
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

 
 

แผนปฏบิัติงาน/โครงการ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



  

 
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

 องค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
ท่ี  1 /2558 

เรื่อง  ประกาศใช�แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2559 
______________________________________________________________________________ 

 

เพ่ือให�การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
องค!การบริหารส"วนตําบลคลองกระบือ เป&นไปอย"างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามข�อ 11 (1) ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห"งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ!เพ่ือสนับสนุนให�องค!กรปกครองส"วน
ท�องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี  
19 กุมภาพันธ!  2557  และตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค!การบริหารส"วนตําบลคลอง
กระบือ ได�มีมติในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558   

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค!การบริหารส"วนตําบลคลองกระบือ จึงประกาศใช�แผนปฏิบัติงาน/
โครงการ ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ 

  ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป&นต�นไป 
 

   ประกาศ ณ  วันท่ี  12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 

                            

                           (นายสนชัย  สังขศรี) 
                            ประธานคณะกรรมการบริหาร 

                            กองทุนหลักประกันสุขภาพองค!การบริหารส"วนตําบลคลองกระบือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 
 

ข/อมูลท่ัวไปของกองทุน 

เขต   
สุราษฏรธานี

    

จังหวัด                นครศรีธรรมราช
   

อําเภอ   
ปากพนัง

    

กองทุน   
กองทุนสุขภาพตําบลอบต. คลองกระบือ

 

 

ข/อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีดําเนินงาน 
องค�การบริหาร 
ส�วนตําบล/
เทศบาล 

006:กองทุนสุขภาพตําบลอบต. คลองกระบือ
 

ท่ีอยู� อบต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 

รหัสไปรษณีย� 80370
 

โทรศัพท� 075-370038 ต่อ 12
    โทรสาร 

075-370038 ต่อ 11
    อีเมล ์

ki-2554@hotmail.com
 

ประเภทหน�วยงาน อบต.ขนาดเลก็   อบต.ขนาดกลาง    อบต.ขนาดใหญ่   เทศบาลตาํบล  เทศบาลเมือง  เทศบาล

นคร 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 1
 ตาํบล    จาํนวนชุมชน/หมู่บา้น 

13
 ชุมชน/หมู่บา้น 

จํานวนประชากร 
 ณ วันท่ี 

01/05/2558
    จาํนวน 

6,223
 คน 

 

 บันทึกขอ้มูล 
 

 ยกเลิก 
 

 

 

 

 

 

ข/อมูลด/านบัญชี-การเงิน 

บัญชีธนาคาร และสาขา ธกส.สาขาปากพนัง
 

ชื่อบัญชี ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง
 

เลขท่ีบัญชี 010922836622
 

ยอดเงินคงเหลือยกมา 25,659
 บาท 



  

ข/อมูลคณะกรรมการบริหาร 

เขต                 สุราษฏร�ธานี     

จังหวัด            นครศรีธรรมราช    

อําเภอ  ปากพนัง     

กองทุน  กองทุนสุขภาพตําบลอบต. คลองกระบือ  

ตําแหน'ง องค&ประกอบของคณะกรรมการ 
ช่ือ-นามสกุล  

 โรงพยาบาล / พ้ืนท่ีท่ีดูแล 

เป2นท่ีปรึกษา ผู4อํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลปากพนัง 

เป2นท่ีปรึกษา สาธารณสุขอําเภอ สาธารณสุขอําเภอปากพนัง 

เป2นประธานกรรมการ นายกองค�การบริหารส�วนตําบล นายสนชัย  สังขศรี 

เป2นรองประธานกรรมการ ผู4ทรงคุณวุฒิคนท่ี ๑ นายคฑายุทธ  สุทธิรักษ� 

เป2นรองประธานกรรมการ ผู4ทรงคุณวุฒิคนท่ี ๒ นายสุธน  นาคคง 

เป2นกรรมการ ผอ.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล นางนิวรณ�  แซ�ค4าง 

เป2นกรรมการ ผอ.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล นายพิชัย  เทิดธรรมปราการ 

เป2นกรรมการ ผู4แทนหมู�บ4านหรือชุมชน นางเนียบ  นนทรังสี 

เป2นกรรมการ ผู4แทนหมู�บ4านหรือชุมชน นางวิน  รักษาคง 

เป2นกรรมการ ผู4แทนหมู�บ4านหรือชุมชน นายณรงค�  รัตนบันดาล 

เป2นกรรมการ ผู4แทนหมู�บ4านหรือชุมชน นายนิโรจน�  เอียดแก4ว 

เป2นกรรมการ ผู4แทนหมู�บ4านหรือชุมชน นายสมศักด์ิ  คงเมือง 

เป2นกรรมการ 
สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน ท่ีสภามอบหมาย คนท่ี ๑ 

นายฉัตรภานุ  จินดาวงศ� 

เป2นกรรมการ 
สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน ท่ีสภามอบหมาย คนท่ี ๒ 

นางวิภาดา บัวทอง 

เป2นกรรมการ อาสาสมัครสาธารณสุข นางพรทิพย� คงนก 

เป2นกรรมการ อาสาสมัครสาธารณสุข นางพวงศรี ป>งเอ้ียน 

เป2นกรรมการและเลขานุการ ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล นายวิชาญ อนุมาศ 

เป2นกรรมการและผู4ช�วยเลขานุการ เจ4าหน4าท่ี ท่ีได4รับมอบหมาย นายนัฐวุฒิ สมัครพงศ� 

 



 

รายงานการเงิน 

เขต                   สุราษฏร�ธานี    จังหวัด                 นครศรีธรรมราช   

อําเภอ               ปากพนัง     

กองทุน              กองทุนสุขภาพตําบลอบต. คลองกระบือ  

ป@งบประมาณ                      ไตรมาสท่ี               
เลือก

 
        

รายงานการรับ – จ'ายและเงินคงเหลือ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ป�งบประมาณ 2559 
รายการ ไตรมาสนี้ รวมท้ังป� 

1. ยอดยกมาจากไตรมาสท่ีแล/ว 25,659.39 
 

2. รายการรับ 
  

     2.1 เงินค�าบริการสาธารณสุขท่ีได4รับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 270,990.00 270,990.00 

     2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได4รับจากองค�กรปกครองส�วนท4องถ่ิน 150,000.00 150,000.00 

     2.3 เงินได4จากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 

     2.4 เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได4อ่ืนๆ 0.00 0.00 

     2.5 เงินรับคืนจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 0.00 0.00 

รวมรายรับ 420,990.00 420,990.00 

3. รายจ'าย 
  

     3.1 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนหน�วยบริการ/สถานบริการ/หน�วยงานสาธารณสุข     
          (ประเภทท่ี 1) 

0.00 0.00 

     3.2 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนกลุ�มหรือองค�กรประชาชน/หน�วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 0.00 0.00 

