แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ฉบับที่ 1/2559 ประจาปีงบประมาณ 2559

1
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด วันที่เริ่มต้นลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
ที่สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ วันที่สิ้นสุด
รับผิดชอบ
1

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประเภทที่ 1 สนับสนุนหน่วย โรงพยาบาล
แม่และเด็ก
บริการ/สถานบริการ/
ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานสาธารณสุข
ตาบล (รพ.สต.)

-หญิงตั้งครรภ์
-หญิงหลังคลอด
-ทารกหลัง
คลอด

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางเพียงลฎา รอดเพชร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเมือง

-หญิงตั้งครรภ์
จานวน 139
คน
-หญิงหลังคลอด
จานวน 139
คน
-ทารกหลังคลอด
จานวน 139
คน

-เพื่อเป้นการ
ส่งเสริม
สุขภาพของ
หญิงขณะ
ตั้งครรภ์
จนกระทั่งหลัง
คลอด
-เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัว
ขณะตั้งครรภ์
และการดูแล
ตนเองหลัง
คลอด

(ลงชื่อ)

-ประสานงานกับ
อสม. และ รพ.
เจ้าพระยาฯ เพื่อ
รวบรวมข้อมูล
-เสนอโครงการต่อ
คกก.บริหารหอง
ทุนฯ
-ดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ

10,350.-

-ค่าอาหาร
1 ตุลาคม
เจ้าหน้าที่ 2
2558 –
คนๆละ 100 30 กันยายน
บาท จานวน
2559
2 ครั้ง/เดือน
-อสม. จานวน
9 หมู่ๆละ 2
คนๆละ 100
บาทจานวน 2
ครั้ง
-ค่าวัสดุในการ
ประชาสัมพันธ์
จานวน 9
หมู่ๆละ 350
บาท

ผู้ เห็นชอบโครงการ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

2
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด
ลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2

โครงการรณรงค์คัด
กรองพัฒนาการเด็ก

ประเภทที่ 1 สนับสนุน
หน่วยบริการ/
สถานบริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.)

เด็กอายุ 0-5 ปี เด็กอายุ 0-5 ปี
ทุกคน
ทุกคน ในตาบล
รอบเมือง

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางเพียงลฎา รอดเพชร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเมือง

(ลงชื่อ)

-เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้
ความสามารถใน
การตรวจ
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
-เพื่อให้เด็กอายุ
0-5 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ
-เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย

-อบรมใช้คู่มือ
เฝ้าระวังและ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
-คัดกรองเด้ก
อายุ 0-5 ปี

29,500.-

วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด

-ค่าอารหารว่าง
1 ตุลาคม
และเครื่องดื่ม
2558 –
จานวน 1 มื้อๆ
30 กันยายน
ละ 35 บาท
2559
จานวน 81 คน
-ค่าอารหาร
กลางวัน จานวน
1 มื้อๆละ 65
บาท จานวน 81
คน
-ค่าตอบแทน
วิทยากร จานวน
2 ชม.ๆละ 600
บาท จานวน 2
วัน
-ค่าชุดประเมิน
พัฒนาการเด็ก
0-5 ปี
-ค่าวัสดุที่ใช้ใน
การอบรม

ผู้
เห็นชอบโครงการ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

3
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
กลุ่มเป้า
จานวน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลักของ งบประมาณ รายละเอียด
ลาดับ
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
หมาย
(คน)
ที่สาคัญ
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
รับผิดชอบ
3

โครงการตรวจคัดกรอง ประเภทที่ 1 สนับสนุนหน่วย โรงพยาบาล
สารเคมีตกค้างใน
บริการ/สถานบริการ/
ส่งเสริมสุขภาพ
เกษตรกร
หน่วยงานสาธารณสุข
ตาบล (รพ.สต.)

