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บทที่ ๑
บทนา
เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมขอบุคคลที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายๆ
ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุ์กรรม เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้กลวิธี
การดาเนินงานในหลายวิธี และใช้ระยะเวลาการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมี
ระบบการจัดทาข้อมูล มีการจัดทาแผนงาน ที่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกาหนดทิศทางการดาเนินงานใน
การสนั บสนุ นงบประมาณให้แ ก่หน่ วยบริการ ประชาชน และภาคีที่ เกี่ยวข้อ ง การจัด ทาแผนงานดัง กล่าวอาจใช้
เครื่องมือ แผนสุขภาพชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาให้
เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

๑. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน
แผนสุขภาพชุมชน เป็น แผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน เป็น
กระบวนการที่ประชาชนมี่ส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกาหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา และ
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยเริ่มจากการคัดเลือก แกนนา การทบทวนงานในอดีต กาหนดอนาคต การสารวจข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล กาหนดปัญหา และการประเมินศักยภาพชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการทบทวนตนเอง โดย
คานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ตามศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ได้

๒. หลักการของแผน
๒.๑ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ
๒.๒ รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๓ บูรณาการกระบวนการจัดทาแผนและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๓. วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม ในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขทั้ง 5 ประเภท ตามที่สานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
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๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบ
เวียง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

๔. ขั้นตอนในการจัดทาแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. รอบเวียง
๑. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
๒. ประชุมคณะกรรมการ ฯ จัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนใน
พื้นที่เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาที่แท้จริง
๓. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ความต้องการพัฒนา และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
๔. นาข้อมูลที่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อจัดทาเป็นแผนสุขภาพชุมชน และประกาศใช้
ต่อไป
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บทที่ ๒
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
“ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้าการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส
”
วิสัยทัศน์กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง คือ
“ ประชาชนรอบเวียงสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็งสามัคคี ตาบลพัฒนายั่งยืน”
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนหน่วยบริการ หรือ สถานบริการ หรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ มี
แนวทางการพัฒนา จานวน ๒ แนวทาง ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่
จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการ กลุ่ม
ผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยกลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นในพื้นที่ มี
แนวทางการพัฒนา จานวน ๒ แนวทาง ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่กลุ่มหรือประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นในพืน้ ที่
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีแนวทางการพัฒนา
จานวน ๒ แนวทาง ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต ให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
และดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟืน้ ฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์
ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน มีกิจกรรมในการ
สร้างระบบสุขภาพที่ดี
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ มีแนวทางการพัฒนา

จานวน ๓ แนวทาง ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตาบล
กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหา กรอบแนวคิด หลักการ ระบบหลักประกัน
สุขภาพ
5.ยุทธศาสตร์ด้านการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบตั ิในพื้นที่ จานวน ๑ แนวทาง ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
๓. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม
หรือองค์กรประชาชนดาเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข
2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดาเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่
3.เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่
ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชาชนในพื้นที
4.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
5.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขได้ตามความจาเป็น เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์
๔. เป้าหมาย
๑. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในตาบลรอบเวียง ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ตามสิทธิ
อันพึงมีพงึ ได้
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้โดยถือว่า “สุขภาพ” เป็น
เรื่องของประชาชนทุกคน
๕. ส่งเสริมให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืนซึ่งจาเป็นต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้น“การสร้าง” สุขภาพมากกว่าการ
“ ซ่อม” สุขภาพ
๕. ภารกิจ
๑. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย
๑.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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๑.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน การควบคุม
โรคและการฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต ให้กับ
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ใน
พื้น ให้แก่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
๒. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอืน่ ในพื้นที่
๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน/ชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงาน
อื่นในพื้นที่
๓. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๓.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก
ในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน
๓.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การ
ควบคุมโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
ให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน
๔. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๔.๑ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
รอบเวียงให้มีประสิทธิภาพ
๕. กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
๕.๑ การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพื้นที่
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๔
๗. การดาเนินการ
-ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
๑. จัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
และดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จานวน
๑๘ คน (รวมถึงที่ปรึกษา) จากตัวแทนประชาชนในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
๒. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับตาบลรอบเวียง เพื่อจัดทาระเบียบข้อบังคับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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- ขั้นตอนการดาเนินการจัดทาแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคณะอนุกรรมการจัดทาแผนงาน โครงการของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียงเป็นคณะทางานที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพ จะต้องจัดทา
เวทีประชาคมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพให้ประชาชนในตาบลได้
รับทราบ พร้อมกันนั้นจะได้รับทราบปัญหาในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในตาบลรอบเวียงเพื่อจัดทาโครงการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพตาบลรอบเวียง อนุมัติในโครงการดังกล่าว
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
๑.) คณะอนุกรรมการจัดทาแผนงานโครงการ จะสรุปแผนพัฒนาสุขภาพพร้อมทั้งปัญหาความต้องการในด้านสุขภาพ
ของประชาชนในตาบลรอบเวียง นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
๒.) คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ จะจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่จะนามาใช้เป็นกรอบ
การจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งกาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะนาเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
๓) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาสุขภาพแล้ว ก็จัดประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาว่ามีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้อง
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาสุขภาพ
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพ คณะอนุกรรมการจัดทาแผนงานโครงการ ดาเนินการสารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แล้วยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดทาได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้ สุขภาพ
การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง เพื่อเป็นข้อมูลที่นามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในตาบลและภายนอกตาบล เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์
ค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประประชาชนใน
เขตพื้นที่
๒) การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนงานโครงการ จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมานาเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง ประชาคมหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพื่อนามาคัดเลือกจัดทา
แผนพัฒนาสุขภาพรวมทั้งจัดลาดับความสาคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาสุขภาพ การจัดลาดับความสาคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อนาคะแนนมาจัดลาดับความสาคัญเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในตาบลรอบเวียง
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง

หน้า 7

ขั้นตอนที่ ๔ การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
หลังจากได้แนวทางแผนพัฒนาสุขภาพ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาดาเนินการหลังจากทราบภารกิจ
แนวทางการพัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียงจะต้องทา
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนงานโครงการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสุขภาพของ
ตาบล มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสุขภาพ เพื่อให้
สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทาร่างแผนพัฒนาสุขภาพ
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนงานโครงการ จัดทาร่างแผนพัฒนาสุขภาพ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน เพื่อ
เสนอร่างแผนพัฒนาสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสุขภาพให้สมบรูณ์
ต่อไป เมื่อดาเนินการการตามขั้นตอนต่าง ๆเสร็จสิ้นแล้วให้นาร่างแผนพัฒนาสุขภาพที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียงเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพ
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนงานโครงการ จะนาผลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑-๖ จัดทาร่างแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง จากนั้นจะนาร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
ตาบลรอบเวียง เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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บทที่ ๓
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย
การ
กระจายอานาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตาบล เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2538

1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง/อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่
ตาบล
รอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พิกัดที่ N 19.914555 E.099.877339 มีจานวนหมู่บ้านรวม 5
หมู่บ้าน รวมพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยกกันเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 , บ้านป่าบงหมู่ที่
3 และบ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

เขตตาบลริมกก

อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้

ติดต่อกับ

เขตตาบลเวียงชัย

อาเภอเวียงชัย

จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

เขตตาบลเวียงเหนือ

อาเภอเวียงชัย

จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

เขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 2 พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้านคือ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 , บ้านป่างิ้ว หมู่ที่
4 มีพื้นที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

เขตตาบลแม่ยาว

อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้

ติดต่อกับ

เขตตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

เขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

เขตตาบลดอยฮาง

อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีพื้นที่ 2 ส่วนคือ พื้นที่ฝั่งทางด้านทิศตะวันออก
เป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ากกผ่านทางทิศเหนือ 3 หมู่บ้าน และยังมีแม่น้ากรณ์ ไหลผ่านหมู่ที่ 5 บ้าน ป่ายางมนใหม่
และแม่น้าลาว ไหลผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าบง
ส่วนพื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ดอนลาดเชิงเขา คือ บ้านหนองด่านหมู่ที่ 1 และมีแม่น้ากก
ผ่านพื้นที่ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 และมีคลองผันน้ากรณ์สู่น้ากกไหลผ่าน บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1

ไหล

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

1.4 ลักษณะของดิน
- เป็นดินร่วนปนทรายในเขตพื้นที่บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 , บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 และ
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 ตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- เป็นดินดาร่วนซุย ในพื้นที่บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 และบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
มีแหล่งน้าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ากรณ์ แม่น้ากก และแม่น้าลาว

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ไม่มีป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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2.ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ประกอบด้วยจานวนหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่
แยกกันเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 , บ้านป่า
บงหมู่ที่ 3 และบ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ส่วนที่ 2 พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้านคือ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1,บ้าน ป่า
งิ้ว หมู่ที่ 4