     3.3 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนศูนย� เด็กเล็ก/ผู4สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3) 0.00 0.00 

     3.4 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) 0.00 0.00 

     3.5 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 5) 0.00 0.00 

รวมรายจ'าย 0.00 0.00 

คงเหลือยกไป 446,649.39 
 

 
 



  

รายงานการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เขต                   สุราษฏร�ธานี     

จังหวัด               นครศรีธรรมราช     

อําเภอ               ปากพนัง     

กองทุน              กองทุนสุขภาพตําบลอบต. คลองกระบือ  

ป@งบประมาณ       2559     
เลือก

 
 

สรุปผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําป�งบประมาณ 2559 

รายการ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 

สนับสนุนหน�วยบริการ/สถานบริการ/หน�วยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1) 3 83,450 

สนับสนุนกลุ�มหรือองค�กรประชาชน/หน�วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 8 280,280 

สนับสนุนศูนย� เด็กเล็ก/ผู4สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3) 1 10,000 

สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) 4 63,200 

สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 5) 1 10,079 

รวม 17 447,009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปประมาณการรายรับ - รายจ'าย 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลคลองกระบือ ประจําป�งบประมาณ 2559 

ประมาณการรายรับ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 

1 ยอดยกมาจากป@ท่ีแล4ว 25,659 

2 รายการรับ   

2.1 เงินค�าบริการสาธารณสุขท่ีได4รับจาก (สปสช.) จํานวนคน 6,030 × 45 271,350 

2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได4รับจาก อบต. สบทบไม�น4อยกว�า 40 %  150,000 

  รวมเป?นเงินท้ังส้ิน  447,009 

ประมาณการรายจ'าย 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 

1 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนหน�วยบริการ/สถานบริการ/หน�วยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1)   83,450 

2 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนกลุ�มหรือองค�กรประชาชน/หน�วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 280,280 

3 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนศูนย� เด็กเล็ก/ผู4สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3)  10,000 

4 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) 15% (63,202 บาท) 63,200 

5 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 5) 10,079 

  รวมเป?นเงินท้ังส้ิน  447,009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท/องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองกระบือ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําป�งบประมาณ 2559 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 

1 สนับสนุนหน�วยบริการ/สถานบริการ/หน�วยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1) 3 83,450 

2 สนับสนุนกลุ�มหรือองค�กรประชาชน/หน�วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 8 280,280 

3 สนับสนุนศูนย� เด็กเล็ก/ผู4สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3) 1 10,000 

4 สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) 4 63,200 

5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 5) 1 10,079 

  รวม 17 447,009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนหน'วยบริการ/สถานบริการ/หน'วยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1)  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต4านมและมะเร็งปากมดลูก 23,750 รพ.สต.ตรงบน 

2 โครงการเยี่ยมบ4านผู4สูงอายุ ผู4พิการและผู4ปUวยเรื้อรังแบบบูรณาการ 31,600 อบต. 

3 โครงการอบรมผู4นํานักเรียนส�งเสริมสุขภาพป@งบประมาณ 2559 28,100 รพ.สต.ตรงบน 

  รวมเงิน 83,450   
 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนกลุ'มหรือองค&กรประชาชน/หน'วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการดูแลสุขภาพผู4ปUวยโรคเรื้อรังและปVองกันภาวะแทรกซ4อน 70,200 อสม. 

2 โครงการให4ความรู4และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต4านม  10,000 อสม. 

3 โครงการรณรงค�ปVองกันโรคไข4เลือดออก ป@ 2559 73,080 อสม. 

4 โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรม 13,950 อสม. 

ปVองกันในโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีตําบลคลองกระบือ 

5 โครงการลูกเกิดรอดแม�ปลอดภัย 17,250 อสม. 

6 โครงการดูแลผู4ปUวยเรื้อรังและปVองกันภาวะแทรกซ4อนผู4ปUวยเรื้อรัง  46,800 อสม. 

7 โครงการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู4สูงอายุในชุมชน 21,250 ชมรม ผส. 

8 โครงการตรวจคัดกรองความดันเบาหวาน  27,750 อสม. 

  รวมเงิน 280,280   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนศูนย& เด็กเล็ก/ผู/สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการปVองกัน ควบคุม โรคติดต�อในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ 10,000  

  รวมเงิน 10,000  
 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายเพ่ือการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) ไม'เกินร/อยละ 15 ของเงินรายรับ   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ค�าเบ้ียประชุม     

     - คณะกรรมการกองทุนฯ 38,400   

     - อนุกรรมการกองทุนฯ 10,800   

2 ค�าวัสดุอุปกรณ� 1,000   

3 ค�าใช4จ�ายในการเดินทางไปราชการ 3,000   

4 พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการกองทุน อนุกรรมการกองทุน 10,000   

  รวมเงิน 63,200   
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ  (ประเภทท่ี 5)  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการปVองกัน ควบคุม โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 10,079   

  รวมเงิน 10,079   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนหน'วยบริการ/สถานบริการ/หน'วยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1)  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต4านมและมะเร็งปากมดลูก 23,750 รพ.สต.ตรงบน 

2 โครงการเยี่ยมบ4านผู4สูงอายุ ผู4พิการและผู4ปUวยเรื้อรังแบบบูรณาการ 31,600 อบต. 

3 โครงการอบรมผู4นํานักเรียนส�งเสริมสุขภาพป@งบประมาณ 2559 28,100 รพ.สต.ตรงบน 

  รวมเงิน 83,450   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนปฏิบัติงาน / โครงการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส'งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน'วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน'วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  [ข/อ 7 (1)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& กิจกรรม/วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

1. โครงการตรวจคัดกรอง
ม ะ เ ร็ ง เ ต4 า น ม แ ล ะ
มะเร็งปากมดลูก 

1.เพื่อเฝVาระวังการเกิดมะเร็ง
เต4านมและมะเร็งปากมดลูก
ในกลุ�มเสี่ยง 

2.เพื่อให4ประชากรสตรีกลุ�ม
เสี่ยง อายุ 30 - 60 ป@ ได4รับ
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูกโดยเจ4าหน4า ที่
สาธารณสุข 

3.เพื่อให4ประชากรสตรีกลุ�ม
เสี่ยง อายุ 30 - 60 ป@ ได4รับ
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เต4านมและสามารถตรวจ
เต4านมตนเองได4 

4.สตรีที่มีผลการตรวจผิดปกติ
ได4รับการส�งต�อเพื่อตรวจ
รักษา 

1.ประชาสัมพันธ�โครงการเพื่อจูง
ใจให4 มีผู4 มารับบริ การตรวจ
ค4นหามะเร็งเต4านมและปาก
มดลูก    

2.ให4ความรู4เกี่ยวกับมะเร็งเต4านม 
3.ดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก หญิง อายุ 30-60 ป@  
แ ล ะ ส� ง แ ผ� น ส ไ ล ด� ต ร ว จ ที่ 
โรงพยาบาลปากพนัง และ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ใ ห4
ผู4 รั บ บ ริ ก า ร ติ ด ต า ม   
ประเมินผล 