เกษตรกร

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางเพียงลฎา รอดเพชร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเมือง

เกษตรกร
ในพื้นที่
ตาบลรอบ
เมือง
จานวน
100 คน

(ลงชื่อ)

-เพื่อค้นหา
เกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยงที่ใช้สารเคมี
-เพื่อตรวจสุขภาพ
เกาตรกร
-เพื่อส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรไทยใน
การดุแลสุขภาพ
เกษตรกร

-สารวจเกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยง
-จัดการประชาสัมพันธ์
ให้กลุ่มเกษตรกรทราบ
-ตรวจหาสารเคมี
-อบรมเกษตรกร
-แนะนาสมุนไพรล้าง
พิษ

20,900.-

-ค่าอารหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 1
มื้อๆละ35 บาท
จานวน 100 คน
-ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 1 มื้อๆละ
65 บาท จานวน
100 คน
-ค่าวัสดุในการตรวจ
จานวน 25 บาท
จานวน 100 คน
-ค่าวัสดุในการอบรม
จานวน 25 บาท
จานวน 100 คน
-ค่าวิทยากร จานวน
1 คน จานวน 4
ชม.ๆละ 600 บาท
-ค่าสมุนไพรรางจืด
จานวน 35 บาท
จานวน 100 คน

ผู้
เห็นชอบโครงการ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
1 มิถุนายน
2559 –
31 สิงหาคม
2559

4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
กลุ่มเป้า
จานวน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลักของ งบประมาณ รายละเอียด
ลาดับ
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
หมาย
(คน)
ที่สาคัญ
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
รับผิดชอบ
4

โครงการตรวจคัดกรอง ประเภทที่ 1 สนับสนุนหน่วย โรงพยาบาล
ความเสี่ยงต่อการเกิด บริการ/สถานบริการ/
ส่งเสริมสุขภาพ
โรคเรื้อรัง
หน่วยงานสาธารณสุข
ตาบล (รพ.สต.)

ประชาชนอายุ ประชาชน -เพื่อคัดกรอง
15 ปี ขึ้นไป อายุ 15 ภาวะเสี่ยงต่อ
ในตาบลรอบ ปี ขึ้นไป โรคเบาหวาน
เมือง
ในตาบล ความดันโลหิตสูง
รอบเมือง หลอดเลือดสมอง
จานวน และภาวะอ้วนลง
4,465 พุง
คน
-เพื่อให้ผู้ที่สงสัย
จะป่วยหรือเป็น
โรคได้รับการส่ง
ต่อเพื่อการรักษา

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางเพียงลฎา รอดเพชร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเมือง

(ลงชื่อ)

-ประชุมผู้นาชุมชน
และอสม. เพื่อชี้แจง
แนวทางการ
ดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์การคัด
กรองความเสี่ยง
-ออกตรวจคัดกรอง
ภาวะสุขภาพ
-วิเคราะห์ผลการตรวจ
คัดกรอง

41,035.-

-ค่าอารหารว่าง
และเครื่องดื่ม
จานวน 1 มื้อๆ
ละ 35 บาท
จานวน 81 คน
-ค่าอารหารว่าง
และเครื่องดื่มใน
การออกตรวจ
จานวน 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท
จานวน 81 คน
-ค่าอาหาร
กลางวัน จานวน
2 มื้อๆละ 65
บาท จานวน 81
คน
-ค่าวัสดุในการ
ตรวจคัดกรอง
-ค่าวัสดุในการ
ประชาสัมพันธ์

ผู้
เห็นชอบโครงการ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
1 มกราคม
2559 –
30 เมษายน
2559

5
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
กลุ่มเป้า
จานวน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลักของ งบประมาณ รายละเอียด
ลาดับ
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
หมาย
(คน)
ที่สาคัญ
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
รับผิดชอบ
5

โครงการปรับเปลี่ยน
ประเภทที่ 1 สนับสนุนหน่วย โรงพยาบาล
พฤติกรรมเพื่อสุขภาพดี บริการ/สถานบริการ/
ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานสาธารณสุข
ตาบล (รพ.สต.)

ประชากรกลุ่ม ประชากร -เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง
เสี่ยงอายุ 15 กลุ่มเสี่ยง ด้วยโรคภัยเงียบ
ปี ขึ้นไป
อายุ 15 ได้รับการ
จานวน 480 ปี ขึ้นไป ปรับเปลี่ยน
คน
จานวน พฤติกรรมสุขภาพ
480 คน ด้วย 3 อ. 2 ส.

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางเพียงลฎา รอดเพชร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเมือง

(ลงชื่อ)

-นาผลคัดกรองที่เป็น
กลุ่มเสี่ยง มาจัด
กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
-ประชาสัมพันธ์การ
ปรับเปลี่ยน
-ติดตามผลการจัด
กิจกรรม

88,275.-

-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน
1 มื้อๆละ 35
บาท จานวน 480
คน
-ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 1 มื้อๆละ
65 บาท จานวน
480 คน
-ค่าตอบแทน
วิทยากร จานวน
4 ชม.ๆละ 600
บาท จานวน 9 วัน
-ค่าวัสดุในการ
ดาเนินการ
-ค่าอาหาร อสม.
ในการติดตาม
จานวน 9 หมู่ๆละ
5 คน จานวน 3
ครั้งๆละ 65 บาท

ผู้
เห็นชอบโครงการ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
1 มีนาคม
2559 –
30 กันยายน
2559

6
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
กลุ่มเป้า
จานวน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลักของ งบประมาณ รายละเอียด
ลาดับ
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
หมาย
(คน)
ที่สาคัญ
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
รับผิดชอบ
6

โครงการควบคุมและ
ประเภทที่ 1 สนับสนุนหน่วย โรงพยาบาล
ป้องกันโรคไข้เลือดออก บริการ/สถานบริการ/
ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานสาธารณสุข
ตาบล (รพ.สต.)

ประชากรใน ประชากร -ส่งเสริมให้
พื้นที่ หมู่ที่ 1- ในพื้นที่ ประชาชนทุก
9 ตาบลรอบ หมู่ที่ 1-9 ครัวเรือน และ
เมือง
ตาบลรอบ อสม. มีความรู้
เมือง ความเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือ
ในการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
-กาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
ในชุมชน/วัด/
โรงเรียน

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางเพียงลฎา รอดเพชร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเมือง

(ลงชื่อ)

-ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดาเนินงาน
ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกแก่
อสม. และแกนนา
ชุมชน
-จัดตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว
-รณรงค์กาจัดแหล่ง
เพราะพันธุ์ยุงลาย

56,000.-

-ค่าตอบแทนทีม
เคลื่อนทีเร็วในการ
ควบคุมโรคฯ
(จานวน 5 คนๆละ
100 บาท/2ครั้ง/
ผู้ป่วย 1 ราย)จานวน
25 รายๆละ 1,000
บาท
-ค่าจ้างเหมาพ่น
หมอกควันกาจัด
ยุงลาย(2 ครั้งๆละ
200 บาท/ราย)
จานวน 25 รายๆละ
400 บาท (เบิกจ่าย
เฉพาะกรณีเกิดโรค
เท่านั้น)
-ค่าน้ามันในการพ่น
หมอกควัน จานวน
25 รายๆละ 2
ครั้งๆละ 200 บาท
(เบิกจ่ายเฉพาะกรณี
เกิดโรคเท่านั้น)
-ค่าจัดทาแผนที่
สุขภาพ
-ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การอบรม

ผู้
เห็นชอบโครงการ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
31 ตุลาคม
2558 –
30 กันยายน
2559

7
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
กลุ่มเป้า
จานวน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลักของ งบประมาณ รายละเอียด
ลาดับ
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
หมาย
(คน)
ที่สาคัญ
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
รับผิดชอบ
7

โครงการตรวจคัดกรอง ประเภทที่ 1 สนับสนุนหน่วย โรงพยาบาล
มะเร็งเต้านมและมะเร็ง บริการ/สถานบริการ/
ส่งเสริมสุขภาพ
ปากมดลูก
หน่วยงานสาธารณสุข
ตาบล (รพ.สต.)

สตรีกลุ่มอายุ สตรีกลุ่ม
30-60 ปี ใน อายุ 30เขตพื้นที่
60 ปี ใน
ตาบลรอบ
เขตพื้นที่
เมือง จานวน ตาบลรอบ
3,925 คน
เมือง
จานวน
3,925
คน

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางเพียงลฎา รอดเพชร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเมือง

(ลงชื่อ)

-เพื่อให้ประชากร
โดยเฉพาะกลุ่ม
สตรีหันมา
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิด
โรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต้านม

-สารวจข้อมูลรายชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย
-ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้า
นม
-ออกคัดกรองมะเร็ง
เต้านมใน
กลุ่มเป้าหมาย

10,265.-

วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด

-ค่าอาหารว่าง
31 ตุลาคม
และเครื่องดื่ม
2558 –
จานวน 1 มื้อๆ
30 กันยายน
ละ 25 บาท
2559
จานวน 120 คน
-ค่าอาหาร
กลางวันสาหรับ
อสม. ในการออก
คัดกรอง จานวน
1 มื้อๆละ 65
บาท จานวน 81
คน
-ค่าวัสดุในการ
ประชาสัมพันธ์

ผู้
เห็นชอบโครงการ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

8
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด วันที่เริ่มต้นลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ วันที่สิ้นสุด
รับผิดชอบ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออืน่
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด วันที่เริ่มต้นลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ วันที่สิ้นสุด
รับผิดชอบ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด วันที่เริ่มต้นลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ วันที่สิ้นสุด
รับผิดชอบ
1

ค่าตอบแทนกรรมการ
หรือที่ปรึกษากองทุนฯ
อบต.รอบเมือง

ประเภทที่ 4 สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ

กองทุน
คณะกรรมการ
หลักประกัน บริหารกองทุนฯ
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐพร สมใจ)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

ผู้เสนอโครงการ

17

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
กรรมการหรือที่
ปรึกษากองทุนฯ
ในการเข้าร่วม
ประชุม

(ลงชื่อ)

จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการหรือที่
ปรึกษากองทุนฯ

81,600.-

ค่าตอบแทน
1 ตุลาคม
กรรมการหรือ
2558 –
ที่ปรึกษาใน 30 กันยายน
การประชุม ไม่
2559
เกินครั้งละ
400 บาทต่อ
คน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน 800
บาท

ผู้เ ห็นชอบโครงการ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

***งบประมาณที่ใช้ใน ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ลาดับที่ 1-7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 59,903.55.- บาท

11
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด วันที่เริ่มต้นลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ วันที่สิ้นสุด
รับผิดชอบ
2

ค่าตอบแทน
อนุกรรมการกองทุนฯ
อบต.รอบเมือง

ประเภทที่ 4 สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐพร สมใจ)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง

อนุกรรมการ
กองทุนฯ

ผู้เสนอโครงการ

7

(ลงชื่อ)

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
อนุกรรมการ
กองทุนฯในการ
เข้าร่วมประชุม

จ่ายค่าตอบแทน
อนุกรรมการ
กองทุนฯ

25,200.-

ผู้เ

ค่าตอบแทน
อนุกรรมการ
ในการประชุม
ไม่เกินครั้งละ
300 บาทต่อ
คน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน 600
บาท

ห็นชอบโครงการ

(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

***งบประมาณที่ใช้ใน ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ลาดับที่ 1-7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 59,903.55.- บาท

1 ตุลาคม
2558 –
30 กันยายน
2559

12
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด วันที่เริ่มต้นลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ วันที่สิ้นสุด
รับผิดชอบ
3

จัดหาและสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ , ครุภัณฑ์
ให้เพียงพอกับการ
บริหารงานกองทุนฯ
อบต.รอบเมือง

ประเภทที่ 4 สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ

กองทุน
การบริหารงาน
หลักประกัน
กองทุน
สุขภาพในระดับ หลักประกัน
ท้องถิ่นหรือ สุขภาพในระดับ
พื้นที่ อบต.รอบ ท้องถิ่นหรือ
เมือง
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐพร สมใจ)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

ผู้เสนอโครงการ

17

(ลงชื่อ)

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ จัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์ ,
ครุภัณฑ์ของ
กองทุนฯ ตาม
ระเบียบพัสดุของ
อปท.

1.จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สานักงาน
, วัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ,วัสดุ
ด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ใน
การบริหารงานของ
กองทุนฯ

20,000

ผู้เ

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

ห็นชอบโครงการ

(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

***งบประมาณที่ใช้ใน ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ลาดับที่ 1-7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 59,903.55.- บาท

1 ตุลาคม
2558 –
30 กันยายน
2559

13
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด วันที่เริ่มต้นลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ วันที่สิ้นสุด
รับผิดชอบ
4

แผนงานการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานกองทุนฯ
อบค.รอบเมือง

ประเภทที่ 4 สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐพร สมใจ)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

กองทุน
การบริหารงาน
หลักประกัน
กองทุน
สุขภาพในระดับ หลักประกัน
ท้องถิ่นหรือ สุขภาพในระดับ
พื้นที่ อบต.รอบ ท้องถิ่นหรือ
เมือง
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

17

1.เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาและซ่อม
บารุงวัสดุ อุปกรณ์
, ครุภัณฑ์ ให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
กองทุนฯ
2.เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ

1.ค่าซ่อมแซม
บารุงรักษา วัสดุ
อุปกรณ์ , ครุภัณฑ์
ของกองทุนฯ
2.ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานกองทุน
3.ค่าใช้สอยอื่นๆ

20,000.-

1.ค่าซ่อมแซม 1 ตุลาคม
บารุงรักษา
2558 –
วัสดุอุปกรณ์ , 30 กันยายน
ครุภัณฑ์ ของ
2559
กองทุนฯ
2.ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
กองทุน
3.ค่าใช้สอย
อื่นๆ

ผู้เ
ห็นชอบโครงการ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

***งบประมาณที่ใช้ใน ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ลาดับที่ 1-7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 59,903.55.- บาท
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง

14
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด วันที่เริ่มต้นลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ วันที่สิ้นสุด
รับผิดชอบ
5

โครงการอบรมพัฒนา ประเภทที่ 4 สนับสนุนการ
ศักยภาพของคณะ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ
กรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ
อบต.รอบเมือง

กองทุน
คณะกรรมการ
หลักประกัน บริหารกองทุนฯ
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐพร สมใจ)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

ผู้เสนอโครงการ

17

(ลงชื่อ)

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

20,000.-

ผู้เ

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

ห็นชอบโครงการ

(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

***งบประมาณที่ใช้ใน ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ลาดับที่ 1-7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 59,903.55.- บาท
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง

1 ตุลาคม
2558 –
30 กันยายน
2559

15
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด
ลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ
รับผิดชอบ
6

ค่าอาหารว่างและ
ประเภทที่ 4 สนับสนุน
กองทุน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เครื่องดื่มในการ
การบริหาร/พัฒนากองทุน หลักประกัน บริหารกองทุนฯ บริหารกองทุนฯ
ประชุมคณะกรรมการ ฯ
สุขภาพใน
และ
และ
บริหาร , และ
ระดับท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ ของ
หรือพื้นที่ อบต.
กองทุนหลักประกัน
รอบเมือง
สุขภาพฯ อบต.รอบ
เมือง

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐพร สมใจ)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

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

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

8,000.-

ผู้เ

วันที่
เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด

-เพื่อจ่ายเป็น
1 ตุลาคม
ค่าอาหารว่างและ 2558 –
เครื่องดื่มในการ 30 กันยายน
ประชุมแต่ละ
2559
คราวของ
คณะกรรมการ
บริหาร และ
คณะอนุกรรมการ
ของกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ

ห็นชอบโครงการ

(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

***งบประมาณที่ใช้ใน ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ลาดับที่ 1-7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 59,903.55.- บาท

16
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด วันที่เริ่มต้นลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ วันที่สิ้นสุด
รับผิดชอบ
7

ค่าวัสดุในการ
ประชาสัมพันธ์งาน
เกี่ยวกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ
อบต.รอบเมือง

ประเภทที่ 4 สนับสนุนการ
บริหาร/พัฒนากองทุนฯ

กองทุน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ -เพื่อเป็นการ
หลักประกัน บริหารกองทุนฯ บริหารกองทุน จัดทาป้าย
สุขภาพในระดับ และ ประชาชน
ฯ และ
ประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่นหรือ
ในตาบลรอบ ประชาชนใน งานของกองทุนฯ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง
ตาบลรอบ -เพือ่ เป็นการ
เมือง
เมือง
จัดทาป้ายในการ
รณรงค์ ป้องกัน
โรคต่างๆที่เกิดขึ้น

(ลงชื่อ)

ผู้ ตรวจสอบ
(นางสาวณัฐพร สมใจ)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

(ลงชื่อ)

-เพื่อเป็นการจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์
งานของกองทุนฯ
-เพื่อเป็นการจัดทา
ป้ายในการรณรงค์
ป้องกัน โรคต่างๆที่
เกิดขึ้นให้
ประชาชนในตาบล
รอบเมืองได้ทราบ
ถึงการป้องกันโรค
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

10,000

-เพื่อเป็นการ
1 ตุลาคม
จัดทาป้าย
2558 –
ประชาสัมพันธ์ 30 กันยายน
งานของ
2559
กองทุนฯ
-เพื่อเป็นการ
จัดทาป้ายใน
การรณรงค์
ป้องกัน โรค
ต่างๆที่เกิดขึ้น
ให้ประชาชน
ในตาบลรอบ
เมืองได้ทราบ
ถึงการป้องกัน
โรคต่างๆที่
อาจเกิดขึ้น

ผู้เ
ห็นชอบ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

***งบประมาณที่ใช้ใน ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น /ซื้อครุภัณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ลาดับที่ 1-7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 59,903.55.- บาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ประเภทกิจกรรม ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
องค์กร/
ชื่อแผนงาน/
ประเภทแผนงาน/
จานวน
วัตถุประสงค์ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายละเอียด วันที่เริ่มต้นลาดับ
หน่วยงานที่ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(คน)
สาคัญ
ของโครงการ
(บาท)
งบประมาณ วันที่สิ้นสุด
รับผิดชอบ
1

โครงการเตรียมความ
ประเภทที่ 5 สนับสนุนกรณี
พร้อมในการรับ
เกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ
สถานการณ์โรคระบาด/
ภัยพิบัติ

กองทุน
กลุ่มประชาชน
หลักประกัน ทั่วไปที่มีสภาวะ
สุขภาพในระดับ
เสี่ยง
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.รอบ
เมือง

(ลงชื่อ)

ผู้ ตรวจสอบ
(นางสาวณัฐพร สมใจ)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

(ลงชื่อ)

-

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

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

50,000

จัดเตรียม
1 ตุลาคม
งบประมาณ
2558 –
,กาลังคน , ยา 30 กันยายน
และเวชภัณฑ์
2559
และเตรียม
ความพร้อมใน
การแก้ไข
ปัญหาโรค
ระบาด/ภัย
พิบัติ และอื่นๆ

ผู้เ
ห็นชอบ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
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สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ประเภทแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
หรือสถานบริการ หรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ประเภทที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
ประเภทที่ 3 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค
การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็ก
หรือศูนย์ชื่ออื่น
ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ อบต.รอบเมือง
ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)

ผู้ ตรวจสอบ
(นางสาวณัฐพร สมใจ)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

(ลงชื่อ)

จานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

7
-

256,325.-

-

-

7
1

184,800.50,000.491,125.-

ผู้เ
(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ห็นชอบ

