
 
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

ฉบับที่ 1/2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 1 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์
ที่ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

1 โครงการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรัง 

ประเภทท่ี 1 สนับสนุนหน่วย
บริการ/สถานบริการ/
หน่วยงานสาธารณสุข  

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) 

-ประชาชนอายุ 
15 ปี ข้ึนไปใน
เขตพื้นท่ีความ
รับผิดชอบ  
รพ.สต.รอบ
เมือง  
 

-จ านวน 
5,375  คน 

-เพื่อคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิต 
หลอดเลือด
สมองและ
ภาวะอ้วนลง
พุงใน
ประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป 

-เพื่อให้
ประชาชนอายุ 
๑๕ ปีขึ้นไปใน
เขตรับผิดชอบ 
ได้มีความรู้โดย
ให้มีบทบาทใน
การจัดการ
สุขภาพหรือ
การดูแล
สุขภาพตนเอง 
ครอบครัวและ
ชุมชน 
 

-ออกตรวจคัดกรอง
ภาวะสุขภาพโดย
การสัมภาษณ์ใน
เรื่องการสุบบุหรี่ 
การดื่มสุรา การ
รับประทานอาหาร 
การออกก าลังกาย 
ตรวจสุขภาพวัด
ความดันโลหิต 
ตรวจระดับน้ าตาล
ในเลือดฯลฯ 
-วิเคราะห์ผลการ
ตรวจคัดกรอง
จ าแนกความเสี่ยง
ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มขาว 
เขียวอ่อน ตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปราจีนบุรี 

61,035.- -ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
ในการประชุม 
ช้ีแจงโครงการ      
จ านวน 1 
มื้อๆละ 35 
บาท จ านวน 
81 คน  เป็น
เงิน 2,835 
บาท  
-ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
ในการออก 
ตรวจคัดกรอง   
จ านวน 2 
มื้อๆละ 35 
บาท จ านวน 
81 คน  เป็น
เงิน 5,670 
บาท 

1  ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 1 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์
ที่ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

1 โครงการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรัง 
(ต่อ) 

ประเภทท่ี 1 สนับสนุนหน่วย
บริการ/สถานบริการ/
หน่วยงานสาธารณสุข  

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) 

-ประชาชนอายุ 
15 ปี ข้ึนไปใน
เขตพื้นท่ีความ
รับผิดชอบ  
รพ.สต.รอบ
เมือง  
 

-จ านวน 
5,375  คน 

-เพื่อคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิต 
หลอดเลือด
สมองและ
ภาวะอ้วนลง
พุงใน
ประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป 

-เพื่อให้
ประชาชนอายุ 
๑๕ ปีขึ้นไปใน
เขตรับผิดชอบ 
ได้มีความรู้โดย
ให้มีบทบาทใน
การจัดการ
สุขภาพหรือ
การดูแล
สุขภาพตนเอง 
ครอบครัวและ
ชุมชน 
 

-ออกตรวจคัดกรอง
ภาวะสุขภาพโดย
การสัมภาษณ์ใน
เรื่องการสุบบุหรี่ 
การดื่มสุรา การ
รับประทานอาหาร 
การออกก าลังกาย 
ตรวจสุขภาพวัด
ความดันโลหิต 
ตรวจระดับน้ าตาล
ในเลือดฯลฯ 
-วิเคราะห์ผลการ
ตรวจคัดกรอง
จ าแนกความเสี่ยง
ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มขาว 
เขียวอ่อน ตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปราจีนบุรี 

61,035.- -ค่าอาหาร
กล างวัน ใน
การออกตรวจ
คัดกรอง   
จ านวน 2 
มื้อๆละ 65 
บาท จ านวน 
81 คน เป็น
เงิน 10,530
บาท 
-ค่าอาหาร
กลางวัน
กิจกรรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ให้กับ
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง จ านวน 
1 มื้อๆละ 65 
บาท จ านวน 
100 คน เป็น
เงิน 6,500 
บาท 

1  ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 1 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์
ที่ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

1 โครงการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรัง 
(ต่อ) 