2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีเขตเลือกตั้ง จานวน 1 เขต 4 หน่วยเลือกตั้ง คือ
หน่วยที่ 1 บ้านหนองด่าน
หน่วยที่ 2 บ้านป่ายางมน
หน่วยที่ 3 บ้านป่าบง
หน่วยที่ 4 บ้านป่ายางมนใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2554 ผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 2,213 คน มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 1,686 คน
รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีดังนี้
1.นายไพศาล พุทธิมา

ตาแหน่ง

นายยอ อบต.รอบเวียง

2.นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ ตาแหน่ง

รองนายก อบต.รอบเวียง

3.นายชูศักดิ์

ตาแหน่ง

รองนายก อบต.รอบเวียง

ตาแหน่ง

เลขานายก อบต.รอบเวียง

อะทะสุวรรณ์

4.นางสาวหทัยรัตน์ วงค์ปั๋น

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีดงั นี้
1.นายประครอง พูลเจริญ
2.นายสมบูรณ์ สมศักดิ์
3.นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์
4.นายเอกภพ รัศมี
5.นายอินถา พรมยศ
6.นางกรรณิการ์ แก่นพล
7.นายประเสริฐ สะสม
8.นายดุษฎี
วงสถาวร
9.นายบุญส่ง วงค์คายอด
10.นางบัวถา ชุมภูรัตน์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขาสภาฯ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น จานวน 4,029 คน แยกเป็นชาย 1,894 คน หญิง 2,135 คน ความหนาแน่นของ
ประชากรในพื้นที่ 192 คนต่อตารางกิโลเมตร
หมู่ที่

ประชากร

หมู่บ้าน

ชาย (คน) หญิง (คน)

รวม (คน)

หลังคาเรือน

1

หนองด่าน

580

615

1,195

559

2

ป่ายางมน

381

435

816

357

3

ป่าบง

277

331

608

348

4

ป่างิ้ว

60

68

128

125

5

ป่ายางมนใหม่

271

322

593

259

0

รอบเวียง

325

364

689

3

1,894

2,135

4,029

1,651

รวม

(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2559 ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ/งานทะเบียนราษฎร อาเภอเมืองเชียงราย)
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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ช่วงอายุ
น้อยกว่า 1 ปี
1 ปีเต็ม - 2 ปี
3 ปีเต็ม – 5 ปี
6 ปีเต็ม – 11 ปี
12 ปีเต็ม – 14 ปี
15 ปีเต็ม – 17 ปี
18 ปีเต็ม – 25 ปี
26 ปีเต็ม – 49 ปี
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม
มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป
รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

16
40
62
88
48
55
168
678
386
327
1,868

18
30
55
100
49
59
182
802
439
385
2,119

34
70
117
188
97
114
350
1,480
825
712
3,987

สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
-โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่ายางมน
-โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวิศานุสรณ์
-โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
- ศูนย์การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง

4.2 สาธารณสุข
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเวียง

1

แห่ง

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน

1

แห่ง

-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

5

แห่ง

4.3 อาชญากรรม
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงส่วนใหญ่มีการป้องกันภัยอย่างถูกวิธี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิก อปพร.และมีผู้นาที่ช่วยกันสอดส่องดูแล
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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ความปลอดภัยให้กับสมาชิกในหมู่บ้านและช่วงกลางคืนได้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณะส่องให้ความสว่าง
อย่างเพียงพอ แม้กระทั่งจุดที่มีความอันตรายและความเสี่ยง
4.4 ยาเสพติด
ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้นา และประชาชนในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญ หาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงสามารถทาได้ตามอานาจหน้าที่ เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์
การแจ้งเบาะแส
การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ก็เป็นหน่วยงานอื่นดาเนินการเช่น อาเภอหรือตารวจ
แล้วแต่กรณี และการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรม
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
จานวน 1 แห่ง และมีการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

5.ระบบบริการพืน้ ฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
จานวน

ถนนคอนกรีต

สายทางรวม
(สาย)

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย)

1

38

1

2

25

3

ถนนลูกรัง
(สาย)

ถนนหินคลุก
(สาย)

23

10

4

1

20

4

-

19

1

18

-

-

4

6

-

5

1

-

5

17

1

15

1

-

รวม

105

4

81

16

4

หมู่ที่

เสริมเหล็ก
(สาย)
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ถนนเชื่อมระหว่างตาบล

