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ค าน า 
 

ตามประกาศประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนบัสนุนให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล ด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพใน
ระดับทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถบริหาร
จดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ิน แบบมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นท่ีได ้ เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ  
จะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดการพฒันาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิเป็นอย่างมาก  
เน่ืองจากกองทุนสามารถสนบัสนุนการจดับริการสาธารณสุขดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกนัโรค  การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  รวมถึงการรักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิ  ให้กบัประชาชนไดห้ลากหลายวิธี  ทั้งท่ีบา้น  ชุมชน  หรือ
หน่วยบริการ 

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ  เป็นไปอยา่งมีระบบและเป็น
ขั้นตอน การด าเนินงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส   ตรวจสอบได ้  คณะกรรมการกองทุนจึงไดจ้ดัท าแผนสุขภาพชุมชน  
ประจ าปี  2565  ข้ึน  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการกองทุนใหมี้ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ต่อไป 
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บทที่  1  
บทน า 

 
 

เน่ืองจากปัญหาดา้นสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาดา้นพฤติกรรมขอบุคคลท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจยัหลายๆ 
ด้านท่ีผสมผสานกันอนั ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมาจากพนัธุกรรม เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจ ปัจจยัด้าน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ท่ีมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและวิถีชีวิต ซ่ึงการแก้ไขจะตอ้งใช้
กลวิธีการด าเนินงานในหลายวิธี และใชร้ะยะเวลาการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง โดยอาศยัความร่วมมือของทุกภาคส่วน
และบุคคลท่ีเป็นเจา้ของสุขภาพ  

ดงันั้น เพื่อให้การบริหารจดัการกองทุนบรรลุวตัถุประสงค์ จึงตอ้งมีระบบการจดัท าขอ้มูล และแผนงานท่ี
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วย
บริการ ประชาชน และภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท าแผนงานดงักล่าวอาจใชเ้คร่ืองมือ เช่น แผนสุขภาพชุมชน แผนท่ี
ทางเดินยทุธศาสตร์ เป็นตน้ โดยในระยะแรกอาจเลือกใชแ้ผนสุขภาพชุมชน และในระยะต่อไปมีการพฒันาข้ึนโดย
น าแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการกองทุน  เพื่อพฒันาให้เกิดสุขภาวะของ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบต่อไป 

 

1. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน  
แผนสุขภาพชุมชน  เป็น  แผนงานด้านสุขภาพของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน  เป็น

กระบวนการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมคน้หา ร่วมเรียนรู้ ร่วมก าหนดทิศทาง ร่วมจดักิจกรรมการพฒันา และ
ร่วมรับผลประโยชน์  โดยเร่ิมจากการคดัเลือกแกนน า การทบทวนงานในอดีต  ก าหนดอนาคต  การส ารวจขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูล  ก าหนดปัญหา  และการประเมินศกัยภาพชุมชน  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือให้เกิดการทบทวนตนเอง  
โดยค านึงถึงศกัยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  รวมทั้งแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนตามศักยภาพของชุมชน  กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพฒันาชุมชนของตนเอง 
ตลอดจนให้ความร่วมมือกบักิจกรรมดา้นสุขภาพ และร่วมติดตามประเมินผล  โดยสามารถขอรับการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกได ้
 

2. หลกัการของแผน  
2.1 ใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้ง หมู่บา้น/ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง และประชาชนเป็นเจา้ของ  
2.2 รวมพลงัทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อการอยูเ่ยน็เป็นสุข ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3 บูรณาการกระบวนการจดัท าแผนและงบประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหาแบบองคร์วม  
2.4 ส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อการพฒันาสู่ความย ัง่ยืน 
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3. วตัถุประสงค์ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
3.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินด้านการสาธารณสุขทั้ ง 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

ส านกังานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
3.2 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุนหลกัประกนั สุขภาพ เทศบาล

ต าบลบา้นโพธ์ิ  เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
4. ขั้นตอนในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน   กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

4.1 จดัเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างเครือข่าย สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ี  
4.2 ประชุมคณะกรรมการฯ จดัเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงาน  
4.3 องคก์รทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและความตอ้งการพฒันาท่ีแทจ้ริง  
4.4 วเิคราะห์ขอ้มูล ปัญหา ความตอ้งการพฒันา และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา  
4.5 น าขอ้มูลท่ีไดเ้ขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อจดัท าเป็นแผนสุขภาพชุมชน และ

ประกาศใชต่้อไป 
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บทที่ 2  
วสัิยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพฒันา 

 
 

1. วสัิยทศัน์  
วสิัยทศัน์กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ  คือ  