ประเภทท่ี 1 สนับสนุนหน่วย
บริการ/สถานบริการ/
หน่วยงานสาธารณสุข  

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) 

-ประชาชนอายุ 
15 ปี ข้ึนไปใน
เขตพื้นท่ีความ
รับผิดชอบ  
รพ.สต.รอบ
เมือง  
 

-จ านวน 
5,375  คน 

-เพื่อคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิต 
หลอดเลือด
สมองและ
ภาวะอ้วนลง
พุงใน
ประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป 

-เพื่อให้
ประชาชนอายุ 
๑๕ ปีขึ้นไปใน
เขตรับผิดชอบ 
ได้มีความรู้โดย
ให้มีบทบาทใน
การจัดการ
สุขภาพหรือ
การดูแล
สุขภาพตนเอง 
ครอบครัวและ
ชุมชน 

-ออกตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพ
โดยการสัมภาษณ์
ในเรื่องการสุบบุหรี่ 
การดื่มสุรา การ
รับประทานอาหาร 
การออกก าลังกาย 
ตรวจสุขภาพวัด
ความดันโลหิต 
ตรวจระดับน้ าตาล
ในเลือดฯลฯ 
-วิเคราะห์ผลการ
ตรวจคัดกรอง
จ าแนกความเสี่ยง
ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มขาว 
เขียวอ่อน ตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปราจีนบุรี 

61,035.- -ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  
กิจกรรม
ปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมให้กับ
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง  จ านวน 
2 มื้อๆละ 35 
บาท จ านวน 
100 คน เป็น
เงิน 7,000 
บาท 
-ค่าวัสดุในการ
ตรวจคัดกรอง 
เป็นเงิน 
20,000 บาท 
-ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส
แตนดี้ 3 อ 2 ส 
เป็นเงิน 8,500 
บาท  

1  ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 

 
(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                   (นางเพียงลฎา    รอดเพชร)              (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรอบเมือง                     ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 1 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

2 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ปีงบประมาณ 2560 

ประเภทท่ี 1 สนับสนุน
หน่วยบริการ/สถาน
บริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข  

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1-9 

ต าบลรอบเมือง 

ประชากรต าบล
รอบเมือง 

-ส่งเสริมให้
ประชาชนทุก
ครัวเรือน และ 
อสม.มีความรู้
ความเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือ
ในการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
อย่างต่อเนื่อง 
-เพื่อก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย 
ในชุมชน/วัด/
โรงเรียน 
-เพื่อลดอัตราการ
ป่วยด้วย
ไข้เลือดออก 

-จัดตั้งทีม
เคลื่อนที่เร็วใน
การควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกหมู่
ละ ๑ ทีมๆละ ๕ 
คน 
-รณรงค์ก าจั ด ด
แหล่งเพาะพัน ธุ์ธุ์
ยุงลาย/แจ ก ก
ทรายอะเบท /
ส ารวจความชุก 
ชุมของลูก 
น้ ายุงลา ย ๔ ครั้ง/
ปี 
 

47,000.- -ค่าตอบแทนทีม
เคลื่อนที่เร็วใน
การควบคุมโรคฯ 
(๕ คนๆละ ๑๐๐ 
บาท/๒ ครั้ง/
ผู้ป่วย ๑ ราย) 
จ านวน ๒ 0 
รายๆละ ๑,๐๐๐ 
บาท  เป็นเงิน 
20,000 บาท 
-ค่าจ้างเหมาพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย(๒ ครั้งๆ
ละ ๒๐๐ บาท/
ราย) จ านวน ๒ 0 
รายๆละ ๔๐๐ 
บาท (เบิกจ่าย
เฉพาะกรณีเกิด
โรคเท่านั้น)  เป็น
เงิน 8,000 บาท 
 

1  ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 

   
 

 
 
 



5 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 1 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

2 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ปีงบประมาณ 2560 
(ต่อ) 

ประเภทท่ี 1 สนับสนุน
หน่วยบริการ/สถาน
บริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข  

