
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตําบลแมนาเรือ 
 

ที่ตั้งกองทุน 
 เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ   ประกอบดวย 
1. นายสมบัติ สมศักดิ์ นายก อบต.แมนาเรือ ประธานกรรมการฯ 
2. นายจารึก      ศรีคําสุข ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 1  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายบุญยก    ตุยคําผูทรงคุณวุฒิคนที่ 2  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นายสุเมธ      มาตมูล ผูแทนสภาอบต.มอบหมาย กรรมการ 
5. นางสาวนุชจรินทร  แรกขาว ผูแทนสภาอบต.มอบหมาย กรรมการ 
6. นางอนงค ศรีวิราช     ผอ.รพสต.แมนาเรือ กรรมการ 
7. นางสาวนงคราญ  พงษสุริยา ผอ.รพสต.บานรองคําหลวง กรรมการ 
8. นายมูล  แสงแกว     ผูแทน อสม. กรรมการ 
9. นายกฤษดาพงษ  นนทศรี ผูแทน อสม. กรรมการ 
10. นายสวิง  คาสม     ผูแทนหมูบาน/ชุมชน กรรมการ 
11. นายสิทธิพร  สุยะ ผูแทนหมูบาน/ชุมชน กรรมการ 
12. นางนงลักษณ  นาเจริญ ผูแทนหมูบาน/ชุมชน กรรมการ 
13. นายสนธยา     คําเรืองฤทธิ์ ผูแทนหมูบาน/ชุมชน กรรมการ 
14. นางกนกรัชต   สีแกว ผูแทนหมูบาน/ชุมชน กรรมการ 
15. นางอรุณีย เชื้อสะอาด รองปลัด อบต.แมนาเรือ กรรมการและเลขานุการ 
16. นางเนตรชนก  วงศใหญ             นักวิชาการสาธารณสุข          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยาหรือผูแทน                            เปนที่ปรึกษา 
18. สาธารณสุขอําเภอเมืองพะเยาหรือผูแทน                              เปนที่ปรึกษา 

วัตถุประสงคการจัดต้ังกองทุนฯ 
 1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้ง
สถานบริการทางเลือกในพ้ืนที่โดยเนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จําเปนตอสุขภาพ และการดํารงชีวิต 
 2. เพื่อสงเสริมใหกลุมแมและเด็ก  กลุมผูสูงอายุ  กลุมผูพิการ  และกลุมผูประกอบอาชีพที่มีความ
เสี่ยงและกลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่อยูในเขตพื้นที่  สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กําหนด 
 3. เพื่อสนับสนุนคาใชจายใหกลุมประชาชน หรือองคกรประชาชนในพื้นที่จัดทํากิจกรรมเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ  การปองกันโรคหรือการฟนฟูสมรรถภาพใหแกประชาชนในพ้ืนที่ 
 4. เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ10  ของคาใชจายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
รอบปงบประมาณน้ัน  และในกรณีท่ีจําเปนตองใชจายเพื่อซื้อครุภัณฑที่เกี่ยวของโดยตรง ครุภัณฑนั้นจะตองมี
ราคาไมเกิน 20,000 บาทตอหนวย   

แหลงที่มาของเงินหรือทรัพยสินในกองทุน  ประกอบดวย 



 

1. เงินคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสวนของการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค  ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

2. เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ไดรับจากองคการบริหารสวนตําบลเทศบาล 
2.1 เงินสมทบขององคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญหรือเทศบาล  ตองไมนอยกวารอยละ50  

ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
2.2  เงินสมทบขององคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  ตองไมนอยกวารอยละ 30 ของ

คาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
2.3  เงินสมทบขององคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  ตองไมนอยกวารอยละ 20  ของ

คาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 3.  เงินสมทบจากประชาชน  ชุมชนหรือกองทุนอ่ืนๆ  ในชุมชน อาทิ เชน การทอดผาปา  การระดม
ทุนจากประชาชน 
 4.  รายไดอื่นๆ  หรือทรัพยสินที่ไดรับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

งบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแมนาเรือปงบประมาณ2560 
 

ปงบประมาณ 
งบประมาณไดรับสนับสนุนจาก 

หมายเหตุ 
สปสช. อบต.แมนาเรือ 

2560 360,855.00 145,000.00  
 
เปาหมายการดําเนินงานโครงการของกองทุนฯ 
 เพื่อเปนการสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยสงเสริมกระบวนการการมี
สวนรวมตามความพรอม  ความเหมาะสมและความตองการของประชาชนในทองถิ่น  จึงสมควรกําหนด
หลักเกณฑ  เพื่อใหกองทุนฯเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสราง

เงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่

 

เงินคาบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพแหงชาติ 

(จัดสรรใหเปนรายปตามจํานวนประชากร) 

รายไดอื่นๆ หรือทรัพยสินทีไ่ดรับมาในกิจการ 
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพืน้ที ่

 

เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน 

เงินอุดหนุนหรืองบประมาณจาก อบต. 
(จัดสรรตามสัดสวนที่สปสช.กําหนด) 



 

เสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสรรมภาพที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตในระดับทองถิน่หรอื
พื้นที่ 
 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1.  จัดทําขอมูลและแผนดําเนินการที่เกี่ยวกับปญหาสาธารณสุข กลุมเปาหมาย และหนวยบริการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2.  ดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ  ในความรับผิดชอบสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข
ทั้งที่บานในชุมชนหรือหนวยบริการไดอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

3.  บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาองคการบริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพโปรงใสและ
จัดทําสรุปผลการดําเนินงานหรืองบดุลเมื่อสิ้นปงบประมาณ เพื่อเสนอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
และองคการบริหารสวนตําบล ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

4.  รับผิดชอบการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงิน หรือทรัพยสินใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามรูปแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติกําหนด 

5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินงานตามความจําเปน 

คณะอนุกรรมการ ดานการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ประกอบดวย 
1.  นายบัณฑติ  สุริยะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสาวอรฉตัร  เพชรไทย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  อนุกรรมการ 
3.  นายทองอินทร  นนทะกา ผูแทนชมุชน    อนุกรรมการ 
4.  นายแดน  ลวนคํา  ผูแทนชมุชน    อนุกรรมการ 
5.  นางพิทยาพร   ตุยคํา ผูแทนชมุชน    อนุกรรมการ 

6.นางมยุรี  ทะปญญา ผูแทนชมุชน    อนุกรรมการ 
7.นางณภสัสรณวงครัตนฉตัรผูแทนชุมชน    อนุกรรมการ 
8.นายประจวบ  ทิพยขันท ผูแทนชมุชน    อนุกรรมการ 
9.นางกรรณิกา  หลกีเลีย่ง ผูแทน อสม.    อนุกรรมการ 

10.  นางอรุณีย  เชื้อสะอาด รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อนุกรรมการ 
11.นางเนตรชนก  วงศใหญนกัวิชาการสาธารณสขุ  อนุกรรมการ 
12.  นายศุภฤกษ  เมืองมา      นักพัฒนาชุมชน              อนุกรรมการ/เลขานุการ 
 
มีหนาที่ 
              1.ตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรอง แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ที่สถานบริการ  หนวยบริการ 
หนวยงานสาธารณสุข หนวยงานอื่น กลุมหรือองคกรประชาชน ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพชุมชนตําบลแมนาเรือ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนและเปนไปตาม
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

    2. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตําบลแมนาเรือ
มอบหมาย 

คณะอนุกรรมการดานการเงินและบัญชี  ประกอบดวย  



 

 1.  นางอาภรณ  แกวมาเรือน ผูอํานวยการกองคลงั  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางอรุณยี  เชื้อสะอาด        รองปลดัองคการบริหารสวนตําบล   อนุกรรมการ 
          3.  นางวิไลลกัษ  อยูด ี หัวหนาฝายบัญชีอนุกรรมการ 
          4.นายศภุฤกษ  เมืองมา นักพัฒนาชุมชน     อนกุรรมการ 
          5.นางเนตรชนก  วงศใหญ นักวิชาการสาธารณสุข    อนุกรรมการ/เลขานุการ 

 มีหนาที่ 
1. รับผิดชอบการรับเงิน-จายเงิน ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและ

ระเบียบกองทุนที่กําหนด โดยตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของเอกสารกอนการเบิกจายเงินทุกครั้ง 
2. บันทึกบัญชีโดยแยกจากระบบบัญชีปกติขององคการบริหารสวนตําบล 
3. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน –  การจายเงินและเงินคงเหลือประจําเดือน 

ประจําไตรมาสและประจําปงบประมาณ ดวยระบบอิเล็คทรอนิคสหรือระบบอื่น   และนําเสนอรายงานการเงิน
ใหคณะกรรมการกองทุนทราบ  

4. จัดทําเชค็และเบกิจายเชค็ 
5. รับผดิชอบจัดเกบ็เอกสาร หลกัฐานดานการเงินและการบัญชีของกองทุนไวเพือ่การตรวจสอบ 
6. หนาที่อ่ืน ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตําบลแมนาเรือมอบหมาย 

 

คณะอนุกรรมการดานการติดตามประเมินผล  ประกอบดวย 
1.  นางอนงค  ศรีวิราช ผูอํานวยการ รพสต.แมนาเรือ ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสาวนงคราญ  พงสุริยาผูอํานวยการ รพสต.บานรองคําหลวง   อนุกรรมการ 
3.  นางจันทราวรรณสุริยะไชย พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  อนุกรรมการ 
4.  นางศรีลักษณ  สงูสกุล     นกัวิชาการศึกษา  อนุกรรมการ 
5.  นายสมรส  นาเจริญ  ผูแทนชุมชน     อนกุรรมการ 
6.  นายประชัน  ดสีม   ผูแทนชุมชน   อนุกรรมการ 
7.  นายสมชัย  สยุะ  ผูแทนชมุชน   อนุกรรมการ 
8.  นางอรุณีย  เชื้อสะอาด      รองปลดัองคการบริหารสวนตําบล  อนกุรรมการ 
9.  นายศภุฤกษ  เมืองมา นักพัฒนาชุมชน  อนุกรรมการ 
10. นางเนตรชนก  วงศใหญ นักวิชาการสาธารณสุข            อนุกรรมการ/เลขานุการ 

 มีหนาที่ 
1. จัดทําแบบติดตามและดําเนินการตดิตามประเมินผลแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่กองทุน

ใหการสนับสนุน 
2. จัดทํารายงานติดตามประเมินผล ปญหาอปุสรรคและขอเสนอแนะตอที่ประชุมคณะกรรมการ

กองทุนหลกัประกันสขุภาพชุมชนตําบลแมนาเรือ เพื่อดําเนนิการแกไขตอไป 
3. ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจเกีย่วกบักองทุน/ระเบียบของกองทุน ใหประชาชนทราบ

ผานสื่อสาธารณะรูปแบบตาง ๆ 
4. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพชุมชนตําบลแมนาเรือ

มอบหมาย 
 



 

 
 

 
  



 

ผังจุดหมายปลายทางดานสุขภาพกองทุนหลกัประกันสขุภาพชุมชนตําบลแมนาเรือ 

ระดับประชาชน  
    - ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม/มีความรูดาน
สุขภาพ 
 - ประชาชนลดพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ(บุหรี่ แอลกอฮอล  
ยาเสพติด สารเคมี การบริโภคอาหารและยา) 
 - ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลส่ิงแวดลอม/การจัดการ
ขยะในชุมชน     
    - ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส  
    - ประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการปองกัน
โรคติดตอ /ไมติดตอ/ โรคระบาด 
    - ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทั้งกายและใจ 