“ระบบบริการสุขภาพทั่วถงึ  ประชาชนสุขภาพดี   ชุมชนเข้มแข็ง    กองทุนยัง่ยนื” 
 

2. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกจิกรรม ทีค่ณะกรรมการกองทุนอนุมัติ มีการสนับสนุน 5 ประเภท ดังนี ้ 
2.1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ

หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี โดยเน้นเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิเชิงรุก ท่ีจ  าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต เพื่อให้
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียง และกลุ่มผูป่้วยโรค
เร้ือรังท่ีอยูใ่นพื้นท่ี สามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุขไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2.2 เพื่อสนบัสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพื้นท่ี ไดด้ าเนินงานตามแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชน
ในพื้นท่ี และกรณีมีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือวสัดุท่ีมีลกัษณะเป็นครุภณัฑ์ให้สนบัสนุนไดใ้นวงเงินไม่
เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ  และครุภณัฑ์  ท่ีจดัหาได ้ให้อยู่ในความดูแลและบ ารุงรักษาของกลุ่ม
หรือองคก์รประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนนั้นๆ 

2.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ท่ีด าเนิน
กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนชุมชน  หรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหรือศูนยท่ี์ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาและดูแลเด็ก
เล็กในชุมชน  หรือการพฒันาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวติผูสู้งอายหุรือคนพิการในชุมชน 

2.4 เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารหรือพฒันากองทุนหลกัประกนัสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ   กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้าย
เพื่อจดัหาครุภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งโดยตรง  ใหส้นบัสนุนไดใ้นวงเงินตามความจ าเป็น  และครุภณัฑ์ท่ีจดัหา
ไดใ้หเ้ป็นทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบติัในพื้นท่ี ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินกองทุน     
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น 
เหมาะสม และทนัต่อสถานการณ์ได ้
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3. กลุ่มเป้าหมายหลกั (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคฯ พ.ศ. 2557) 
3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญงิหลงัคลอด  

กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงหลงัคลอด  
3.1.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ  
3.1.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง  
3.1.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลงัคลอด  
3.1.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้  
3.1.5 การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  
3.1.6 การคดักรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตา้นม  
3.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  
3.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

3.2 กลุ่มเด็กเลก็และเด็กก่อนวัยเรียน  
กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวยัเรียน  
3.2.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ  
3.2.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง  
3.2.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ  
3.2.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้  
3.2.5 การส่งเสริมพฒันาการตามวยั/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญา และอารมณ์  
3.2.6 การส่งเสริมการไดรั้บวคัซีนปูองกนัโรคตามวยั  
3.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  
3.2.8 อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................  

3.3 กลุ่มเด็กวยัเรียนและเยาวชน  
กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มเด็กวยัเรียนและเยาวชน  
3.3.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ  
3.3.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง  
3.3.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ  
3.3.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้  
3.3.5 การส่งเสริมพฒันาการตามวยั/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์  
3.3.6 การส่งเสริมการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคตามวยั  
3.3.7 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นเพศสัมพนัธ์/การตั้งครรภไ์ม่พร้อม  
3.3.8 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นสารเสพติด/ยาสูบ/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
3.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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3.4 กลุ่มวยัท างาน  
กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มวยัท างาน  
3.4.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ  
3.4.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง  
3.4.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ  
3.4.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้  
3.4.5 การส่งเสริมพฒันาการตามวยั/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์  
3.4.6 การส่งเสริมการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคตามวยั  
3.4.7 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นเพศสัมพนัธ์/การตั้งครรภไ์ม่พร้อม  
3.4.8 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นสารเสพติด/ยาสูบ/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
3.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................  

3.5 กลุ่มผู้สูงอายุ 
กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มผูสู้งอาย ุ 
3.5.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ  
3.5.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง  
3.5.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ  
3.5.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้  
3.5.5 การส่งเสริมพฒันาทกัษะทางกายและใจ  
3.5.6 การคดักรองและดูแลผูมี้ภาวะซึมเศร้า  
3.5.7 การคดักรองและดูแลผูมี้ภาวะขอ้เข่าเส่ือม  
3.5.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................  

3.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  
กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง  
3.6.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ \ 
3.6.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง  
3.6.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ  
3.6.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้  
3.6.5 การคดักรองและดูแลผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง  
3.6.6 การคดักรองและดูแลผูป่้วยโรคหวัใจ  
3.6.7 การคดักรองและดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  
3.6.8 การคดักรองและดูแลผูป่้วยโรคมะเร็ง  
3.6.9 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................  
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3.7 กลุ่มคนพกิารและทุพพลภาพ  
กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  
3.7.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ  
3.7.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง  
3.7.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ 
3.7.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้  
3.7.5 การส่งเสริมพฒันาทกัษะทางกายและใจ  
3.7.6 การคดักรองและดูแลผูมี้ภาวะซึมเศร้า  
3.7.7 การคดักรองและดูแลผูมี้ภาวะขอ้เข่าเส่ือม  
3.7.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................  