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1-9 

ต าบลรอบเมือง 

ประชากรต าบล
รอบเมือง 

-ส่งเสริมให้
ประชาชนทุก
ครัวเรือน และ 
อสม.มีความรู้
ความเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือ
ในการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
อย่างต่อเนื่อง 
-เพื่อก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย 
ในชุมชน/วัด/
โรงเรียน 
-เพื่อลดอัตราการ
ป่วยด้วย
ไข้เลือดออก 

-จัดตั้งทีม
เคลื่อนที่เร็วใน
การควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกหมู่
ละ ๑ ทีมๆละ ๕ 
คน 
-รณรงค์ก าจั ด ด
แหล่งเพาะพัน ธุ์ธุ์
ยุงลาย/แจ ก ก
ทรายอะเบท /
ส ารวจความชุก 
ชุมของลูก 
น้ ายุงลา ย ๔ ครั้ง/
ปี 
 

47,000.- -ค่าน้ ามันในการ
พ่นหมอกควัน  
จ านวน 20 
รายๆละ 2 ครั้งๆ
ละ 200 บาท 
(เบิกจ่ายเฉพาะ
กรณีเกิดโรค
เท่านั้น)  เป็นเงิน 
8,000 บาท 
-ค่าอาหารว่าง
และอาหาร
กลางวันในการ
อบรม จ านวน 
100 คน ๆ ละ 
100 บาท  เป็น
เงิน 10,000 
บาท 
-ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์/ป้าย  
เป็นเงิน 1,000 
บาท 

1  ตุลาคม 
2559 – 

30 กันยายน 
2560 

 
 
 
(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                   (นางเพียงลฎา    รอดเพชร)              (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรอบเมือง                     ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 



6 
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 2  เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ประเภทท่ี 2  เพื่อสนับสนุน
ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 

ชมรม อสม.
ต าบลรอบเมือง 

ชมรม อสม. 
และประชาชน
ในต าบลรอบ
เมือง 

87 เพื่อ การปฏิบัติ
กิจกรรมของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน เกิด
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

จัดหาโต๊ะพับ
เอนกประสงค์
เหลี่ยม 

5,000.- โต๊ะพับ
อเนกประสงค์
เหลี่ยม  ขนาด 
๑.๒  x ๑.๒ 
นิ้ว  ( กว้าง  
๗๕  x ยาว  
๑๘๐  x สูง  
๗๕ ซนติเมตร)  
จ านวน 2  ตัว 

31 ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 

   
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                   (นา ยชัยยพล       ชาวเมืองสีวสุ)            (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
                     ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลรอบเมือง                              ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 3  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ  
                                                เชิงรุกของศูนยเ์ด็กเลก็หรอืศูนยช์ื่ออ่ืน  

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

- - - - - - - - - - - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

1 ค่าตอบแทนกรรมการ
หรือท่ีปรึกษากองทุนฯ 
อบต.รอบเมือง 

ประเภทท่ี 4  สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

17 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
กรรมการหรือท่ี
ปรึกษากองทุนฯ
ในการเข้าร่วม
ประชุม 

จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการหรือท่ี
ปรึกษากองทุนฯ 

81,600.- ค่าตอบแทน
กรรมการหรือ
ที่ปรึกษาใน
การประชุม ไม่
เกินครั้งละ 
400 บาทต่อ
คน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน 800 
บาท 

1  ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 

   
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวณัฐพร   สมใจ)             (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                             ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 

 

***งบประมาณท่ีใช้ใน  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ล าดับที่ 1-7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน   60,224.85.-  บาท  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

2 ค่าตอบแทน
อนุกรรมการกองทุนฯ 
อบต.รอบเมือง 

ประเภทท่ี 4  สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง 

อนุกรรมการ
กองทุนฯ 

7 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
อนุกรรมการ
กองทุนฯในการ
เข้าร่วมประชุม 

จ่ายค่าตอบแทน
อนุกรรมการ
กองทุนฯ 

25,200.- ค่าตอบแทน
อนุกรรมการ
ในการประชุม 
ไม่เกินครั้งละ 
300 บาทต่อ
คน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน 600 
บาท 

1  ตุลาคม 
2559– 
30 กันยายน 
2560 

   
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบโครงการ                
   (นางสาวณัฐพร   สมใจ)                              (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 

       กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                                        ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 

 

 

***งบประมาณท่ีใช้ใน  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ล าดับที่ 1-7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน   60,224.85.-  บาท  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ  
                                               ปงีบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย 

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

3 จัดหาและสนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ์ , ครุภัณฑ์ 
ให้เพียงพอกับการ
บริหารงานกองทุนฯ 
อบต.รอบเมือง 

ประเภทท่ี 4  สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง 

การบริหารงาน 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง 

17 เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ จัดจ้าง 
วัสดุอุปกรณ์ , 
ครุภัณฑ์ของ
กองทุนฯ ตาม
ระเบียบพัสดุของ 
อปท. 

1.จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 
, วัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ,วัสดุ
ด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ใน
การบริหารงานของ
กองทุนฯ 

30,000 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อ จัด
จ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ , 
ครุภัณฑ์ของ
กองทุนฯ ตาม
ระเบียบพัสดุ
ของ อปท. 

1  ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 

   
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวณัฐพร   สมใจ)                           (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                           ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

  

 

***งบประมาณท่ีใช้ใน  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ล าดับที่ 1-7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน   60,224.85.-  บาท  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ 
                                               ปงีบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย 

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

4 แผนงานการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานกองทุนฯ 
อบค.รอบเมือง 
 

ประเภทท่ี 4  สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง 

การบริหารงาน 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง 

17 1.เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาและซ่อม
บ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ 
, ครุภัณฑ์ ให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
กองทุนฯ 
2.เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ 

1.ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษา วัสดุ
อุปกรณ์ , ครุภัณฑ์ 
ของกองทุนฯ 
2.ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานกองทุน 
3.ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 

20,000.- 1.ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 
วัสดุอุปกรณ์ , 
ครุภัณฑ์ ของ
กองทุนฯ 
2.ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน
กองทุน 
3.ค่าใช้สอย
อื่นๆ 

1  ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 

   
 
 

(ลงช่ือ)                                             ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวณัฐพร   สมใจ)              (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
       กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                                         ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 
***งบประมาณท่ีใช้ใน  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ล าดับที่ 1-7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน   60,224.85.-  บาท  



12 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย 

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

5 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 
อบต.รอบเมือง  

ประเภทท่ี 4  สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

17 1.เพื่อให้
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพมากยิ่งขึ้น 

1.จัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับงาน
กองทุนฯ 
2.ติดต่อวิทยากร
จาก สปสช.เขต 6 
ระยอง 
3.อบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
โปรแกรมระบบ
บริหารจัดการ
กองทุนฯ 

30,000.- 1.จัดอบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับงาน
กองทุนฯ 
2.ติดต่อ
วิทยากรจาก 
สปสช.เขต 6 
ระยอง 
3.อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับ
โปรแกรม
ระบบบริหาร
จัดการกองทุน 

1  ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 

   
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวณัฐพร   สมใจ)            (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                             ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

 
***งบประมาณท่ีใช้ใน  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ล าดับที่ 1-7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน   60,224.85.-  บาท  
 



13 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย 

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่
เริ่มต้น-

วันที่สิ้นสุด 
6 ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มในการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร , และ
คณะอนุกรรมการ ของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ อบต.รอบ
เมือง  

ประเภทท่ี 4  สนับสนุน
การบริหาร/พัฒนากองทุน 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี อบต.
รอบเมือง 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ  
และคณะอนุ 
กรรมการ 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ  
และคณะอนุ 
กรรมการ 

-เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการ
ประชุมแต่ละ
คราวของ 
คณะกรรมการ
บริหาร และ
คณะอนุกรรมการ  
ของกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

-เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการ
ประชุมแต่ละ
คราวของ 
คณะกรรมการ
บริหาร และ
คณะอนุกรรมการ  
ของกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