4.อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจ
มะเร็งเต4านมด4วยตนเอง 

5.ประเมินผลโครงการ 
6.รายงานผลโครงการ 

 - ประชากรหญิง 
อายุ 30 - 60 ป@ 
จํานวน 150 คน               
- ประชากรหญิง
อ า ยุ  3 0 -7 0 ป@   
จํานวน 200 คน 
 

ต.ค.58 - ก.ย.59 กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 
1 .ค� าอาหารว� า งและ เครื่ อ ง ดื่ ม 

สําหรับผู4 เข4าร�วมตรวจคัดกรอง  
มะเร็งปากมดลูก จํานวน 1 มื้อๆ
ละ 25 บาท จํานวน 150 คน เป2น
เงิน 3,750  บาท 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจ
มะเร็งเต/านมด/วยตนเอง 
1.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆ

ละ75 บาท จํานวน 200 คน เป2น
เงิน 15,000 บาท 

2 .ค� าอาหารว� า งและ เครื่ อ ง ดื่ ม 
จํานวน 1 มื้อๆละ25 บาท จํานวน 
200 คน เป2นเงิน 5,000 บาท 

 

รวมเป?นเงิน 23,750 บาท 
 

 
 

รพ.สต. 
บ4านตรงบน 



 

แผนแผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส'งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน'วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน'วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  [ข/อ 7 (1)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& กิจกรรม/วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

2. โครงการ เ ยี่ยมบ4าน
ผู4สูงอายุ ผู4พิการและ
ผู4 ปU ว ย เ รื้ อ รั ง แ บ บ
บูรณาการ 

1.เพื่อส�งเสริมความเป2นชุมชน
จิตอาสา และสนับสนุนการ
ดํา เ นิน กิจกรรมของจิ ต
อาสาดูแลผู4สูงอายุ ผู4พิการ
และผู4ปUวยเรื้อรัง ในตําบล
คลองกระบือ 

2 . เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ใ ห4 เ กิ ด
กิจกรรมเชิงรุก การดูแล
เ ยี่ ย ม บ4 า น และสุ ขภ า พ
ผู4สูงอายุ ผู4พิการและผู4ปUวย
เ รื้ อ รั ง  ใ น ตํ า บ ล ค ล อ ง
กระบือ 

3.เพื่อให4การดูแลช�วยเหลือ 
ทั้งด4านเศรษฐกิจ สั งคม
และสภาพแวดล4อม แก� 
ผู4สูงอายุ ผู4พิการและผู4ปUวย
เรื้อรัง ที่มีความเดือดร4อน 
ด4อยโอกาส 

1.การสํารวจ ค�นหา กลุ�มผู�สูงอายุ
ที่ ติดบ�าน ติดเตียง กลุ�มคน
พิการและทุพพลภาพรายใหม�  

2.อบรมพัฒนาศักยภาพของจิต
อาสาดูแลผู4สูงอายุ ผู4พิการและ
ผู4ปUวยเรื้อรัง 

3.กิจกรรมเชิงรุกการดูแลเยี่ยม
บ4านกลุ�มผู4สูงอายุ ผู4พิการและ
ผู4ปUวยเรื้อรัง โดยทีม อสม.จนท.
รพ.สต.จนท.อบต. 

4.การบริการฟ&'นฟูสมรรถภาพ 
และ กา ร เ ฝ* า ร ะ วั ง ป* อ ง กั น
ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ� อ น เ ช� น 
กายภาพบําบัด การฝ/กสอน
ญาติ/ผู�ดูแล และการให�ความรู� 
ให� คํ าแนะ นํ า  ติดตาม ดูแล
สุขภาพ  

5.ประเมินผลโครงการ 
6.รายงานผลโครงการ 

- กลุ� มผู4 สู ง อา ยุ  
ผู4 พิ ก า ร แ ล ะ
ผู4ปUวยเรื้อรัง 

- กลุ�มอาสาสมัคร 
จํานวน 50 คน 

- เจ4าหน4าที่ รพ.
สต./เจ4าหน4าที่
อบ ต . จํ า น ว น 
10 คน 

ต.ค.58 - ก.ย.59  กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
จิตอาสา 

1.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 
มื้อๆละ 75 บาท จํานวน 50 คน 
เป2นเงิน 3,750 บาท 

2. ค�าอาหารว�าง พร4อมเครื่องดื่ม
จํ า น วน  1  มื้ อๆละ25  บ าท 
จํานวน 50 คน เป2นเงิน 1,250 
บาท      

3.ค�าตอบแทนวิทยากร(เหมาจ�าย) 
ชั่งโมงละ 300 บาท จํานวน 6 
ชั่วโมง เป2นเงิน 1,800 บาท 

4.ค�าปVายประชาสัมพันธ�โครงการ 
จํานวน 1 ปVาย เป2นเ งิน 500 
บาท  

5.ค"าเอกสารที่ ใช� ในการอบรม 
จํานวน 50 ชุดๆละ 80 บาท  
เป2นเงิน 4,000 บาท 

 
กิจกรรมเยี่ยมบ/าน 

อบต. 
คลองกระบือ 



  

1.ค� าพาหนะในการ เ ยี่ยมบ4 าน 
จํานวน 9 ครั้งๆละ 50 บาท/คน 
จํานวนครั้งละ 10 คน เป2นเงิน 
4,500 บาท 

2.ค�าอาหารกลางวันในการออก
เยี่ยมบ4าน จํานวน 9 ครั้งๆละ 12 
คนๆละ 75 บาท เป2นเงิน 8,100 
บาท 

3.ค�าอาหารว�างพร4อมเครื่องดื่ม  
ในการออกเยี่ยมบ4าน จํานวน 9 
ครั้ งๆละ 12 คนๆละ25 บาท 
เป2นเงิน 2,700 บาท 

4.ค�าจัดทําเอกสารคู�มือในการดูแล
สุขภาพ ผู4สูงอายุ ผู4 พิการและ
ผู4ปUวยเรื้อรัง เป2นเงิน 5,000 บาท 

 
รวมเป?นเงิน  31,600 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

แผนปฏิบัติงาน/ โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส'งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน'วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน'วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  [ข/อ 7 (1)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& กิจกรรม/วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

3. โครงการอบรมผู4 นํ า
นั ก เ รี ย น ส� ง เ ส ริ ม
สุขภาพป@งบประมาณ
2559 

1. เ พื่อให4 นักเรียนทราบถึง
บ ท บ า ท ผู4 นํ า นั ก เ รี ย น
ส�งเสริมสุขภาพ 

2. เพื่อให4นักเรียนมีพฤติกรรม
สุ ข ภ า พ ที่ ถู ก ต4 อ ง แ ล ะ
สามารถนําไปปฏิ บั ติ ใน
โรงเรียน ครอบครัวและ
ชุมชนได4 