3.8 กลุ่มประชาชนทัว่ไปทีม่ีภาวะเส่ียง 
กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีมีภาวะเส่ียง  
3.8.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ  
3.8.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง  
3.8.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ  
3.8.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้  
3.8.5 การส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ  
3.8.6 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................  

3.9 สาหรับการบริหารหรือพฒันากองทุนฯ  
กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกัส าหรับการบริหารหรือพฒันากองทุนฯ  

3.9.1 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
ต าบลบา้นโพธ์ิ เป็นต าบลเก่าแก่ มาประมาณ  250  ปีเศษ   ตั้งข้ึนเม่ือปี 2457 ในอดีตเป็นต าบลหน้าด่าน 

ก่อนเขา้สู่เมืองโคราช สมยันั้นจะมีการคา้ต่างเมือง มีสินคา้ต่างๆ ขา้มห้วยบริบูรณ์ ตรงท่าน ้ าท่าตลาด (บา้นวงัหิน) 
และนอกจากนั้นยงัมีโบราณสถานท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวเขา้มาชมประจ าคือ ปราสาทหินพนมวนั และเนินอรพิม 
ตั้งอยูบ่า้นมะค่า หมู่ท่ี 6 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ทีต่ั้งของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
ปัจจุบนัเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วนัท่ี  13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ตั้งอยูท่ี่  432 หมู่  6  ต าบลบา้นโพธ์ิ   

อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  27,725  ไร่  
หรือ  44.36  ตารางกิโลเมตร   ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 20  กิโลเมตร 

1.2 ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศของเทศบาลมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นท่ีส าหรับท่ีอยู่
อาศยัประมาณ 35 % พื้นท่ีส าหรับการเกษตร 60 % พื้นท่ีส่วนอ่ืน 5 % มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)  

1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
ลกัษณะอากาศมีลกัษณะร้อนช่ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี 3 ฤดู ดงัน้ี  
ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแหง้แลง้ แต่บางคร้ัง

อาจมีอากาศเยน็ บา้งคร้ังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน  จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส   ร้อนจัด               
มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียส ข้ึนไป 

ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม แต่อาจเกิด“ฝนทิ้งช่วง” ซ่ึง
อาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอ้ยนานนบัเดือน  

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1 - 2 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเยน็หรืออาจยงัมีฝนฟ้า
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต ่าสุด  ประมาณ  15 องศาเซลเซียส 

1.4 ลกัษณะของดิน 
ทรัพยากรดิน  เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ สภาพโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก หรืออาชีพ          

ดา้นเกษตรกรรม ซ่ึงปัจจุบนัไดล้ดความส าคญัลงไปมาก เน่ืองจากมีความเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว การขยายตวัของ
ธุรกิจ  การคา้  การลงทุน  การบริการและพาณิชยกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

 



8 

1.5 ลกัษณะของแหล่งน า้ 
 มีแหล่งน ้ าท่ีใช้ส าหรับ อุปโภค-บริโภค  จ านวน 5 แห่ง แหล่งน ้ าทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน ้ าท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติและเทศบาลไดด้ าเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพื่อเพียงพอกบัการอุปโภคและบริโภคของประชาชน 
ดงัน้ี 

ล าหว้ย  - แห่ง  สระน ้า  3 แห่ง 
หนองน ้า - แห่ง  บ่อน ้าต้ืน - แห่ง 
ล าคลอง  1 แห่ง  บ่อบาดาล - แห่ง 
บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน ้า - แห่ง 
แม่น ้า  - แห่ง  ฝาย  2 แห่ง 

   อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 
 

1.6 ลกัษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม ้ แต่มีตน้ไมท่ี้ชาวบา้นปลูกลกัษณะของไมเ้ป็นไมย้นืตน้  ผลดัใบ   

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
เทศบาลไดจ้ดัตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  21  ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของ

ชุมชน  9  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือจดัจา้งของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือดา้นการเลือกตั้ง
เป็นอยา่งดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. 2555  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี  
5,454  คน  จากผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน  6,567  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.05  จ านวนผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล 5,454 คน จากผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน 6,567  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.05  ปัญหาคือการแข่งขนัทางการเมือง
ค่อนข้างสูง มีจุดท่ีน่าสังเกตคือ มีการยา้ยเข้ายา้ยออกช่วงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผูใ้หญ่บ้าน  
สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคดัเลือกผูใ้หญ่บา้น  การแกไ้ขปัญหาของเทศบาล คือ ขอความร่วมมือ  
ผูน้  า  เจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบให้ระมดัระวงั สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค ์ 
ประชาสัมพนัธ์  ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  เก่ียวกบัขอ้กฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชน
ไดรั้บทราบ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเทศบาลก็ไดพ้ยายามแกไ้ข  โดยเร่ืองจากการประชุมประชาคมทอ้งถ่ินทุกชุมชน
ในเขตเทศบาล  ในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกคร้ังท่ีเทศบาลจดัข้ึน มีประชาชนสนใจเขา้
ร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความตอ้งการของประชาชน 
และประชาชนไดรั้บและมีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาล นอกจากน้ี  เทศบาลไดจ้ดัโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  
ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนกังานเทศบาล   และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชน
อีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาพฒันาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกบัเทศบาลอ่ืนๆ และ
เทศบาลมีโครงการจดัซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบาง
โครงการตอ้งระงบัไวเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ  มีอตัราก าลงัพนกังานเทศบาลจ ากดั ไม่เพียงพอต่อการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในดา้นบริการ  โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  ดงัน้ี 
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2.1 เขตการปกครอง 
ลกัษณะทัว่ไป 
ต าบลบา้นโพธ์ิเป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา ตั้งมาประมาณ 250 ปีเศษ ใน

อดีตเป็นต าบลหนา้ด่านก่อนเขา้สู่เมืองโคราช สมยันั้นจะมีการคา้ต่างเมือง มีสินคา้ต่างๆขา้มห้วยบริบูรณ์ตรง  ท่าน ้ า     
ท่าตลาด (บา้นวงัหิน) และนอกจากนั้นยงัมีโบราณสถานท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวเขา้มาชมประจ า  คือ  ปราสาทหิน
พนมวนั  และเนินอรพิม   ตั้งอยูบ่า้นมะค่า  หมู่ท่ี  6   

ปัจจุบนัต าบลบา้นโพธ์ิมีหมู่บา้นทั้งหมด 10 หมู่บา้น มี นายรุ่งเพชร  ขึงโพธ์ิ เป็นก านนัต าบลบา้นโพธ์ิ และ
มีนายชยัศิริ    ศิริรุ่งสกุลวงศ์  เป็นนายกเทศมนตรีต าบลบา้นโพธ์ิ   ต าบลบา้นโพธ์ิเป็นต าบล 1 ใน 24  ต าบล ของ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา อยู่ทางทิศตะวนัออกของอ าเภอเมืองนครราชสีมาห่างจากตวัอ าเภอโดยทางรถยนต์ เป็น
ระยะทาง  20  กิโลเมตร  

ท าเลทีต่ั้ง   
ต าบลบา้นโพธ์ิเป็น  1  ใน  24  ต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นท่ี

อยูติ่ดกนัทอ้งถ่ินใกลเ้คียง  4  ส่วน  ดงัน้ี  
 

ทิศเหนือ         ติดกบั  ต าบลหนองไข่น ้า   อ  าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศใต ้          ติดกบั  ต าบลหนองระเวียง, ต าบลพะเนา, ต าบลมะเริง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั  ต าบลหนองงูเหลือม  อ  าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัตก    ติดกบั  ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
 

แผนที ่ เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ   อ าเภอเมือง   จงัหวดันครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    มาตราส่วน  1:50000 
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เขตปกครอง    เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิมีเขตการปกครองแบ่ง เป็น  10 หมู่บา้น 
 

หมู่ที ่ บ้าน ช่ือ -สกลุ ต าแหน่ง 

1 ยุง้ นายมนสั ไขโพธ์ิ ผูใ้หญ่บา้น 

2 โตนด นายไพรวนั อินไกร ผูใ้หญ่บา้น 

3 บูรณะพาณิชย ์ นายปราจิต ของโพธ์ิ ผูใ้หญ่บา้น 

4 ศรีพฒันา นายเฉลิมพล เริงสนาม ผูใ้หญ่บา้น 

5 วงัหิน นายสมชาย       ปานปรีชา ผูใ้หญ่บา้น 

6 มะค่า นายชยัรัตน์ไชย ใบโพธ์ิ ผูใ้หญ่บา้น 

7 แสนเมือง นายรุ่งเพชร ขึงโพธ์ิ ก านนัต าบลบา้นโพธ์ิ 

8 หนองบวั นายส าเริง ชวนโพธ์ิ ผูใ้หญ่บา้น 

9 ลองตอง นายมนตรี คงเพช็ร์ ผูใ้หญ่บา้น 

10 มะค่าพฒันา นายสิทธิโชค พรหมจรรย ์ ผูใ้หญ่บา้น 
 

 
 

3. ประชากร 
ตารางที ่ 1  แสดงจ านวนประชากร ต าบลบ้านโพธ์ิ 

 

หมู่ที ่ ช่ือบ้าน 
2564 

ชาย หญิง รวม 
1 ยุง้ 364 405 769 
2 โตนด 488 488 776 
3 บูรณพาณิชย ์ 334 353 687 
4 ศรีพฒันา 634 696 1,330 
5 วงัหิน 254 270 524 
6 มะค่า 392 430 822 
7 แสนเมือง 658 699 1,357 

8 หนองบวั 865 918 1,783 
9 ลองตอง 495 555 1,050 
10 มะค่าพฒันา 500 585 1,085 

     รวมทั้งส้ิน 4,875 5,240 10,383 
 

หมายเหตุ: ข้อมูลเกีย่วกบัจ านวนประชากร ณ เดือน กรกฎาคม 2564 
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ตารางที ่ 2  แสดงจ านวนครัวเรือน ต าบลบ้านโพธ์ิ 
 

หมู่ที ่ บ้าน 2564 

1 ยุง้ 268 

2 โตนด 314 

3 บูรณพาณิชย ์ 191 

4 ศรีพฒันา 1,066 

5 วงัหิน 175 

6 มะค่า 354 

7 แสนเมือง 627 

8 หนองบวั 745 

9 ลองตอง 373 

10 มะค่าพฒันา 409 

 รวม 4,522 
 

4. สภาพทางสังคม 
สภาพทางสังคม  ดา้นจ านวนครัวเรือนของหมู่บา้นในเขตต าบลบา้นโพธ์ิ มีการขยายตวัอยา่งช้าๆ  ยกเวน้ 

หมู่ท่ี 8  บา้นหนองบวั ท่ีมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากบา้นหนองบวัมีอาณาเขตใกลก้บัถนน
มิตรภาพความเจริญเติบโตของเมืองนครราชสีมาไหลเขา้มาท าใหมี้การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มมากข้ึน   

4.1 การศาสนา  ประชาชนในต าบลบา้นโพธ์ิ จะนบัถือศาสนาพุทธมากกวา่ร้อยละ  99  นอกจากนั้นนบัถือ
ศาสนาอ่ืนๆ   ในเขตเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ   มีวดั  5  วดั คือ 
1. วดัพนมวนั        ตั้งอยูท่ี่  บา้นมะค่า  หมู่ท่ี 6   
2. วดัหนองจอก     ตั้งอยูท่ี่  บา้นโตนด  หมู่ท่ี 2   
3. วดัลองตอง        ตั้งอยูท่ี่  บา้นบูรณพาณิชย ์ หมู่ท่ี 3  
4. วดัหนองบวั       ตั้งอยูท่ี่  บา้นหนองบวั  หมู่ท่ี 8 
5. วดัป่าสถาพรธรรมรังษี ตั้งอยูท่ี่  บา้นศรีพฒันา  หมู่ท่ี 4 
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4.2 ขนบธรรมเนียม  ประเพณแีละศิลปวฒันธรรม    
จงัหวดันครราชสีมามีภาษาไทยโคราชเป็นภาษาทอ้งถ่ินท่ีดั้งเดิม ท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์

ท่ีเด่นชดัของชาวโคราช  มีส าเนียงการพูดท่ีแตกต่างจากภาษาภาคกลางและไม่เหมือนกบัภาษาอีสาน    
ผูพู้ดภาษาโคราชจึงมีอยูใ่นทุกอ าเภอของจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงส าเนียงภาษาโคราชในแต่ละอ าเภอยงั
มีความแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัมีเพลงโคราชซ่ึงถือเป็นวฒันธรรมพื้นบา้นดั้งเดิมของชาวเมือง และ  
มีการละเล่นปรากฏใหเ้ห็นในบริเวณใกลอ้นุสาวรียท์่านทา้วสุรนารี  

ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ มีโบราณสถานท่ีส าคัญ คือ ปราสาทหินพนมวันซ่ึงเป็น
โบราณสถานสมยัขอมสร้างราวพุทธศตวรรษท่ี 16 - 17    

 

4.3 การสาธารณสุข   
  ต าบลบา้นโพธ์ิ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

มะค่า  ตั้งอยูท่ี่ บา้นมะค่า หมู่ท่ี 6 
 

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลไดด้ าเนินการดา้นสงคมสังเคราะห์ ดงัน้ี 

1. ด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูป่้วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบตัรผูพ้ิการ 
4. ตั้งโครงการการจา้งนกัเรียน/นกัศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผูย้ากจน  ยากไร้  รายไดน้อ้ย และผูด้อ้ยโอกาสไร้ท่ีพึ่ง  
6. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบา้นผูย้ากไร้   

5. ระบบบริการพืน้ฐาน 
5.1 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบนัมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสวา่งทางหรือท่ีสาธารณะยงัไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ั้งหมด  เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีมี
ความตอ้งการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งนั้นยงัไม่เป็นท่ีสาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกบัถนน การแกปั้ญหาคือ  ประสานความร่วมมือกนัในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจ
กบัประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการท่ีจะด าเนินการแกไ้ขอย่างไร  ทั้งน้ี  เทศบาลก็ไดต้ั้งงบประมาณ
ในส่วนน้ีไวแ้ลว้ และไดแ้จง้ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรั้บทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดช่้วยกนั
แกไ้ขปัญหาใหก้บัชุมชน   

5.2 การประปา 
เทศบาลได้ด าเนินการขยายประปาภูมิภาคทั้ งต าบลและเทศบาลมีกิจการประปาเป็นของ

เทศบาลเองดว้ย สามารถให้บริการไดค้รอบคลุมทุกหลงัคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์ และมีน ้ า
ใชต้ลอดทั้งปี  ปัญหา คือ  มีขอ้ร้องเรียนเร่ืองน ้ าประปาขุ่นบ่อยคร้ัง สาเหตุเน่ืองจากเป็นท่อประปา
เก่าเกิดการตกตะกอนของน ้ า และแหล่งน ้ าดิบเป็นบ่อปิดในช่วงฤดูแห้งน ้ าขาดการหมุนเวียนท าให้
น ้าไม่สะอาดเท่าท่ีควร   
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5.3 การส่ือสารและโทรคมนาคม 
 มีศูนยไ์ปรษณียน์ครราชสีมา  จ  านวน  1  แห่ง 
 ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ จ านวน  30  ตู ้

6. ระบบเศรษฐกจิ 
6.1 การเกษตร  

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร  ท่ีส าคญั  
ไดแ้ก่  ขา้ว  หอม  มนัส าปะหลงั  ออ้ย  ดงัน้ี 
 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 อาชีพเล้ียงสัตว ์ ร้อยละ 2 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 อาชีพรับจา้ง ร้อยละ 24 ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
 อาชีพคา้ขาย ร้อยละ 4 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

6.2 การบริการ  การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
 ธนาคาร  -  แห่ง  สถานีบริการน ้ามนั  11  แห่ง 
 สถานประกอบการ 16 แห่ง  ศูนยก์ารคา้/หา้งสรรพสินคา้  -  แห่ง 
 ร้านคา้ต่างๆ   272   แห่ง 
 โรงฆ่าสัตว ์ -  แห่ง 

 ตลาดสด  -  แห่ง 
 

  ในเขตเทศบาลมีแหล่งท่องเท่ียว  มีโบราณสถานท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียวเข้ามาชมประจ า คือ 
ปราสาทหินพนมวนั  และเนินอรพิม  ตั้งอยูบ่า้นมะค่า หมู่ท่ี ๖   
 

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

 ผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   98  
 วดั   4    แห่ง         
 ส านกัสงฆ ์ -    แห่ง 
 ผูท่ี้นบัถือศาสนาคริสต ์ ร้อยละ  2 
 ส านกัคริสต ์   -   แห่ง 

7.2 ประเพณแีละงานประจ าปี 
ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
1. ประเพณีท าบุญส่งทา้ยสงกรานต ์ของแต่ละหมู่บา้น  
2. ประเพณีเล้ียงศาลตาปู่ประจ าหมู่บา้น (ตรงกบัวนัข้ึน 3 ค ่า เดือน 3 ของทุกปี) 
 ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
 ประเพณีวนัสงกรานต ์  ประมาณเดือน เมษายน 
 ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 ประเพณีวนัเขา้พรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอ้นุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  ตีมีด  การท าเคร่ือง
จกัสานใชส้ าหรับในครัวเรือน  และวธีิการจบัปลาธรรมชาติ   
ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาโคราช   

7.4 สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก 
ประชาชนในเขตเทศบาลไดผ้ลิตของใช้พื้นเมืองข้ึนใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไวจ้  าหน่วยบา้ง 