ระดับภาคี 
- อบต./กองทุนหลักประกันสุขภาพ   

สนับสนุนงบประมาณ 
    -  ทุกภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ ( 
กํานัน , ผูใหญบาน, อบต. , ภาครัฐ ) 
    -  ภาคีเครือขายภายนอกใหการสนับสนุน 
( วิชาการ / ขอมูล / งบประมาณ ) 
 

ระดับกระบวนการ 
 -  พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ 
  -  มีการบูรณาการการจัดทําแผนงานเชิงรุก 
  -  มีศูนยพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิต (ศพด. / ศูนย
ผูสูงอายุ / ผูพิการ / หนวยการแพทยฉุกเฉิน ) 
  -  สืบสานวัฒนธรรม / สรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น 
  -  มีการรายงานผลการดําเนินงานและระบบตรวจสอบ
ประเมินผล 

ระดับรากฐาน 
-คณะกรรมการมีศักยภาพในการบริหารกองทุน 
- มีศูนยขอมูล เทคโนโลยีทันสมัย และครอบคลุม 
- พัฒนาแกนนําสุขภาพภาคประชาชน 
- สงเสริมพัฒนาบุคลากร การทํางานเปนทีม 
- รับฟงความคิดเห็นทุกภาคสวน 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรดานสขุภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                     องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ ป พ.ศ. 2560 – 2562 
 
 
 
 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี (ทั้งทางกายและจิตใจ) 



 

 

ประชาชน มีความรูดานสุขภาพและมีการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมดานสุขภาพท่ีเหมาะสม 

 
 

ระดับภาคี 
มีการประสานงานกบัหมูบาน/ชุมชน/วัด/โรงเรียน เพ่ือสงเสริมและพัฒนา 
ใหมีสวนรวมในกจิกรรมดานสุขภาพ 

 
 

 
ระดับ

กระบวนการ 
 
 

-การนําภูมปิญญาทองถิ่นมาดําเนินงาน 
-พัฒนาระบบการสือ่สารประชาสัมพันธ 
-การบูรณาการแผนงานเชิงรกุ 
-การรายงานผลการดําเนินงาน และระบบตรวจสอบประเมินผล 
-พัฒนาระบบสุขภาพและระบบสนับสนุน 

 
 

รากฐาน 
-พัฒนาบุคลากรทกุภาคีเครอืขายการทํางานเปนทีม 
-พัฒนาระบบศูนยขอมูล และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปประเด็นการสรางแผนงาน/โครงการ 

จัดใหมีแผนงาน/โครงการ ป 2560 - 2562 

1.ผลกระทบจากการบริโภคแอลกอฮอล   
2.   โรคไขเลอืดออก 
3.   เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย 
4.   ทารกแรกเกดิน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 



 

5. การตัง้ครรภคลอดของแมอายุนอยกวา 19 ป 
6.   วัยรุน  - ปญหาการใชสารเสพติด บุหรี่ สุรา และสือ่เทคโนโลย ี
7.   การดูแลสุขภาพระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) 
8.   การบริหารจดัการขยะในชุมชน 
9.   อุบัติเหต ุ
10. โรคไมตดิตอเร้ือรัง เชน ความดนัโลหติสงู เบาหวาน หวัใจ มะเร็ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายละเอยีดคาใชจายของกองทุนหลกัประกันสขุภาพชุมชนตําบลแมนาเรอื 
ประมาณการรายรับของกองทุนในปงบประมาณ 2560 
 

ลําดับที ่ รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ยอดยกมาจากปงบประมาณ 258,092.82  
2 เงินท่ีไดรับการจัดสรรแตละปจาก สํานัก

กองทุนหลกัประกันสขุภาพแหงชาต ิ
360,855.00 

 

3 เงินสมทบจากองคการบริหารสวนตําบล
แมนาเรือ 

150,000.00 อบต.ขนาดกลาง สมทบเงินไม
นอยกวารอยละ 40 



 

รวมเปนเงิน 768,947.82  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
การดําเนินงานจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร 



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 


