
ขอ 1 สรางประกันสุขภาพใหประชาชนทุกคนสามารถ
เขาถึงการใหบริการดานสาธารณสขุ

ขอ 2 สงเสรมิใหประชาชนสามารถพ่ึงตนเอง ดูแลสุขภาพ
และปองกันโรคใหมากข้ึน

ขอ 3 สงเสริมใหประชาชนสามารถเขามามสีวนรวม
บริหารจดัการสรางเสรมิสุขภาพของตัวเอง

ขอ 4 สงเสริมใหกองทุนปลักประกันสุขภาพเปนหนวย
หลักในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการฟนฟู
สมรรถภาพ ท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต

ขอ 1 เพ่ือสนับสนุนการจดัการบริการสาธารณสุขโดย
เนนการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคและฟนฟูสภาพของหนวย
บริการตอกลุมเปาหมายไดเขาถึงการบริการไดโดยงาย สะดวก
รวดเร็ว

ขอ 2 เพ่ือสงเสรมิใหกลุมเปาหมายแมและเด็ก ผูสูงอายุ
ผูพิการ กลุมผูประกอบอาชีพเสี่ยงและผูปวยเรื้อรังในชุมชนสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณสุขอยางนอยตามชุดสิทธิประโยชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ขอ 3 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการสราง
เสรมิสุขภาพปองกันโรคดวยตนเอง และรวมบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล

ขอ 4 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิท่ีมีคุณภาพชีวิตและสุข
ท่ีดีเปนชุมชนนาอยู

ขอ 5 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน
โดยการบริหารจัดการระดับทองถ่ินสมดลุและยังยืนดวย

สภาพแวดลอมท่ีดโีดยอาศยักองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย

รายการรับจริงปงบประมาณ 2558

ยอดยกมาจากป 2557 253,650.35 บาท
เงินคาบริการจาก สปสช. 178,065.00 บาท
เงินอุดหนุน จาก อบต.ทะเมนชัย 80,000.00 บาท
เงินไดดอกเบีย้ธนาคาร 815.01 บาท
รวมรายรับท้ังสิน 512,530.36 บาท
(-หาแสนหน่ึงหมื่นสองพันหารอยสามสิบบาทสามสิบหกสตางค-)

รายการเบิกจายจริงปงบประมาณ 2558
ประเภทท่ี 1 กิจกรรมสนับสนุนหนวยบริการหรือสถานบริการ
หรือหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

1. โครงการ รณรงคคัดกรองเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองมวง
จํานวน 28,400.- บาท
ประเภทท่ี 2 กิจกรรมการสรางเสริมสุขโดยประชาชน  และชุมชน
ทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืน

1. โครงการงานศพและงานประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอ
ลกฮอลบานหนองมวง  หมูท่ี 4 จาํนวน 22,520.- บาท

2. โครงการพัฒนาผูนําออกกําลังกาย บานบริหารชนบท
หมูท่ี 6 จํานวน 16,600.- บาท

3. โครงการอบรมใหความรูในการสงเสริม พัฒนาทักษะ
ทางกายและใจในกลุมผูสูงอายุ บานหนองไทร หมูท่ี 8 จํานวน
14,920.- บาท

4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง ลดพุง ลด
โรค บานหนองบัว หมูท่ี 9 จํานวน 8,800.- บาท

5. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงลดพุง ลด
โรค บานหนองมวง หมูท่ี 10 จํานวน 11,600.- บาท

6. โครงการพัฒนาผูนําออกกําลังกาย บานหนองนํ้าขุน
หมูท่ี 11 จํานวน 16,600.- บาท

7. โครงการใหความรูพฤติกรรมการใชสารเคมี กําจัด
ศัตรูพืชในการเกษตรบานบุตาริด หมูท่ี 12 จํานวน 15,800.-
บาท

8. โครงการพัฒนาอาสาดูแลผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส บานหนองมวงใต หมูท่ี 15 จํานวน 17,200.- บาท