ไดแ้ก่  เคร่ืองจกัสานท่ีท าจากไมไ้ผ ่
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น ้า  ท่ีใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน ้ าท่ีได้จากน ้ าฝน และน ้ าดิบจากล าคลองชลประทาน ซ่ึง
จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน ้ าใตดิ้นมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน า
ข้ึนมาใชใ้หพ้อเพียงได ้และบางแห่งเคม็ ไม่สามารถใชด่ื้มและอุปโภคได ้

8.2 ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม ้
8.3 ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ในพื้นท่ีของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก             

ท่ีอยูอ่าศยั  ร้านคา้  สถานประกอบการ  ตามล าดบั  และมีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ไดแ้ก่  ดิน  น ้ า  ตน้ไม ้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเขต
เทศบาลคือ ปัญหาด้านขยะ  เม่ือชุมชนแออดัขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จดัท า
โครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น 
โครงการจดัหาถงัขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นท่ี  โครงการปลูกตน้ไมใ้นวนัส าคญัต่างๆ    
ในพื้นท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ของเมืองให้ร่มร่ืนสวยงาม      
ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน  ฯลฯ 
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ส่วนที่ 4 
แผนการเงนิประจ าปีงบประมาณ  2565 

 
แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ  2565 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

1. เงินคงเหลือยกมา  จ านวน  1,433,042.83  บาท 

2. เงินโอนจาก  สปสช.  จ านวน     392,445  บาท 

3. เงินสมทบจาก  อปท.  จ านวน      300,000  บาท 

4. รายไดอ่ื้นๆ   จ านวน   -  บาท 

รวมเงิน   จ านวน  1,433,042.83  บาท 

 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10 (4) 10 (5) รวมเงิน 

907,390 169,580 285,900 70,172.83 - 1,433,042.83 
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ส่วนที่ 5 
แผนงาน / กจิกรรม  โครงการ 

โครงการตามแผนการเงินประจ าปี  2565  กองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

10 (1) 

ล าดบั โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการยา 8 ขนาน  สงัหาร NCD   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะค่า 31,600 

2 โครงการรณรงคเ์ฝ้าระวงั ป้องกนัแกไ้ขปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บั และคดักรอง
มะเร็งท่อน ้ าดีดว้ยอลัตราซาวด ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะค่า 32,850 

3 โครงการคดักรองมะเร็งล าไสใ้หญ่และล าไสต้รง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะค่า 54,450 

4 โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัสตรีจากมะเร็งเตา้นม และปากมดลูก ปี 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะค่า 32,850 

5 โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพแกนน าคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นอาหารปลอดภยั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะค่า 33,590 

6 โครงการรณรงคป้์องกนัและคดักรองโรควณัโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะค่า 62,050 

 โครงการรณรงคป้์องกนัการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ 55,100 

7 โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ 137,000 

8 โครงการคดักรองผูมี้ความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid - 19) เทศบาล
ต าบลบา้นโพธ์ิ 

เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ 467,900 

10 (2) 

ล าดบั โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมการออกก าลงักายของประชาชน ชมรมแอโรบิคต าบลบา้นโพธ์ิ 17,200.00 

2 โครงการลดความเส่ียงและห่างไกลจากการประกอบอาชีพ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลบา้นโพธ์ิ 33,200.00 

3 โครงการโรงเรียนบ้านมะค่า ร่วมใจเฝ้าระวงัและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา       
(COVID  - 19) ในโรงเรียน 

โรงเรียนบา้นมะค่า 11,810.00 

4 โครงการส่งเสริมการจดัการขยะในโรงเรียนอยา่งถูกวธีิ และถูกสุขลกัษณะเพื่อลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

โรงเรียนบา้นมะค่า 19,510.00 

5 การใชย้าแผนปัจจุบนั ยาสมุนไพรและการจดัเก็บยา โรงเรียนบา้นลองตอง 17,050.00 
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ล าดบั โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

6 โครงการลดอุบติัภยับนทอ้งถนนคนบา้นโพธ์ิ โรงเรียนต าบลบา้นโพธ์ิ 18,210.00 

7 โครงการมหัศจรรย ์1000 วนั แรกแห่งชีวติ ชมรม อสม. 52,600.00 

10  (3) 

ล าดบั โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการคัดกรองเด็กปฐมวยั  ตามมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)      
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็พนมวนั เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็พนมวนั 90,650.00 

2 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการต าบลบา้นโพธ์ิ 117,500.00 

3 โครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุและคนพิการ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการต าบลบา้นโพธ์ิ 77,750.00 
 

10  (4) 

ล าดบั โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการพฒันาการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพฯ 70,172.83 
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บทที ่6 
การติดตามประเมินผล 