3

-

-

-

ถนนในการรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่น

3

-

-

-

5.2 การไฟฟ้า
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน

5.3 การประปา
- ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน และหมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่
- ระบบประปาส่วนภูมิภาค จานวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว

5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้านในพื้นที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์เชียงราย และการติดต่อสื่อสารจะใช้โทรศัพท์
สานักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเตอร์เน็ต และวิทยุสื่อสารของอาเภอเมืองเชียงรายโดยองค์การบริหาร
ส่วนตาบลรอบเวียงเป็นลูกข่าย การขนส่งจะใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตาบลรอบเวียง

6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงจะเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนประมาณร้อยละ
60 ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ได้ แก่ ปลู กข้าว ปลู กข้าวโพดหวาน ปลูกข้ าวโพดสั ตว์ ฯลฯ
ที่ เหลื อ
ประกอบอาชีพส่วนตัว รับจ้าง และอาชีพอื่นๆ
6.2 การประมง
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ไม่มีพื้นที่ในการประมง
6.3 การปศุสัตว์
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร
การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา ฯลฯ ในทุกหมู่บ้านของพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
6.4 การบริการ
ลาดับที่

ประเภท

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 รวม

1

ร้านค้าของชาต่างๆ

6

10

3

1

2

22

2

ร้านอาหารตามสั่ง
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

3

6

1

30

1

41

3

3

-

-

-

6

2

19

1

1

8

31

-

3

-

-

-

3

-

1

1

-

1

3

-

1

-

-

-

1

-

1

1

-

-

2

-

3

-

-

1

4

-

1

-

-

1

2

-

2

-

-

1

3

3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้านพักอาศัยให้เช่า
ตลาดสด
สถานบริการน้ามัน
ร้านเขียนป้าย
ร้านซ่อมรถยนต์
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
ร้านคาร์แคร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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12

ร้านบริการเสริมสวย-ตัดผม

-

5

-

-

2

7

13

ร้านขายยางรถยนต์

-

-

1

-

1

2

14

ร้านซ่อมไดนาโม

-

-

-

-

1

1

15

ร้านขายปุ๋ย-อุปกรณ์การเกษตร

-

-

-

-

1

1

16

ร้านรับทา พรบ.ต่างๆ

-

-

-

-

1

1

17

ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

-

-

-

-

1

1

14

55

8

32

22

131

รวม
6.5 การท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีแหล่งท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย ตั้งอยู่ หมูที่
4 บ้านป่างิ้ว ตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
6.6 อุตสาหกรรม
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ส่วนมากจะเป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กอยู่ตามหมู่บ้านซึ่งกระจายอยู่ทั่วไป ดังนี้
ลาดับที่

ประเภท

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 รวม

1

โรงเลี้ยงหมู

2

1

-

-

-

3

2

โรงงานผลิตน้าดื่ม

1

-

-

1

2

4

3

โรงอลูมิเนียม

2

-

1

-

-

3

4

ผลิตไอศกรีม

2

-

-

-

-

2

5

โรงผลิตแหนม , แคบหมู

-

2

-

-

-

2

6

โรงสีข้าว

-

-

1

-

1

2

7

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

-

-

4

-

1

5
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8

โรงเชือดไก่

-

-

1

-

-

1

9

โรงขนมจีน

-

-

4

-

-

4

10

ร้านอ๊อก-เชื่อมเหล็ก

-

-

1

-

-

1

11

โรงเพาะพันธุ์สัตว์

-

-

1

-

-

1

12

โรงงานน้าปลา

-

-

-

-

1

1

13

ท่าทราย

-

-

-

-

1

1

7

3

13

1

6

30

รวม

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
-กลุ่มวิสาหกิจนาปี
-กลุ่มจักรสานไม้ไผ่
-กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง
-กลุ่มนาปรังบ้านป่าบง
-กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านป่างิ้ว
-กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่ายางมนใหม่
-กลุ่มเกษตรกร
-กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

6.8 แรงงาน
แรงงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในพื้นที่ และแรงงานต่าง
ด้าว(พม่า)

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
มีจานวน 5 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ประชากร

หมู่บ้าน

ชาย (คน) หญิง (คน)

รวม (คน)