9. โครงการอบรมใหความรูการดแูลสุขภาพกลุมวัย
ทํางานและผูสูงอายุ บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 จํานวน 11,600.-
บาท

10. โครงการอบรมใหความรูพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 จํานวน 8,800.- บาท

11. โครงการนักเรียนรวมใจปองกันภัยโรคติดตอ
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม จํานวน 10,000.- บาท

12. โครงการเด็กไทยสุขภาพดี โรงเรียน บานบริการ
ชนบท จํานวน 10,000.- บาท

13. โครงการอบรมและรณรงค ใหความรูเรื่องโรค
ไขเลือดออกและสุขอนามัยโรงเรยีนบานหนองไทร จํานวน
10,000.- บาท

14. โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน โรงเรียนบานหนองมวง จํานวน 10,000.- บาท

15. โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ โรงเรยีนบาน
หนองบัว จํานวน 12,000.- บาท

ประเภทท่ี 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน / พัฒนา
ศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริการ

- โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ทะเมนชัย จํานวน 38,000.- บาท

เปาหมายของกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

วัตถุประสงคของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

รายการรับกองทุนหลักประกันสขุภาพ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



1. นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
2. นางสมบัติ สีดาสมา รองประธาน
3. นายกิตติพงษ  ชะรางรัมย รองประธาน
4. ผอ.รพ.สต. บานหนองมวง กรรมการ
5. นางมาลี อินทรกาํแหง กรรมการ
6. นายบัญชา  สาระโท กรรมการ
7. นายพลากร  พูนนอก กรรมการ
8. นายวีระพล  เสนาโทย กรรมการ
9. นายอุดร  มีศรี กรรมการ
10. ส.อบต. กรรมการ
11. ส.อบต. กรรมการ
12. หนวยบริการปฐมภูมิอื่น กรรมการ
13. นางมณีรัตน  เมฆา กรรมการ
14. นางสรอย  อินทะเว กรรมการ
15. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการและเลขานุการ
16. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1. บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค

2. รับผิดชอบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
จัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหเปนไปตามที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกาํหนด

3. ดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ในความรับผิดชอบ
สามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

4. จัดทําขอมูลและแผนดาํเนินงานที่เกี่ยวกบัปญหาสาธารณสุข
กลุมเปาหมายและหนวยบริการตางๆที่เกี่ยวของ

5. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับ-จายและเงิน
คงเหลือของกองทุนปลักประกันสขุภาพเมื่อสิ้นเดือนธันวาคมของทุกป

6. แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานที่
เกี่ยวของไดตามความจําเปน

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

สอบถามรายละเอียดไดที่
กองทนุหลักประกนัสุขภาพตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัย ๓๑๑๓๐
โทร. ๐๔๔ ๖๖๖๗๔๕ , ๐๘ ๑๙๗๖ ๒๓๕๓

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

หนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน

1. นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
2. นางสมบัติ สีดาสมา รองประธาน
3. นายกิตติพงษ  ชะรางรัมย รองประธาน
4. ผอ.รพ.สต. บานหนองมวง กรรมการ
5. นางมาลี อินทรกาํแหง กรรมการ
6. นายบัญชา  สาระโท กรรมการ
7. นายพลากร  พูนนอก กรรมการ
8. นายวีระพล  เสนาโทย กรรมการ
9. นายอุดร  มีศรี กรรมการ
10. ส.อบต. กรรมการ
11. ส.อบต. กรรมการ
12. หนวยบริการปฐมภูมิอื่น กรรมการ
13. นางมณีรัตน  เมฆา กรรมการ
14. นางสรอย  อินทะเว กรรมการ
15. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการและเลขานุการ
16. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1. บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค

2. รับผิดชอบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
จัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหเปนไปตามที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกาํหนด

3. ดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ในความรับผิดชอบ
สามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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สอบถามรายละเอียดไดที่
กองทนุหลักประกนัสุขภาพตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัย ๓๑๑๓๐
โทร. ๐๔๔ ๖๖๖๗๔๕ , ๐๘ ๑๙๗๖ ๒๓๕๓

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

หนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน


