
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

ฉบับที่ 1/2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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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 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์
ที่ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

1 โครงการ  ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ประเภทท่ี 1 สนับสนุนหน่วย
บริการ/สถานบริการ/
หน่วยงานสาธารณสุข  

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) 

กลุ่มประชาชน
ทั่วไปท่ีมีสภาวะ
เสี่ยง 

จ านวนประชากร
ทั้งต าบลรอบ
เมือง หมู่ที่ 1-9 
จ านวน 6,304 
คน 

1.เพื่อเป็นการ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
พื้นที่ต าบล
รอบเมือง หมู่
ที่ 1-9   
2.เพื่อให้การ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
พื้นที่ต าบล
รอบเมือง หมู่
ที่ 1-9 เป็นไป
อย่างรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ 

1.ส ารวจข้อมูล
สุขภาพ การจัดท า
ทะเบียนและ
ฐานข้อมูลสุขภาพ 
2.การตรวจคัด
กรอง ประเมิน
ภาวะสุขภาพ และ
การค้นหาผู้มีภาวะ
เสี่ยง 
3.การเยี่ยมติดตาม
ดูแลสุขภาพ 
4.การรณรงค์/
ประชาสัมพันธ์/
ฝึกอบรม/ให้
ความรู ้
5.การส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อ 
สุขภาพ 

8,000.- ค่าตอบแทน
ทีมควบคุมโรค
(คนพ่น)ผู้ปุวย
รายละ  400  
บาทจ านวน  
2 ครั้งๆละ 
400 บาท x 
10ราย เป็น
จ านวนเงิน   
8,000  บาท   

1  ตุลาคม 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 
 

 (ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                       (ลงช่ือ)                                                ผู้ เห็นชอบโครงการ 

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

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

2 โครงการ  ท้องถิ่นไทย
ร่วมใจ ลดโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ต.
รอบเมือง อ.เมือง จ.
ปราจีนบุร ี

ประเภทท่ี 1 สนับสนุน 
หน่วยบริการ/ 
สถานบริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข  

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) 

กลุ่มประชาชน
ทั่วไปท่ีมีสภาวะ
เสี่ยง 

1.ประชาชนอายุ 
15 ปีขึ้นไป ใน
พื้นที่ต าบลรอบ
เมือง 9 หมู่บ้าน   
จ านวน  5,290 
คน 
2.ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรค 
เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง 
ภาวะอ้วน  
จ านวน 740  
คน 
 

1. เพื่อให้
ประชาชนอายุ 
ตั้งแต่  15 ปีขึ้น
ไป ได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ  
2. ร้อยละ 50 
ของประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ได้รับ
ความรู้และทักษะ
ในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ   
3. เพื่อให้เกิด
การสื่อสารด้าน
สุขภาพและการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การสร้าง
สุขภาพ   
 

1 .การคัดกรอง
สุขภาพ
ประชาชนอายุ  
15  ปีขึ้นไป 
2.การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงแบบ
สนทนากลุ่มย่อย 

212,790.- กิจกรรมที่ 1.การ
คัดกรองสุขภาพ
ประชาชนอายุ  
15  ปีขึ้นไป 
จ านวนเงิน 
89,530 บาท  
กิจกรรมที่ 2.การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงแบบสนทนา
กลุ่มย่อย จ านวน
เงิน 123,440 
บาท  
 
 

1  ตุลาคม 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 

(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 

กลุ่มเปูา 
หมาย 

จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ 
ที่ส าคัญ 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

3 โครงการ  จัดบริการ
สุขภาพเกษตรกร 

ประเภทท่ี 1 สนับสนุนหน่วย
บริการ/สถานบริการ/
หน่วยงานสาธารณสุข  

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) 

กลุ่มวัยท างาน 25 
(เกษตรกร
เพาะปลูก) 

๑.เพื่อดูแล
สุขภาพเกษตรกร
แบบครบวงจร 
๒.เพื่อเฝูาระวัง
โรคจากการ
ท างานใน
เกษตรกร 
 ๓.เพื่อปูองกัน
และควบคุมโรค
จากการท างานใน
เกษตรกร 
 

๑.ประเมินความเสี่ยง
ในการท างานของ
เกษตรกร เช่น การใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ลักษณะการ
ท างานท่ีไม่ปลอดภัย 
๒.ตรวจคัดกรอง
สุขภาพเกษตรกรตาม
ความเสี่ยงท่ีพบ เช่น 
การตรวจหาสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในร่างกาย ตรวจ
ประเมินกล้ามเนื้อ 
กระดูกและข้อ 
๓.ปรับปรุงและแก้ไข
ความเสี่ยงในการ
ท างานท่ีส าคัญของ
เกษตรกร 
 

8,200.- ๑.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 1 
มื้อๆละ 35 บาท 
จ านวน 25 คน เป็น
เงิน 875  บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 1 มื้อๆละ 
65 บาท จ านวน 
25 คนเป็นเงิน  
1,625  บาท 
๓.ค่าชุดตรวจหา
สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในร่างกาย 
ชุดละ ๗๕๐ บาท 
จ านวน ๕ ชุด เป็น
เงิน ๓,๗๕๐ บาท 
4.ค่ากระดาษ
ทดสอบหารสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชใน
ร่างกาย ขวดละ 
๓๒๕ บาท จ านวน 
๖ ขวด เป็นเงิน 
๑,๙๕๐ บาท 
 

1  มกราคม 
2558 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 

 (ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้ เห็นชอบโครงการ 

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



4 
 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  

ประเภทกิจกรรม  ประเภทที่ 2  เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

1 โครงการ  สร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน การ
สร้างกระแสการออก
ก าลังกาย 

ประเภทท่ี 2  สนับสนุนกลุ่ม
หรือองค์กรประชาชน/
หน่วยงานอ่ืน  

อบต.รอบเมือง
ร่วมกับชมรม 

กลุ่มประชาชน
ทั่วไปท่ีมีสภาวะ
เสี่ยง 

จ านวน
ประชากรทั้ง
ต าบลรอบ
เมือง หมู่ที่ 
1-9  

1.เพื่อให้
ประชาชนมี
พฤติกรรมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 
2.เพื่อประชาชนมี
ร่างกายที่แข็งแรง 
ไม่เจ็บปุวยได้ง่าย 

1.ให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์
เรื่องการสร้าง
สุขภาพด้วยการ
ออกก าลังกายแก่
ประชาชนและ
สร้างแกนน าการ
ออกก าลังกายใน
ชุมชน 
2.รณรงค์การออก
ก าลังกายในกลุ่ม/
ชมรม 
3.สนับสนุน
งบประมาณ 
สนับสนุนอุปกรณ์
ให้ชมรมสร้าง
สุขภาพประจ า
หมู่บ้าน และจัด
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

20,000.- 1.ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ 
จ านวนเงิน 
500 บาท  
2.ค่าเครื่อง
เสียง  จ านวน
เงิน 8,700 
บาท 
3.ค่าตอบแทน 
ผู้น าออกก าลัง
กาย  จ านวน
เงิน 10,800 
บาท 
 

1  ตุลาคม 
2557 – 

30 กันยายน 
2559 

   
 
 

 (ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                     (นางสาวณัฐพร   สมใจ)                                     (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                            ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 



5 
 
 

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

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

2 โครงการ  ปูองกันและ
ควบคุมโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 

ประเภทท่ี 2  สนับสนุนกลุ่ม
หรือองค์กรประชาชน/
หน่วยงานอ่ืน  

อบต.รอบเมือง
ร่วมกับ รพ.สต., 
อสม. และ รพ.
ของรัฐ   

กลุ่มประชาชน
ทั่วไปท่ีมีสภาวะ
เสี่ยง 

84 1.เพื่อให้สตรี
กลุ่มเปูาหมายอายุ 
30-60 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรอง 
2.เพื่อค้นหา
โรคมะเร็งในระยะ
เริ่มแรกและลด
จ านวนผู้ปุวยใน
ระยะลุกลาม 
3.ผู้ที่ตรวจพบ
ความผิดปกติของ
มะเร็งได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยการ
รักษาติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ส ารวจสตรี
กลุ่มเปูาหมาย ใน
เขตพื้นท่ีต าบลรอบ
เมือง 
2.ด าเนินการคัด
กรอง 
3.ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต้านม 
4.จัดท าทะเบียนผู้
เข้ารับบริการคัด
กรอง 
5.ออกปฏิบัติงาน
เชิงรุกในการตรวจ
คัดกรอง 
6.ติดตามผู้ปุวย
เพื่อรับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

10,000.- 1.ค่าปูาย 
จ านวนเงิน 
3,000 บาท  
2.ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีปูาย
ไสลด์ จ านวน 
4,500 บาท  
3.ค่าถ่าย
เอกสาร 
จ านวน 
1,000 บาท  
4.ค่าวัสดุ 
1,500 บาท 

1  ตุลาคม 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                              (นายชัยยพล     ชาวเมืองสีวสุ)                          (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
             รองประธานกรรมการกองทุนฯ                             ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 



6 
 
 

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

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

3 โครงการ  ตรวจสุขภาพ
ประชาชนต าบลรอบ
เมือง 

ประเภทท่ี 2  สนับสนุนกลุ่ม
หรือองค์กรประชาชน/
หน่วยงานอ่ืน  

อบต.รอบเมือง
ร่วมกับ รพ.สต., 
อสม. และ รพ.
ของรัฐ   

กลุ่มประชาชน
ทั่วไปท่ีมีสภาวะ
เสี่ยง 

200 1.เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 
2.เพื่อส่งเสริมการ
รักษาสุขภาพของ
ประชาชน 
3.เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ
ในการด าเนินงาน 

ตรวจ คัดกรอง 
ภาวะสุขภาพของ
ประชาชนต าบล
รอบเมือง 

10,000.- 1.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม 
จ านวน 
7,000 บาท  
2.ค่าปูาย 
จ านวน 500 
บาท 
3.ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 
2,500 บาท  

1  ตุลาคม 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 
 
 

 (ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                              (นายชัยยพล     ชาวเมืองสีวสุ)                          (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
          รองประธานกรรมการกองทุนฯ                                         ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

 

 

 

 



7 
 
 

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

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

1 โครงการ  หนูฟันสวย 
ยิ้มสดใส 

ประเภทท่ี 3 สนับสนุนศูนย์
เด็กเล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ  

อบต.รอบเมือง
ร่วมกับ  รพ.
ของรัฐ   

กลุ่มเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัย
เรียน 

13 1.เพื่อลดการเกิด
โรคฟันผุของเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบางคาง 
2.เพื่อให้
ผู้ปกครอง และครู
ผู้ดูแลเด็กได้รับ
ความรู้ตลอดจนถึง
วิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้องในการ
ส่งเสริมทันต
สุขภาพในเด็ก
ปฐมวัย 
3.เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รู้จักวิธีแปรงฟัน
ที่ถูกวิธ ี

1.จัดการบรรยาย
ให้ความรู้สุขภาพ
ฟันดี และการสร้าง
นิสัยการกินท่ีดีเพื่อ
ปูองกันโรคฟันผ ุ
2.ส ารวจสุขภาพ
ฟันเด็กเล็กอายุ 3-
5 ปี 
3.ฝึกทักษะการ
แปรงฟัน พร้อมท้ัง
ให้ความรู้
ผู้ปกครอง 
4.ประเมินสุขภาพ
ช่องปากของเด็ก
เล็ก 
 

6,000.-  1.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม 
จ านวนเงิน
500 บาท  
2.ค่าปูาย 
จ านวนเงิน 
500 บาท  
3.ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีทันต 
จ านวน  
3,000 บาท  
4.ค่าใช้จ่ายอื่น 
จ านวน 
2,000 บาท  

1  ตุลาคม 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้ แห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวณัฐพร   สมใจ)                                                 (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
      กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ                                      ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

 



8 
 
 

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

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเปูาหมาย 
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 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวณัฐพร   สมใจ)             (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                             ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

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

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเปูาหมาย 
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 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 
 
 
 

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

       กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                                        ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 

 

 

 

 

 

 



10 
 

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 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

3 โครงการจัดหาและ
สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ , 
ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอกับ
การบริหารงานกองทุนฯ 
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 

20,000 - 1  ตุลาคม 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวณัฐพร   สมใจ)                           (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                           ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

  

 

 

 

 

 

 



11 
 

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 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

4 โครงการพัฒนา
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 

25,000 - 1  ตุลาคม 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 
 
 

(ลงช่ือ)                                             ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวณัฐพร   สมใจ)              (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
       กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                                         ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 

 

 

 



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 

กลุ่มเปูาหมาย 
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 

10,000 1.ค่าปูาย 
จ านวนเงิน 
500 บาท  
2.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม 
จ านวนเงิน 
600 บาท  
3.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
จ านวนเงิน 
2,400 บาท  
4.ค่าใช้จ่ายอื่น 
จ านวนเงิน 
6,500 บาท 
(ทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได้) 

1  ตุลาคม 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวณัฐพร   สมใจ)            (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                             ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

 



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 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

6 โครงการการเรียนรู้ทาง
อาหารและโภชนาการที่
ดี รวมถึงการดูแล
สุขภาพตนเอง ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ประเภทท่ี 4  สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 
, อสม. และผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

50 1.เพื่อให้
คณะกรรมการ
กองทุนฯ , อสม 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาหาร
และโภชนาการที่
ถูกต้อง 
2.เพื่อศึกษาองค์
ความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ดูแลตนเอง 

1.น า
คณะกรรมการ
กองทุนฯ , อสม. 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เข้ารับการอบรม
การเรียนรู้ทาง
อาหารและ
โภชนาการ 
2.ศึกษาดูงาน
หน่วยงานหรือ
สถานท่ี ต้นแบบ
เรื่องเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองเกี่ยวกับ
อาหารและ
โภชนาการตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 1.ค่าปูาย 
จ านวน 500 
บาท  
2.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม 
1,750 บาท  
3.ค่าหาร
กลางวัน  
จ านวน 
7,750 บาท  
 (ทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได้) 

1  ตุลาคม 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้เสนอโครงการ                  (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห้นชอบโครงการ 

                              (นายชัยยพล     ชาวเมืองสีวสุ)                           (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
             รองประธานกรรมการกองทุนฯ                               ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 



14 
 

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

ล าดับ 
ชื่อแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กร/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

วันที่เริ่มต้น-
วันที่สิ้นสุด 

1 โครงการเตรียมความ
พร้อมในการรับ
สถานการณ์โรคระบาด/
ภัยพิบัต ิ 

ประเภทท่ี 5 สนับสนุนกรณี
เกิดโรคระบาด/ภัยพิบัต ิ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง 

กลุ่มประชาชน
ทั่วไปท่ีมีสภาวะ

เสี่ยง 

- 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 - 1  ตุลาคม 
2557 – 

30 กันยายน 
2558 

   
 
 
 
 

(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 ประเภทท่ี 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ   
 หรือสถานบริการ หรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 3 228,990.- 
2 ประเภทท่ี 2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 3 40,000.- 
3 ประเภทท่ี 3 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค   
 การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็ก   
 หรือศูนย์ช่ืออ่ืน 1 6,000.- 
4 ประเภทท่ี 4  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน   
 สุขภาพฯ  อบต.รอบเมือง 6 171,800.- 
5 ประเภทท่ี 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 1 50,000.- 
 รวมทั้งสิ้น 14 496,790.- 

 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้ ตรวจสอบ                   (ลงช่ือ)                                                ผู้เ ห็นชอบ 

                     (นางสาวณัฐพร   สมใจ)           (นายสมดุลย์       พากเพียรศิลป์) 
         กรรมการและเลขานกุารกองทุนฯ                           ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

 

 