หลังคาเรือน

1

หนองด่าน

580

615

1,195

559

2

ป่ายางมน

381

435

816

357

3

ป่าบง

277

331

608

348

4

ป่างิ้ว

60

68

128

125

5

ป่ายางมนใหม่

271

322

593

259

0

รอบเวียง

325

364

689

3

1,894

2,135

4,029

1,651

รวม

(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2559)
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชาชนในพื้นที่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูก
ข้าวโพดหวาน ปลูกข้าวโพดสัตว์ ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่ การเลี้ยง
ปลา ฯลฯ
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าการเกษตร
แหล่งน้าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่
1. แม่น้าแม่กรณ์
2. แม่น้ากก
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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3. แม่น้าลาว
4. ลาคลอง หนองน้าต่างๆ
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพือ่ การอุปโภค บริโภค)
-มีแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ลาคลอง หนองน้าต่างๆ และแม่น้า
-มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาค
-มีสระเก็บน้า

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการ
นับถือศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม มีศาสนสถาน จานวน 2 แห่ง คือ
1. วัดหนองป่าอั้น
2. วัดป่ายางมน

หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประชากรส่ วนใหญ่ ในเขตองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลรอบเวี ยงจะยึด ถื อตามประเพณี ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง
เกี่ยวกับชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ และ
ที่แตกต่างจากประเพณีของชาวไทยในภาคอื่นๆ ประเพณีเอาขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ) ประเพณีส่งเคราะห์
ประเพณีสืบชะตา ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด ประเพณีตานก๋วยสลาก
แห่เทีย นพรรษา ประเพณี เป็ งปุ๊ ด ประเพณี ตานขัน ข้าว (ถวายอาหารพระอุ ทิศส่วนกุศลให้ คนตาย) และ
ประเพณีสาคัญอื่นๆ ในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณียี่เป็ง (ลอย
กระทง) ฯลฯ
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ
- มีปราชญ์ด้านศาสนาและพิธีกรรม

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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- กลุ่มสานไม้ไผ่ ผลิตเครื่องใช้ เช่น เครื่องมือในการจับปลา และเครื่องใช้ในครัวเรือน ไซดักปลา
ข้องใส่ปลา กระจาด ตระกร้า กระด้ง ตระแกรง ฯลฯ
ภาษาถิ่น คือ
-ภาษาเมืองล้านนา
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ
- กลุ่มสานไม้ไผ่ ผลิตเครื่องใช้จาหน่าย เช่น เครื่องมือในการจับปลา และเครื่องใช้ในครัวเรือน ไซดัก
ปลา ข้องใส่ปลา กระจาด ตระกร้า กระด้ง ตระแกรง ฯลฯ

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
-แม่น้า

ได้แก่ น้ากรณ์ น้ากก และน้าลาว

-หนองน้า

ได้แก่ -หนองกกน้อย หมู่ที่ 1
-หนองน้าแม่ฮ้าง และหนองป่ายางมน (ยังไม่ได้ออก นสล.) หมู่ที่ 2
-หนองแหย่ง และหนองแม่ห่าง หมู่ที่ 5

-ลาคลอง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
-ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน

จานวน

3

แห่ง

-ระบบประปาส่วนภูมิภาค

จานวน

1

แห่ง

-สระเก็บน้า

จานวน

4

บ่อ

9.2 ป่าไม้
ไม่มีป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
9.3 ภูเขา
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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ไม่มีภูเขา ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และภูเขา แต่จะมี
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ แม่น้า แหล่งน้า ซึ่งมีคุณภาพปานกลางถึงดี สามรถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค
และใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
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บทที่ ๔
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๕ ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๔-๒๖๘๗ โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๔-๒๖๘๗ ต่อ ๑๕
เวปไซด์ www.robwieng.go.th ลงนามข้อตกลงการดาเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ปี พ.ศ.๒๕๓๘
วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่
๑)
เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ
หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องบริการสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล
ระดั บปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็ น ต่อสุ ขภาพการด ารงชีวิต เพื่ อให้กลุ่ม แม่และเด็ก กลุ่ ม ผู้สูง อายุ กลุ่ มคนพิการ กลุ่ ม
ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๒)
เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ดาเนินงานตาม
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่
และกรณีมีความจาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์
จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชานหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้น
๓)
เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริม กิ จ กรรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด เป็นเงินไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
๔)
เพื่ อ สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารหรื อ พั ฒ นากองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพให้ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น ใน
กรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นต้องมี ราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อ
หน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ใน
ความดูแล และบารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
๕)
กรณี เกิ ดโรคระบาดหรือ ภัยพิ บั ติในพื้ น ที่ ให้ คณะกรรมการกองทุน พิ จารณาอนุมั ติจ่ าย
เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาธารณสุขได้ตามความจาเป็นเหมาะสม
และทันต่อเหตุการณ์ได้
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แหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินกองทุน ประกอบด้วย
๑)
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
๒)
เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติปกครอง
๒.๑
เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สมทบเงิน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
๒.๒ เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่หรือเทศบาล ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๒.๓ เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๒.๔ เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตาบลขนาดเล็ก ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
๔)
รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
เงินค่าบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติหมวดบริการส่งเสริมป้องกัน
(จัดสรรให้เป็ นรายปี ตามจานวนประชากร)

