

1 โรคความดันโลหิตสูง 21 
2 โรคมะเร็ง 11 
3 โรคเบาหวาน 7 
4 หญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตรอายุน้อยกว่า  20  ปี 4 
5 โรคไข้เลือดออก 1 

 

ข้อมูลสถิติอัตราการป่วยของเด็กอายุ  0  -  12  ปี  

ปีการศึกษา จ านวนเด็ก (คน) 
จ านวนเด็กป่วย 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

2558 1,533 312 20.35 
2559 1,904 417 21.90 
2560 998 598 59.92 
รวม 4,435 1,327 29.92 
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ข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ประชากรอายุ  35  ปี  ข้ึนไป  

พ้ืนที่ ผู้ป่วยรายเก่า 

ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงรายใหม่ 

รวมผู้ป่วย
ความดัน
โลหิตสูง

ทั้งหมด (คน) 

ผู้มีความดัน
โลหิต>140 
และหรือ> 

90 โดย อสม. 
(คน) 

ส่งต่อ 
จนท.สธ. เพ่ือ
วินิจฉัย (คน) 

แพทย์วินิจฉัย
เป็นความดัน
โลหิตสูง (คน) 

ผู้มีความดัน
โลหิต>160 
และหรือ> 
100 ส่งต่อ
พบแพทย์ 

(คน) 

ต าบลบุ่งคล้า 757 409 216 62 23 819 
 

 ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ประชากรอายุ  35  ปี  ขึ้นไป  

พ้ืนที่ 

ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

รายเก่า  
(คน) 

ผู้มีภาวะเบาหวานรายใหม่ 
รวมเป็นผู้ป่วย

เบาหวาน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้มีระดับน้ าตาล 
100-125 

mg%  
(คน) 

ผู้มีระดับน้ าตาล 
126 mg%   
ส่งต่อแพทย์  

(คน) 

แพทย์วินิจฉัย
เป็นผู้ป่วย

เบาหวานราย
ใหม ่(คน) 

ต าบลบุ่งคล้า 426 119 33 33 459 
 

 ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยเรื้อรังอ่ืนๆ  ในพื้นที่ต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
ที ่ ชื่อโรค จ านวน (คน) หมายเหตุ 
1 โรคหลอดเลือดสมอง 23  
2 โรคเอดส์ 24  
3 โรควัณโรค 4  
4 โรคมะเร็ง 39  
5 โรคไต 14  
6 โรคระบบหายใจล้มเหลว 19  
7 โรคหัวใจล้มเหลว 17  
8 อุบัติเหตุ 1  
9 ติดเชื้อในกระแสเลือด 4  

รวมทั้งหมด 145  
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 ข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 
(คน) 

ประเภทผู้สูงอายุ (คน) 
ชื่อประธานชุมชน 

ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 
1 บ้านบุ่งคล้า 120 111 5 4 นายจ านงค์  เหวิจิตร 
2 บ้านบุ่งคล้า 139 131 6 2 นายเห  มีมาก 
3 บ้านบุ่งคล้า 107 97 9 1 นายไสว  ทาทอง 
4 บ้านหัวนา 138 134 4 0 นายนวล  นันตา 
5 บ้านบุ่งคล้า 69 63 5 1 นายบุญธาตุ  พาแก้ว 
6 บ้านหนองคัน 164 144 14 6 นายบุดดา  โสภา 
7 บ้านปากห้วยด่าน 113 112 1 0 นายไล  ดวงจร 
8 บ้านกุดกุ่ม 72 64 7 1 นายเที่ยง  เกยเมือง 
9 บ้านโพธิ์ทอง 74 70 4 0 นายสมบรูณ์  หอมจันทร ์

10 บ้านตรุบลาน 52 49 3 0 นายทองส่าน  บัวป่า 
11 บ้านร่องกอก 50 44 3 3 นายอ่อน  กองสี 
12 บ้านดงลาน 104 95 8 1 นายล าเพลิน  ร ามะวุธ 
13 บ้านโนนแดง 73 69 1 3 นายจรัญ  กองเกตุ 
14 บ้านบุ่งคล้า 81 77 3 1 นางค ามูล  จันทร์โท 

รวม 1,356 1,260 73 23  
 

14.  การบริการด้านสาธารณสุข  มีหน่วยบริการ  2  หน่วย  ดังนี้ 
 (1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวนา  รับผิดชอบพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน  8  หมู่บ้าน  

1,529  หลังคาเรือน  2,037  ครอบครัว  มีประชากรทั้งหมด  5,102  คน  แยกเป็นชาย  2,513  คน
หญิง  2,589  คน  รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

หลังคาเรือน 
จ านวน

ครอบครัว 
จ านวนประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 บุ่งคล้า 194 265 331 341 672  
2 บุ่งคล้า 232 392 473 480 953  
3 บุ่งคล้า 150 218 276 299 575  
4 หัวนา 250 334 363 394 757  
5 บุ่งคล้า 238 189 243 251 494  

11 ร่องกอก 152 201 274 237 511  
13 โนนแดง 187 239 325 335 660  
14 บุ่งคล้า 126 199 228 252 480  

รวม 1,529 2,037 2,513 2,589 5,102  
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 (2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคัน  รับผิดชอบพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน  6  หมู่บ้าน  

851  หลังคาเรือน  864  ครอบครัว  มีประชากรทั้งหมด  3,032  คน  แยกเป็นชาย  1,488  คน  
หญิง  1,544  คน  รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

หลังคาเรือน 
จ านวน

ครอบครัว 
จ านวนประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

6 หนองคัน 220 252 371 403 774  
7 ปากห้วยด่าน 184 168 344 335 679  
8   กุดกุ่ม 98 85 143 176 319  
9 โพธิ์ทอง 109 113 182 197 379  

10 ตรุบลาน 99 110 177 167 344  
12 ดงลาน 141 136 271 266 537  

รวม 851 864 1,488 1,544 3,032  
 

15.  สถานะทางการเงิน  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า  มีสถานะทางการเงินในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

(1)  เงินคงเหลือในบัญชี           จ านวน  187,817.19  บาท 
 (2)  ได้รับจัดสรรจาก  สปสช.           จ านวน  317,520.00 บาท

 (3)  ได้รับจากการสมทบจากองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า       จ านวน  180,000.00 บาท
 (4)  ได้รับการสมทบจากภาคประชาชน          จ านวน       2,400.00 บาท 

(5)  ดอกเบี้ยธนาคาร            จ านวน       1,427.14 บาท 
(6)  เงินส่งคืนจากการด าเนินโครงการ          จ านวน       2,805.00 บาท  

           รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  691,969.33  บาท 
 

16.  กรอบและแนวทางการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  มีกรอบและแนวทาง  ดังนี้ 

 (1)  การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 
      -  ส่งเสริมสุขภาพ 
      -  การป้องกันโรค 
      -  การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
 (2)  การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสุขภาพท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น 
      -  เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้ 
 (3)  การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
 (4)  การบริหารกองทุน/พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 
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ส่วนที่  2 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 
1.  ลักษณะกิจกรรมประเภทท่ี  1  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
 

รหัสแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
506491701022 โครงการอุดหนุนโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวนา       
ตามโครงการพ่นฝอยละอองป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกล่วงหน้า 
ปีงบประมาณ 2560 

34,710 34,710 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701021 โครงการคดักรองภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวาน ต าบลบุ่งคล้า 
อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ 2560 

16,340 16,340 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701020 โครงการคดักรองภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบล 
บุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 

11,540 11,540 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701019 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้น
ไป ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหลม่สัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 
2560 

22,640 22,640 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701018 โครงการรักษ์หุ่น (DPAC) 
ปีงบประมาณ 2560 

12,390 12,390 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701017 โครงการตรวจประเมินสุขภาพและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ต าบล    
บุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 

26,340 26,340 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701016 โครงการต าบลอนามัยเจริญพันธ์ 
ประจ าปี 2560 

15,635 15,635 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701015 โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 
2560 

39,675 39,675 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701014 โครงการเยาวชนไทยปลอดภยั
ห่างไกลโรค (SAFE SEX) 
ปีงบประมาณ 2560 

6,145 6,145 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
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รหัสแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
506491701013 โครงการลูกเกิดรอดฉลาดปลอดภยั

เริ่มที่แม่ ประจ าปี 2560 
22,675 22,675 - บรรลผุลตาม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701012 โครงการเด็กเล็กฟันสวย ด้วยมือ
ผู้ปกครอง ปีงบประมาณ 2560 

14,340 14,340 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701008 โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หัวนา อ าเภอหลม่สัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 

10,940 10,940 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701006 โครงการอุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคัน   
ตามโครงการพ่นเคมีป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคตดิ
เชื้อไวรัสซิกา พ้ืนท่ีต าบลบุ่งคล้า 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

22,170 22,170 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701005 โครงการส่งเสริมผู้ปกครองเด็ก 
ปฐมวัย กิน กอด เล่น เล่า ประจ าปี 
2560 

13,105 13,105 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701002 โครงการดูแลสุขภาพจิตโดย
ครอบครัวและชุมชนต าบลบุ่งคล้า 
ประจ าปี 2560 

19,675 19,675 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701001 โครงการชุมชนเข้มแข็ง ปราศจาก
โรคยั่งยืน โดยเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพใน
ชุมชน ต าบลบุ่งคล้า (SRRT Team) 
ประจ าปี 2560 

15,325 15,325 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

รวมทั้งสิ้น  16  โครงการ 303,645 303,645 -  
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2.  ลักษณะกิจกรรมประเภทท่ี  2  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชนหรือ
หน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 
 

รหัสแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
506491701024 โครงการอุดหนุนชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหัวนา ตามโครงการ 
คัดกรองภาวะสุขภาพในชุมชน 
ปีงบประมาณ 2560 

17,674 17,674 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701023 โครงการอุดหนุนชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหัวนา ตามโครงการ 
คัดกรองภาวะซมึเศร้าในชุมชน 
ปีงบประมาณ 2560 

11,165 11,165 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701011 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งวัย 
จิตใจสดใส ร่ายกายแข็งแรง 
ปีงบประมาณ 2560 ต าบลบุ่งคลา้ 
อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

29,450 29,450 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701007 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข  
(อสม.) ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และโรคตดิเช้ือไวรสั   
ซิกาในพ้ืนท่ี เขตรับผดิชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หนองคันต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอ   
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

24,335 24,335 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701004 โครงการอุดหนุนชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหัวนา ตามโครงการ 
อสม.ตดิตามดูแลผู้ป่วยเบาหวาน   
ที่บ้าน ปีงบประมาณ 2560 

13,040 13,040 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

L89391710002 

โครงการอุดหนุนชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองคัน ตาม
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุขด้านการดแูล
สุขภาพผูสู้งอายุ ปีงบประมาณ 
2560 

15,600 15,600 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

L89391710001 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออก
ก าลังกายแก่ผูสู้งอายุ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

25,130 25,130 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

รวมท้ังสิ้น  7  โครงการ 136,394 136,394 -  
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3.  ลักษณะกิจกรรมประเภทท่ี  3  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ช่ือ
อ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  หรือศูนย์ช่ืออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 
 

รหัสแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
506491701010 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุ

โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กต าบลบุ่งคลา้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

14,860 14,860 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

506491701009 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล  
บุ่งคล้า สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ์

13,860 13,860 - บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

รวมท้ังสิ้น  2  โครงการ 28,720 28,720 -  
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4.  ลักษณะกิจกรรมประเภทที่  4  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 

รหัสแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
506491701025 ค่าตอบแทนการประชุม

คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ   
ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 
15 ธ.ค. 59  

5,200 5,200 64,800 บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ค่าตอบแทนการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท าร่างแผน
ด าเนินงานกองทุนฯ ครั้งท่ี 
2/2559 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 59 

2,400 2,400 62,400 บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ   
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 
7 เม.ย. 60  

5,600 5,600 56,800 บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ค่าตอบแทนการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท าร่างแผน
ด าเนินงานกองทุนฯ ครั้งท่ี 
1/2560 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60 

1,800 1,800 55,000 บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ค่าตอบแทนการประชุม
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวส าหรบั
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงฯ ครั้งท่ี 
1/2560 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 60 

2,700 2,700 52,300 บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

รวมท้ังสิ้น  5  กิจกรรม 17,700 17,700 52,300  
 

5.  ลักษณะกิจกรรมประเภทที่  5  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
 

รหัสแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 
- 
 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

รายการ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ประเภทที่ 1) 16 303,645.00 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ประเภทที่ 2) 7 138,040.00 

สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทที่ 3) 2 28,720.00 

สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4) 5 17,700.00 

สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทที่ 5) 0 0.00 

รวม 30 486,459.00 
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ส่วนที่  3   
รายงานสรุปสถานการณ์การเงินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 
รายงานสรุปสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. ยอดยกมาจากปีที่แล้ว 187,817.19  

2. รายการรับ     

2.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ไดร้ับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 317,520 62.98 

2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 180,000 35.70 

2.3 เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,427.14 0.28 

2.4 เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อื่นๆ 2,400 0.48 

2.5 เงินรับคืนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2,805 0.56 

รวมรายรับ 504,152.14    

3. รายจ่าย     

3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบรกิาร/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
(ประเภทท่ี 1) 

303,645 62.42 

3.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ประเภทที่ 2) 136,394 28.04 

3.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ (ประเภทท่ี 3)  28,720 5.90 

3.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4) 17,700 3.64 

3.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทที่ 5) - - 

รวมรายจ่าย 486,459    

4. คงเหลือยกไป 205,510.33  

 
 