10,000.- -เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการ
ประชุมแต่ละ
คราวของ 
คณะกรรมการ
บริหาร และ
คณะอนุกรรมการ  
ของกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

1  ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 

   
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวณัฐพร   สมใจ)            (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                             ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

 

 

***งบประมาณท่ีใช้ใน  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ล าดับที่ 1-7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน   60,224.85.-  บาท  
 

 



14 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย 

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

7 ค่าวัสดุในการ
ประชาสัมพันธ์งาน
เกี่ยวกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 
อบต.รอบเมือง  

ประเภทท่ี 4  สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 
และ ประชาชน
ในต าบลรอบ
เมือง 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
ฯ และ 
ประชาชนใน
ต าบลรอบ
เมือง 

-เพื่อเป็นการ
จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์
งานของกองทุนฯ 
-เพื่อเป็นการ
จัดท าป้ายในการ
รณรงค์ ป้องกัน 
โรคต่างๆที่เกิดขึ้น 

-เพื่อเป็นการจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์
งานของกองทุนฯ 
-เพื่อเป็นการจัดท า
ป้ายในการรณรงค์ 
ป้องกัน โรคต่างๆที่
เกิดขึ้นให้
ประชาชนในต าบล
รอบเมืองได้ทราบ
ถึงการป้องกันโรค
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น 

20,000 -เพื่อเป็นการ
จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์
งานของ
กองทุนฯ 
-เพื่อเป็นการ
จัดท าป้ายใน
การรณรงค์ 
ป้องกัน โรค
ต่างๆที่เกิดขึ้น
ให้ประชาชน
ในต าบลรอบ
เมืองได้ทราบ
ถึงการป้องกัน
โรคต่างๆที่
อาจเกิดขึ้น 

1  ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 

 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้ ตรวจสอบ                   (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบ 

                     (นางสาวณัฐพร   สมใจ)           (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                            ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

 

***งบประมาณท่ีใช้ใน  ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ล าดับที่ 1-7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน   60,224.85.-  บาท  



15 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 5  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่  

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

1 โครงการเตรียมความ
พร้อมในการรับ
สถานการณ์โรคระบาด/
ภัยพิบัติ  

ประเภทท่ี 5 สนับสนุนกรณี
เกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง 

กลุ่มประชาชน
ทั่วไปในเขต
พื้นที่ต าบลรอบ
เมือง 

ประชาชน
ต าบลรอบ

เมือง 

จัดเตรียม
งบประมาณ
,ก าลังคน , ยาและ
เวชภัณฑ์และ
เตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหา
โรคระบาด/ภัย
พิบัติ และอื่นๆ  

จัดเตรียม
งบประมาณ
,ก าลังคน , ยาและ
เวชภัณฑ์และ
เตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหา
โรคระบาด/ภัย
พิบัติ และอื่นๆ  

50,000 จัดเตรียม
งบประมาณ
,ก าลังคน , ยา
และเวชภัณฑ์
และเตรียม
ความพร้อมใน
การแก้ไข
ปัญหาโรค
ระบาด/ภัย
พิบัติ และอื่นๆ  

1  ตุลาคม 
2559 – 
30 กันยายน 
2560 

   
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้ ตรวจสอบ                   (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบ 

                     (นางสาวณัฐพร   สมใจ)           (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                            ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 
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สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

ล าดับที่ ประเภทแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 ประเภทที่ 1 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ   
 หรือสถานบริการ หรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 2 108,035.- 

2 ประเภทที่ 2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 1 5,000.- 
3 ประเภทที่ 3 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค   
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็ก    
 หรือศูนย์ชื่ออ่ืน - - 

4 ประเภทที่ 4  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน   
 สุขภาพฯ  อบต.รอบเมือง 7 216,800.- 

5 ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 1 50,000.- 
 รวมทั้งสิ้น 11 379,835.- 

 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้ ตรวจสอบ                   (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบ 

                     (นางสาวณัฐพร   สมใจ)           (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                           ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

 

 