3. เพื่อให4นักเรียนมีส�วนร�วม
ในการส�งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน 

4. เ พื่อให4 นักเรียนสามารถ
พัฒนาสิ่งแวดล4อมที่เอื้อต�อ
การสร4างเสริมสุขภาพที่ดี
ได4 

5. เพื่อให4นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มในการพัฒนาโรงเรียน
นํ า สู� ก า ร เ ป2 น โ ร ง เ รี ย น
ส�งเสริมสุขภาพ 

1.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 

2.ประสานงานกับหน�วยงานที่
เกี่ยวข4อง 

3.โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเพื่อ
เข4ารับการอบรมตามโครงการ
อ บ ร ม พั ฒ น า แ ก น นํ า ด4 า น
สุขภาพในโรงเรียน  

4 . จั ด เ ต รี ย ม วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ�  
บุคลากรและสถานที่ 

5 . ดํ า เ นิ น ง านฝY ก อบร มต า ม
โครงการ 

6.ประเมินผลโครงการ 
7.รายงานผลโครงการ 

- นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถม ศึกษา 
จํ า น ว น  1 0 0 
คน 

ต.ค.58 - ก.ย.59 1.ค�าอาหารกลางวันสําหรับผู4 เข4า
อบรมและวิทยากร จํานวน 2 มื้อๆ
ละ 75 บาท จํานวน 100 คน เป2น
เงิน 15,000  บาท 

2.ค�าอาหารว�างสําหรับผู4เข4าอบรม
และวิทยากร จํานวน 2 มื้อๆละ 
25 บาท จํานวน 100 คน เป2นเงิน 
5,000  บาท 

3.ค�าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 
300 บาท จํานวน 12 ชั่วโมง เป2น
เงิน 3,600  บาท 

4 .ค� าจ4 าง ทําปV ายไว นิลโครงการ 
จํานวน 1 ผืน เป2นเงิน 500 บาท 

5.ค�าวัสดุในการจัดอบรม เป2นเงิน 
4,000 บาท 

รวมเป?นเงิน  28,100 บาท 

 

รพ.สต. 
บ4านตรงบน 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนกลุ'มหรือองค&กรประชาชน/หน'วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการดูแลสุขภาพผู4ปUวยโรคเรื้อรังและปVองกันภาวะแทรกซ4อน 70,200 อสม. 

2 โครงการให4ความรู4และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต4านม 10,000 อสม. 

3 โครงการรณรงค�ปVองกันโรคไข4เลือดออก ป@ 2559 73,080 อสม. 

4 โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรม 13,950 อสม. 

ปVองกันในโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีตําบลคลองกระบือ 

5 โครงการลูกเกิดรอดแม�ปลอดภัย 17,250 อสม. 

6 โครงการดูแลผู4ปUวยเรื้อรังและปVองกันภาวะแทรกซ4อนผู4ปUวยเรื้อรัง 46,800 อสม. 

7 โครงการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู4สูงอายุในชุมชน 21,250 ชมรม ผส. 

8 โครงการตรวจคัดกรองความดันเบาหวาน 27,750 อสม. 

รวมเงิน 280,280 



 

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร/างเสริมสุขภาพ การปKองกันโรคของกลุ'มหรือองค&กรประชาชน/หน'วยงานอื่น [ข/อ 7 (2)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

1. โครงการ ดูแลสุขภาพ
ผู4 ปU ว ย โ รค เ รื้ อ รั ง และ
ปVองกันภาวะแทรกซ4อน 

1. เพื่อลดการเกิดภาวะ 
แทรกซ4อนจากการ
เจ็บปUวยด4วยโรคเรื้อรัง 

 

2.เพื่อส�งเสริมให4ผู4ปUวย 
โรคเรื้อรังมีความรู4เรื่อง
โรคเรื้อรั ง  การดูแล
ตนเอง และการใช4ยา
อย�างถูกต4อง 

1.บริการเจาะเลือดเพื่อส�งตรวจ
ทางห4องปฏิบัติการ ที่ รพ.ปาก
พนัง จํานวน 198 คน แบ�งเป2น 
5 ครั้ง 

2.ให4บริการตรวจจ�ายยาในคลินิก
โรคเรื้อรั งของสถานบริการ 
บริการเดือนละ 2 ครั้ง 

3.ให4ความรู4 เ กี่ยวกับโรคเรื้อรัง 
การดูแลตนเอง และการใช4ยา
อย�างถูกต4อง 

4.แพทย�ออกให4บริการตรวจ ใน
สถานบริการรพ.สต.บ4านบาง
สระ 2 ครั้ง 

5.ตรวจภาวะแทรกซ4อน ตา ไต
เท4า 

6.ส�งผู4ปUวยเบาหวานตรวจตา ที่
โรงพยาบาล 

 
 

- ผู4ปUวยโรคเรื้อรัง
ที่มารับการรักษา 
ที่  รพ .สต .บ4 าน
บางสระ จํานวน  
198 คน 

ต.ค.58 - ก.ย.59 1.ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม
สําหรับผู4รับบริการวันคลินิก
โรคเรื้อรัง จํานวน 198 คนๆ
ละ 25 บาท จํานวน 12 ครั้ง 
เป2นเงิน 59,400  บาท 

2. ค� าอาหารว� า งและอาหาร
กลางวันของอสม. ที่มาช�วย
ปฏิบัติงานในคลินิกโรคเรื้อรัง 
จํานวน 12 ครั้งๆละ 75 บาท
จํ า น ว น  1 2  คน  เ ป2 น เ งิ น 
10,800  บาท 

 
รวมเป?นเงิน  70,200  บาท 

นางวันดี วิเชียร   
ประธาน อสม.
รพ.สต. 
บ4านบางสระ 
 

 



  

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร/างเสริมสุขภาพ การปKองกันโรคของกลุ'มหรือองค&กรประชาชน/หน'วยงานอื่น [ข/อ 7 (2)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

2. โครงการให4ความรู4และ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต4านม       
ป@ 2559 

1 . เ พื่ อ ใ ห4 ผู4 เ ข4 า ร� ว ม
กิ จ ก ร ร ม มี ค ว า ม รู4
ความเข4าใจเกี่ยวกับ
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต4านม 

2.เพื่อให4กลุ�มเปVาหมายที่
ตรวจพบความผิดปกติ
ได4รับการการส�งต�อ
แ ล ะ รั ก ษ า อ ย� า ง
ถูกต4อง 

3.เพื่อค4นหาโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็ง
เต4านมระยะเริ่มแรก 

1.ให4ความรู4 เรื่องโรคมะเร็งปาก
ม ด ลู ก แ ล ะ ม ะ เ ร็ ง เ ต4 า น ม 
วิทยากร จาก รพ.สต.บ4านเกาะ
จากและรพ.สต.บ4านบางขลัง 