เงินอุดหนุนหรืองบประมาณจาก อบต.
(จัดสรรามสัดส่วน ที่ สปสช.กาหนด/รายปี )

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ ที่

เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน

รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สนิ ที่ได้รบั มาในกิจการ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ ที่
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งบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกนสุขภาพตาบลรอบเวียง
ปีงบประมาณ

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก

สปสช

อบต

164,206
164,520
165,825
166,725
187,560

65,682
70,000
70,000
70,000
76,000

หมายเหตุ

ชุมชน

100
200
200
100
-
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แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ระดับประชาชน

ประชาชนมีสุขภาพดี
(ทั้งทางกาย และจิตใจ)
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม/
มีความรู้ด้านสุขภาพ

ระดับภาคี

อบต.มีการสนับสนุน
งบประมาณ/ทรัพยากร

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-สร้างนวัตกรรม
-สืบสานวัฒนธรรม

มีกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน ได้แก่
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรค
(โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ)
- ประชาชนมีสวนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมกิจกรรมแกนนาด้านสุขภาพ(เยาวชน
อสม.ตารวจ อปพร.)

ทุกภาคีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน

ภาคีเครือข่ายภายนอก
ให้การสนับสนุน
(วิชาการ/งบประมาณ

พัฒนาระบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

มีการบูรณาการแผนงาน
เชิงรุก

ระดับกระบวนการ
มีการรายงานผลการดาเนินงาน
และระบบตรวจสอบประเมินผล

ระดับรากฐาน

พัฒนาบุคลากรทุกภาคี
เครือข่าย การทางานเป็นทีม
- สร้างขวัญกาลังใจ
- มีวัฒนาธรรมที่ดีใน
องค์กร

มีระบบสุขภาพ และระบบสนับสนุนที่ดี
- พัฒนา รพ.สต. /พัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมฯอนุบาลปลอดโรค
- มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

มีการพัฒนาแกนนา
ภาคประชาชน

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง

มีศูนย์ข้อมูล และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ครอบคลุม และรับฟัง
ความคิดเห็นทุกภาคส่วน
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เป้าหมายการดาเนินงานโครงการสร้างการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยส่งเริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการดารงชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
๑.นายไพศาล พุทธิมา

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง

ประธานกรรมการ

๒.นางถนอม ปงธิยา

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑

รองประธานกรรมการ

๓.นายบุญทา อารีย์

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒

รองประธานกรรมการ

๔.นายเหรียญชัย ไชยลังกา

ผอ.รพ.สต.บ้านป่ายางมน

กรรมการ

๕.นายนรงค์ อุปันโน

ผอ.รพ.สต.รอบเวียง

กรรมการ

๖.นายเกรียงศักดิ์ สันธิ

ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน

กรรมการ

๗.นายคาปัน บุญเรือง

ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน

กรรมการ

๘.นางรวีวรรณ เรือนแก้ว

ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน

กรรมการ

๙.นายสันติ ผาตินาวิน

ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน

กรรมการ

๑๐.นายเอกชัย เรียบร้อยกิจ

ผู้แทนหมูบ่ ้านหรือชุมชน

กรรมการ

๑๑.นายอินถา พรมยศ

สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง

กรรมการ

๑๒.นางกรรณิการ์ แก่นพล

สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง

กรรมการ

๑๓.นางนงค์เยา คาฟู

อาสาสมัครสาธารณสุข

กรรมการ

๑๔.นายกฤติเดช วงค์น๊อต

อาสาสมัครสาธารณสุข

กรรมการ

๑๕.นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์

ปลัด อบต.รอบเวียง

กรรมการและเลขานุการ

๑๖.นางสุนันทา ศรีปัญญา

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๗. ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่ปรึกษา

๑๘.สาธารณสุขอาเภอเมืองเชียงราย

ที่ปรึกษา

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลรอบเวียง
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