 

การบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ จะประสบความส าเร็จหรือสามารถเผยแพร่ผลงานต่อประชาชนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
ตอ้งมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตนเองอยา่งต่อเน่ืองและหรือมีองคก์รภายนอกมาประเมิน กองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ จึงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีติดตามและประเมินผลตามแบบท่ี สปสช.    
จึงก าหนด โดยมีแนวทางการประเมินผล 2 รูปแบบ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารกองทุนและทีมประเมินจากหน่วยงาน
ต่างๆ ไวย้ึดถือรูปแบบการประเมินน้ีไวเ้ป็นขั้นพื้นฐาน โดยมีวตัถุประสงค์ให้เกิดการพฒันาการบริหารจดัการ
กองทุนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  

1. การติดตามประเมนิผล  
การติดตามผล คือ การตรวจสอบงานท่ีท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบติั ดว้ยการติดตาม

และบนัทึกผลการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง ว่าได้มีการปฏิบติัตามขั้นตอน/กิจกรรมท่ีก าหนดไวห้รือไม่  การใช้
ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอยา่งเหมาะสมเพียงใด อยูภ่ายใตร้ะยะเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดไวห้รือไม่  

การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการติดตามผลระยะหน่ึงเพื่อประเมินว่าความ
เปล่ียนแปลง ( ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิบติั ) ท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนหรือไม่  

5.1 วตัถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวตัถุประสงค์
เพื่อทราบถึง  

1. ความกา้วหนา้ในการด าเนินงานท่ีท าไปแลว้นั้นไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใด โดยเฉพาะอยา่งยิง่สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่  

2. ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางดา้นการเงิน (การเบิกจ่ายล่าชา้) 
ปัญหาดา้นบุคลากร ปัญหาทางดา้นเทคนิค และปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดไว ้ 

3. ผลท่ีไดรั้บจากโครงการมีอะไรบา้ง มีปัญหา รวมทั้งขอ้ดีต่าง ๆ ท่ีจะเป็นแนวทางส าหรับจดัท า
โครงการต่อไป  

4. ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ  ของโครงการเพื่อใช้เป็น  พื้นฐาน                
การวางแผนโครงการในอนาคต  

5.2 วธีิการติดตามและประเมินผล  
การติดตามผล  กองทุนสุขภาพต าบลบ้านโพธ์ิ  ก าหนดแนวทางในการติดตามและ 

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานกองทุนสุขภาพต าบล  โดยด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความกา้วหนา้ในการด าเนินงานของกองทุนสุขภาพต าบล
วา่ไดมี้การน ายทุธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการด าเนินการหรือไม่ และไดด้ าเนินการตามกิจกรรม
และเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่  ใช้งบประมาณเท่าใด  ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จหรือก าลัง
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ด าเนินการ ยงัไม่ไดด้ าเนินการ หรืออ่ืนๆ  แลว้สรุปผลภาพรวมวา่ไดด้ าเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด
ตามท่ีตั้งไวใ้นแผนงานกองทุนสุขภาพต าบล 

รูปแบบการติดตามผล  กองทุนสุขภาพต าบลบ้านโพธ์ิ  ได้ก าหนดข้ึนเพื่อเป็น  แนวทางในการติดตามผล               
การด าเนินงาน โดยใชรู้ปแบบตามสานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติก าหนด  

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน  
เป็นการประเมินกระบวนการบริหารจดัการของคณะกรรมการเพื่อให้กองทุนประเมินตนเองและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งประเมินกองทุน ซ่ึงจะช่วยตรวจสอบการด าเนินงานว่ามีความครบถว้น ถูกตอ้ง และควรจะพฒันางาน
ดา้นใดบา้ง โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินไว ้3 หมวด คือ การบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน) การมีส่วนร่วม (30 
คะแนน) และผลลพัธ์การด าเนินงาน (40 คะแนน) รวมทั้งส้ิน 100 คะแนน ทั้งน้ีไดแ้บ่งระดบัการประเมินเป็น 4 
ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดบั A+ 90 – 100  คะแนน   เป็นกองทุนท่ีมีศกัยภาพสูง  
ระดบั A 70 – 89  คะแนน   เป็นกองทุนท่ีมีศกัยภาพดี  
ระดบั B 50 – 69   คะแนน   เป็นกองทุนท่ีมีศกัยภาพปานกลาง  
ระดบั C นอ้ยกวา่ 0-49  คะแนน   เป็นกองทุนท่ียงัขาดความพร้อมตอ้งเร่งพฒันา  
 
 
 