2.ให4บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต4านม 
จํานวน 2 ครั้ง 

- ห ญิ ง วั ย เ จ ริ ญ
พันธ�  อายุ 30 - 
6 0 ป@  จํ า น ว น  
100 คน  

ต.ค.58 - ก.ย.59 1 .ค� าอาหารว� า งและอาหาร
กลางวันสําหรับผู4 รับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็ ง เต4 านม จํ านวน  
100 คน คนละ 100 บาท     
เป2นเงิน 10,000 บาท 

รวมเป?นเงิน   10,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกัญญา 
พัฒน�ทอง 
อสม.หมู�ที่ 9 

 



 

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร/างเสริมสุขภาพ การปKองกันโรคของกลุ'มหรือองค&กรประชาชน/หน'วยงานอื่น [ข/อ 7 (2)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

3. โครงการรณรงค�ปVองกัน
โรคไข4เลือดออก ป@ 2559 

1.เพื่อลดอัตราการปUวยด4วย
โรคไข4เลือดออกในทุกกลุ�ม
อายุ   

2.เพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย  
และยุงลายพาหะนําโรค 
ในบ4าน ชุมชน โรงเรียน 
ใ น พื้ น ที่ ตํ า บ ล ค ล อ ง
กระบือ 

3.เพื่อลดความเสี่ยงต�อการ
เกิดโรคในคน โดยเฉพาะ
ในเด็กอายุ 5 - 14 ป@ 

4.เ พื่อเป2นการกระตุ4นให4
ประชาชน ตื่นกลัวและ
ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร ดู แ ล
ตนเองให4ปลอดภัยจาก
โรคไข4เลือดออก 

1 .ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ส า น ก า ร
ดําเนินงานระหว�างครู ผู4นํา
ชุมชน อบต. อสม. รพ.สต.   
และผู4 ที่ เ กี่ยวข4องเ พื่อการ
จัดทําแผนและผสมผสาน
แผนการดําเนินกิจกรรม 

2.สํารวจความชุกลูกน้ํายุงลาย  
และประเมินดัชนีความชุก
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ห มู� บ4 า น  
โรงเรียน 

3.รณรงค�การทําลายแหล�งเพาะ
พันธ�ยุงลายและลูกน้ํายุงลาย  
ทางกายภาพชีวภาพและเคมี 
ให4ครอบคลุมทุกพื้น 

4. ดําเ นินการพ�นหมอกควัน
กําจัดยุงลายตัวแก� 

 

- ประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ รพ.สต.บ4าน
บ า ง ส ร ะ  ห มู� ที่
6 ,7,8 ,9 ,10 ,12 , 
1 3  จํ า น ว น 
1,077 ครัวเรือน 

ต.ค.58 - ก.ย.59 1 .ค� าอาหารว� า งและอาหาร
กลางวัน จํานวน 50 คนๆละ 
100 บาท เป2น เ งิน 5 ,000  
บาท 

2.ค�าสารกําจัดลูกน้ํา จํานวน 5 
ถังๆละ 4,500 บาท เป2นเงิน  
22,500  บาท 

3.ค�าถ�ายเอกสารแบบสํารวจ
ลูกน้ํายุงลาย จํานวน 3,000  
แผ�น เป2นเงิน 1,500 บาท 

4.ค�าจ4างเหมาผู4 เชี่ยวชาญพ�น
หมอกควัน  

  - จํานวน 1,077 ครัวเรือนๆ 
ละ 40 บาท เป2นเงิน 43,080 
บาท 

  - วัด 4 วัด โรงเรียน 4 โรง 
ศูนย�เด็กเล็ก 1 แห�ง  รพ.สต.1
แห�ง เป2นเงิน 1,000  บาท   
รวมเป?นเงิน   73,080  บาท  

       

นายวิรัตน�  
ศรีนิรัตน�  
อสม.หมู�ที่ 9 

 



  

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร/างเสริมสุขภาพ การปKองกันโรคของกลุ'มหรือองค&กรประชาชน/หน'วยงานอื่น [ข/อ 7 (2)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

4. โครงการส�ง เสริมทันต
สุขภาพและทันตกรรม 
ปV อ ง กั น ใ น โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษาใน พื้น ที่
ตําบลคลองกระบือ 

1 . เ พื่ อ ใ ห4 นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาได4รับการ
ตรวจสุขภาพช� องปาก 
100 % 

2.เพื่อให4นักเรียนที่มีป>ญหา
ด4านสุขภาพช�องปากได4รับ
บริ การ ทันตกรรมและ
แก4ไขป>ญหาตามระดับทุก
คน 

3 . เ พื่ อ ใ ห4 นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาป@ที่1และ6
ได4รับบริการเคลือบร�อง
ฟ>น ตามเปVาหมาย 

1 .ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ช� อ ง ป า ก
นักเรียนทุกคนตามระบบเฝVา
ระวังทันตสุขภาพป@ละ 2 ครั้ง 

2. แนะนําสาธิตการแปรงฟ>นที่
ที่ถูกวิธี พร4อมให4เด็กสาธิต
ย4อนกลับพร4อมกับอุปกรณ�ที่
ให4  

3.ให4บริการทันตกรรม อุดฟ>น 
ถอนฟ>น ขูดหินปูน นักเรียนที่
มีป>ญหาสุขภาพช�องปาก 

4 . ให4บริ การ เคลือบร� องฟ>น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้น
ป@ที่1≥ 80% 

5. ให4บริ การ เคลือบร� องฟ>น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้น
ป@ที่ 6≥50 % 

6.ติดตามเฝVาระวังประเมินผล
สุขภาพช�องปาก 

- โ ร ง เ รี ย น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
ทั้ ง ห ม ด แ ล ะ
นั ก เ รี ย น ชั้ น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
อนุบาล –ป.6 ทุก
คนในพื้นที่ตําบล
คลองกระบือ 

ต.ค.58 - ก.ย.59 1.ค�าวัสดุในการจัดกิจกรรมให4
ทันตสุขศึกษา 
- แปรงสีฟ>นเด็ก จํานวน 310  

ด4ามๆละ 15 บาท เป2นเงิน   
4,650 บาท 

- ยาสีฟ>นจํานวน 310 หลอด  
หลอดละ 10 บาท เป2นเงิน   
3,100 บาท 

- แก4วน้ํา จํานวน 310 ใบๆละ  
10 บาท เป2นเงิน 3,100 บาท  

- ผ4าเช็ดหน4า จํานวน  310 ผืน 
    ผื น ล ะ 10  บ าท  เ ป2 น เ งิ น 

3,100  บาท 
รวมเงิน 13,950 บาท 

 

 
 

 

 

นางสุมาลี  
อินทวงศ� 
อสม.หมู�ที่ 6 

 



 

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร/างเสริมสุขภาพ การปKองกันโรคของกลุ'มหรือองค&กรประชาชน/หน'วยงานอื่น [ข/อ 7 (2)] 

ที่ 
แผนงาน /

โครงการ 
วัตถุประสงค& กิจกรรม/วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

5. โครงการลู ก เ กิด
รอดแม�ปลอดภัย 

1.เพื่อส�งเสริมให4แม�และทารก
ในครรภ�มีสุขภาพดีทั้งกาย
แล ะ ใ จ  ไ ด4 รั บ บ ริ ก า ร ที่
คุณภาพตามมาตรฐาน 

2.เพื่อค4นหาให4หญิงตั้งครรภ�
ไ ด4 รั บ บ ริ ก า ร ฝ า ก ท4 อ ง
โดยเร็ว ลดการการตั้งครรภ�
อันไม�พึงประสงค� ไม�มีภาวะ
ซีด  

3.เพื่อเฝVาระวังติดตามภาวะ
โภชนาการให4เด็กเติมโตมี
พัฒนาการที่สมวัย 

4. เพื่อให4การช�วยเหลือดูแลที่
มีพัฒนาการล�าช4า และเด็ก
ขาดสารอาหาร 

1.จัดกิจกรรมให4บริการฝากครรภ�  
ตามเกณฑ� 

2.ระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็ก  
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงลูก

ด4 ว ย น ม แ ม� / ก า ร ส� ง เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็ก/การเล�านิทาน 

4.ส�งเสริมภูมิป>ญญาพื้นบ4านใน
การเลี้ยงดูเด็ก จัดประกวดการ
เล�านิทาน/ประกวดหนูน4อยนม
แม� 

5.ประเมินผลโครงการ 
6.รายงานผลโครงการ 

- หญิงมีครรภ�  
จํานวน 15 คน  

- แม�อาสา  
  จํานวน 40 คน 
- เด็ก 0-5 ป@ ใน

เขตรับผิดชอบ  
จํานวน 95 คน 

- เด็กเล็กในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดตรงบน 

  จํานวน 30 คน 

ต.ค.58 - ก.ย.59 1.ค�าแปรงสีฟ>น,ยาสีฟ>น อันแรกของหนู 
เป2นเงิน 3,000 บาท  

2.ค�าของรางวัลจัดประกวดเล�านิทาน/
หนูน4อยนมแม� เป2นเงิน 2,500 บาท  

3.ค�าอาหารว�าง จํานวน 2 มื้อๆละ 25 
บาท จํานวน 55 คน เป2นเงิน 2,750 
บาท 

4.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆละ 
75 บาท จํานวน 55 คน เป2นเ งิน 
4,125 บาท  

5.ค�าปVาย/วัสดุ/เอกสารดําเนินการอบรม
หญิงมีครรภ� ,แกนนําแม�อาสา เป2นเงิน 
1,875  บาท 

6 .ค� าตอบแทนวิทยากร  จํ านวน 5 
ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เป2นเงิน 1,500 
บาท 

7 . ค� า วั ส ดุ  อุปกรณ�  ห นั งสื อ นิทาน 
หนังสือรูปภาพ เป2นเงิน 1,500  บาท  

รวมเป?นเงิน 17,250 บาท 

อสม.รพ.สต. 
บ4านตรงบน 

 



  

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร/างเสริมสุขภาพ การปKองกันโรคของกลุ'มหรือองค&กรประชาชน/หน'วยงานอื่น [ข/อ 7 (2)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& กิจกรรม/วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

6. โครงการดูแลผู4ปU วย
เ รื้ อ รั ง แ ล ะ ปV อ ง กั น
ภาวะแทรกซ4อนผู4ปUวย
เรื้อรัง ป@งบประมาณ
2559 

1.เพื่อให4กลุ�ม ผู4ปUวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง มี
ความรู4 เ กี่ยวกับโรค การ
ดูแลตนเองและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได4
อย�างถูกต4อง เหมาะสม 

2.เพื่อให4กลุ�มผู4ปUวยเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง ได4รับ
บริการตามมาตรฐานเพื่อ
ปVองกันหรือชะลอการเกิด
ภาวะแทรกซ4อน เช�นได4รับ
การตรวจคัดกรองภาวะ 
แทรกซ4อนทาง เท4า ตา ไต  

3. เพื่อให4ผู4ปUวยโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงได4รับ
บริการจากสถานพยาบาล
ใกล4บ4านลดค�าใช4จ�ายและ
ลดป>ญหาผู4ปUวยที่ไม�ได4รับ
การรักษา 

1.บริการเจาะเลือดเพื่อส�งตรวจ
ทางห4องปฏิบัติการ รพ.ปาก
พนัง จํานวนผู4ปUวย 112 คน 
แบ�งเป2น 3 ครั้ง 

2.ส�งผู4ปUวยเบาหวานเข4ารับการ
ตรวจจอประสาทตาที่ รพ.ปาก
พนัง 

3 . ให4บริการคลิ นิกโรคเรื้ อรั ง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่
สถานบริการเดือนละ 2 ครั้ง 

4.แพทย�ออกให4บริการตรวจ
ผู4ปUวย ที่ รพ.สต.บ4านตรงบน 1 
ครั้ง (เดือนกรกฎาคม) 

5.ตรวจภาวะแทรกซ4อน ตา เท4า 
ไต  

6.สรุปผลการตรวจประเมิน 
7.รายงานผลโครงการ 

- ผู4ปUวยเรื้อรัง ใน
เขตพื้น ที่  รพ .
สต.บ4านตรงบน  

  จํานวน 112 คน 

ต.ค.58 - ก.ย.59 1.ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม วัน
ตรวจเลือดประจําป@  จํานวน 1 
มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 112 คน
เป2นเงิน 2,800 บาท 

2.ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่มสําหรับ
ผู4 รับบริการในคลิ นิกโรคเรื้อรั ง 
จํ านวน 11 มื้อๆละ 25 บาท 
จํานวน 112 คน เป2นเงิน 30,800
บาท 

3.ค�าอาหารกลางวัน อสม. จํานวน 
22 มื้อๆละ 75 บาท จํานวน 8 คน 
เป2นเงิน 13,200 บาท 

รวมเป?นเงิน  46,800 บาท 

อสม.รพ.สต. 
บ4านตรงบน 

 



 

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร/างเสริมสุขภาพ การปKองกันโรคของกลุ'มหรือองค&กรประชาชน/หน'วยงานอื่น [ข/อ 7 (2)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& กิจกรรม/วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

7. โครงการส�งเสริมและ
พัฒนา คุณภาพชี วิ ต
ของผู4สูงอายุในชุมชน 

1 . เ พื่อให4ผู4 สู งอา ยุ มีสุ ขภาพ
อนามัยที่พึงประสงค�สามารถ
ดูแลตนเองและแก4ป>ญหาด4าน
สุขภาพด4วยตนเองได4 

2 . เ พื่อส� ง เสริมให4สมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชนมีส�วน
ร�วมในการดูแลและส�งเสริม
สุขภาพผู4สูงอายุ 

3. เ พื่อส� ง เสริมผู4สู งอายุ ได4 มี
โอกาสแสดงศักยภาพในการ
ส� ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ต น เ อ ง 
ครอบครัว และชุมชน เป2น
แกนนําในการสร4 างสรรค�
สังคม 

4.เพื่อให4ผู4สูงอายุได4ร�วมจัดทํา
กิ จ ก ร ร มขอ งก ลุ� ม ช ม ร ม
ผู4สูงอายุได4มีการพบปะ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ� 

1 .ประชุมชี้ แจงอสม.ค4นหา
ผู4สูงอายุสมัครเข4าชมรม 

2.ดําเนินกิจกรรมต�างๆ เดือน
ละ 1 ครั้ ง  โดยมีกิจกรรม
ต�างๆ ดังนี้ 

   - กิจกรรมให4ความรู4 
   - กิจกรรมส�งเสริมการออก     

       กําลังกาย/นันทนาการ 
   - ตรวจสุขภาพ/ตรวจคัด

กรองสุขภาพจิต/ตาต4อ
กระจก/สุขภาพช�องปาก 

   - กิจกรรมวันผู4สูงอายุ 
3.ทดสอบสมรรถภาพ 3 เดือน/

ครั้ง 
4.ร�วมแลกเปลี่ยนเรียนรู4ด4าน

การดําเนินงานเรื่องผู4สูงอายุ
ในพื้นที่ต4นแบบ 

5. ประเมินผลโครงการ 
6. รายงานผลโครงการ 

ผู4 สู ง อา ยุ  60ป@ 
ขึ้ น ไ ป ใ น เ ข ต
รับผิดชอบ หมู�ที่ 
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,1 1 
ตํ า บ ล ค ล อ ง
กระบือ 50 คน 

ต.ค.58 - ก.ย.59  1 ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่มในการ
ทํากิจกรรมประจําเดือน จํานวน 5
ครั้ งๆละ 1,000 บาท เป2นเ งิน  
5,000 บาท 

2.ค�าวัสดุ/แบบคัดกรองสุขภาพ/ 
วัสดุอื่นๆ เป2นเงิน 2,000 บาท  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/ด/านการ
ดําเนินงานเรื่องผู/ สูงอายุในพื้นที่
ต4นแบบ 
1.ค�าจ4างเหมารถ จํานวน 1 วัน เป2น

เงิน 8,000 บาท 
2.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆ

ละ 75 บาท จํานวน 50 คน เป2น
เงิน 3,750 บาท 

3.ค� าอาหารว� างพร4อมเครื่ อง ดื่ม 
จํ า น ว น  2  มื้ อๆละ  2 5  บ า ท 
จํานวน 50 คน เป2นเงิน 2,500 
บาท 

รวมเป?นเงิน  21,250 บาท 

ชมรม
ผู4สูงอายุ 
รพ.สต. 
บ4านตรงบน 

 



  

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร/างเสริมสุขภาพ การปKองกันโรคของกลุ'มหรือองค&กรประชาชน/หน'วยงานอื่น [ข/อ 7 (2)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& กิจกรรม/วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

8. โครงการตรวจคัดกรอง
ความดันเบาหวาน 

1.เพื่อให4ประชาชนกลุ�มเปVาหมาย
ไ ด4 รั บ ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
โรคเบาหวาน /ความดันโลหิต
สูง ไม�น4อยกว�าร4อยละ 90 

2. เพื่อให4ประชาชนกลุ�มปกติ/
ก ลุ� ม เ สี่ ย ง มี ค ว า ม รู4 แ ล ะ
ตระหนักในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
จากโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

3.เพื่อให4ผู4 ที่เป2นโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ได4รับการ
รักษาที่ถูกต4อง 

1 .สํ ารวจข4อมูล เปV าหมาย
จัดทําทะเบียน 

2.อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ�ม 
อสม.และแกนนํา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการตรวจคัดกรอง 

3 .ตรวจคัดกรองความดัน 
เบาหวาน ตามแบบ verbal 
sceening โดย อสม./นัด
กลุ�มเปVาหมายในชุมชนตาม
จุดต�างๆเพื่อออกให4บริการ
ตรวจหาน้ําตาลในเลือด/วัด
ความดันโลหิต เปรียบเทียบ
กับค�ามาตรฐาน ชั่งน้ําหนัก 
วัดส�วนสูง วัดรอบเอว วัด
รอบสะโพกเปรียบเทียบค�า 
BMI 

4.เจ4าหน4าที่ตรวจยืนยัน กลุ�ม
คัดกรองที่มีความเสี่ยง และ
นัดตรวจซ้ําในรายผิดปกติ
เพื่อส�งต�อพบแพทย� 

- อสม. 
  จํานวน 45 คน 
- ประชาชน อายุ 

1 5 ป@ ขึ้ น ไ ป 
จํานวน 1,500 
คน 

ต.ค.58 - ก.ย.59 1 .ค� าถ� าย เอกสารแบบคัดกรอง 
จํานวน 1500 ชุดๆละ 1 บาท เป2น
เงิน 1,500  บาท 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. 
1.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆ

ละ 75 บาท จํานวน 45 คน เป2น
เงิน 3,375 บาท 

2. ค�าอาหารว�าง พร4อมเครื่องดื่ม
จํานวน 1 มื้อๆละ25 บาท จํานวน 
45 คน เป2นเงิน 1,125 บาท      

กิจกรรมอบรม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ'มเสี่ยง         
1.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆ

ละ 75 บาท จํานวน 150 คน เป2น
เงิน 11,250 บาท 

2.ค�าอาหารว�างพร4อมเครื่อง ดื่ม 
จํานวน 2 มื้อๆละ25 บาท จํานวน 
150 คน เป2นเงิน 7,500 บาท 

 
3.ค�าจ4างทําปVาย วัสดุอบรม เอกสาร

อสม. 
บ4านตรงบน 



 

5. ประเมินพฤติกรรมกลุ�ม
เสี่ยง จัดอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จํานวน 150 คน
และ ให4คําปรึกษา 

6. ติดตามเยี่ยม/ประเมินผล
การเปลี่ยนแปลง หลังการ
อบรมทุก 2 สัปดาห� จํานวน 
5 ครั้ง โดยเจ4าหน4าที่/อสม. 

7. ประเมินผลโครงการ 
8. รายงานผลโครงการ 

แผ�นพับ เป2นเงิน 3,000 บาท 
รวมเป?นเงิน  27,750 บาท 

หมายเหตุ : ขอสนับสนุนแผ�นตรวจ 
DTX จากรพ.ปากพนัง 800 แผ�นๆ
ละ 25 บาท เป2นเงิน 20,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนศูนย& เด็กเล็ก/ผู/สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการปVองกัน ควบคุม โรคติดต�อในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ 10,000  

  รวมเงิน 10,000  

 



 

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 3 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย&เด็กเล็ก/ผู/สูงอายุ/คนพิการ [ข/อ 7 (3)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& กิจกรรม/วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

1. โ ค ร ง ก า ร  ปV อ ง กั น 
ควบคุม โรคติดต�อใน
ศูนย� พัฒนาเ ด็ก เล็ ก 
อบต. คลองกระบือ 

1.เพื่อส�งเสริมให4เด็กในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กได4 เรี ยนรู4
เกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเอง
อย�างถูกวิธี 

2 . เ พื่ อ ปV อ ง กั น  ค ว บ คุ ม
โรคติดต�อในศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.เผยแพร� ให4คําแนะนํา ความรู4

เรื่องโรคติดต�อแก�ผู4ปกครอง 
แ ล ะ นั ก เ รี ย น  ร ว ม ทั้ ง ใ ห4
ผู4ปกครองช�วยสังเกตอาการเด็ก 

3.เฝVาระวังโดยตรวจเด็กก�อนเข4า
ห4องเรียน 

4.จัดทํากิจกรรมให4ความรู4กับเด็ก
ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เช�น การ
ล4างมือ 7 ขั้นตอน อย�างถูกวิธี  

5.ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด อุ ป ก ร ณ�
เครื่องใช4ต�าง ๆ ในห4องเรียน 
ห4องครั ว  ภาชนะใส�อาหาร 
รวมทั้งห4องน้ํา ห4องส4วม อาคาร
สถานที่ต�างๆ 

6.ประเมินผลโครงการ 
7.รายงานผลโครงการ 
 
 

- เ ด็ ก ใ น ศู น ย�
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 90 คน 

- ผู4ปกครองเด็ก 
- ศูนย�พัฒนาเด็ก

เด็ก จํานวน 2 
ศูนย� 

ต.ค.58 - ก.ย.59  1.เจลล4างมือ จํานวน 8 ขวด 
เป2นเงิน 2,000 บาท 

2.ผ4าเช็ดมือ จํานวน 90 ผืน เป2น
เงิน 1,200 บาท 

3.หน4ากากอนามัย จํานวน 8 
กล�อง เป2นเงิน 1,200 บาท 

4.น้ํายาทําความสะอาดฆ�าเชื้อ
โรค จํานวน 12 ขวด เป2นเงิน 
3,600 บาท 

5 . น้ํ าย า ทํ าความสะอาด พื้น 
จํานวน 8 ขวด เป2นเงิน 2,000 
บาท 
รวมเป?นเงิน  10,000 บาท 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
ศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 



  

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายเพ่ือการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) ไม'เกินร/อยละ 15 ของเงินรายรับ   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ค�าเบ้ียประชุม     

     - คณะกรรมการกองทุนฯ 38,400   

     - อนุกรรมการกองทุนฯ 10,800   

2 ค�าวัสดุอุปกรณ� 1,000   

3 ค�าใช4จ�ายในการเดินทางไปราชการ 3,000   

4 พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการกองทุน อนุกรรมการกองทุน 10,000   

  รวมเงิน 63,200   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข/อ 7 (4)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& วิธีดําเนินการ/กิจกรรม เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

ค�าเบี้ยประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค�าวัสดุอุปกรณ� 
 
 
 
 
 

ค� า ใ ช4 จ� า ย ใ น ก า ร
เดินทางไปราชการ 
 

1. เ พื่อจ�ายเป2นค�า เ บี้ยประชุม
ให4กับคณะกรรมการกองทุนฯ 

 
 
 

2. เพื่อจ�ายเป2นค�าเ บี้ยประชุม
ใ ห4 กั บ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
กองทุนฯ 

 

- เพื่อใช4ในการดําเนินงานของ
กองทุน 

 
 
 

- เ พื่ อ เ ป2 น ค� า ใ ช4 จ� า ย ใ น ก า ร
เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร  ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น ฯ 
อนุกรรมการกองทุนฯ 

 

1.ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

 
 
 

2.ประชุมคณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ 

 
 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ� 
 
 
 
 

- เดินทางไปราชการ เช�น 
การประชุม สัมมนา 

 

1 .คณะกรรมการ
กองทุนฯ จํานวน 
15 คน 

 
 

2.คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ จํานวน 
17 คน 

 

- วัสดุอุปกรณ� 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการ
กองทุนฯ จํานวน 
15 คน 

2.คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ จํานวน 
17 คน 

พ.ย.58 - ก.ย.59 
 
 
 
 

พ.ย.58 - ก.ย.59 
 
 
 

ต.ค.58 - ก.ย.59 
 
 
 
 

ต.ค.58 - ก.ย.59 
 

1.ค�าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ จํานวน 16 คนๆ 
ละ 400 บาท/ครั้ง เป2นเงิน 
38,400 บาท 

 

2.ค�าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรม 
การกองทุนฯ ครั้ งละ 300 
บาท เป2นเงิน 10,800 บาท 

 

- ค�าจัดซื้อวัสดุเพื่อใช4ในการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ เช�น 
กระดาษ แฟVมเอกสาร ฯลฯ  
เป2นเงิน 1,000 บาท 
 

- ค�าใช4จ�ายในการเดินทางไป
ราชการของคณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น ฯ  อ นุ ก ร ร ม ก า ร
กองทุน เป2นเงิน 3,000 บาท 

คณะกรรมการ
กองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข/อ 7 (4)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& วิธีดําเนินการ/กิจกรรม เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

4. พัฒนาศักยภาพคณะ 
ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น 
อนุกรรมการกองทุน 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ 
กรรมการกองทุน อนุกรรมการ
กองทุน 

- จัดอบรมให4ความรู4 
- ดูงานพื้นที่ต4นแบบ 

1.คณะกรรมการ
กองทุนฯ จํานวน 
15 คน 

2.คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ จํานวน 
17 คน 

ต.ค.58 - ก.ย.59 1.ค�าอาหารในการฝYกอบรม 
จํานวน 1 มื้อๆละ 75 บาท 
จํ านวน  32  คน  เป2 น เ งิ น 
2,400 บาท 

2.ค�าอาหารว�างพร4อมเครื่องดื่ม
ในการฝYกอบรม จํานวน 1 
มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 32 
คน เป2นเงิน 800 บาท 

3. ค�าตอบแทนวิทยากร จํานวน 
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป2น
เงิน 3,600 บาท 

4. ค�าเอกสารสําหรับฝYกอบรม 
จํานวน 32 ชุดๆละ 100 บาท 
เป2นเงิน 3,200 บาท 

รวมเป?นเงิน  10,000 บาท 
 

รวมเงินทั้งสิ้น 63,200 บาท 
 
 

คณะกรรมการ
กองทุน 

 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ  (ประเภทท่ี 5) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการปVองกัน ควบคุม โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 10,079   

  รวมเงิน 10,079   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

กิจกรรมประเภทที่ 5 เพื่อสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข/อ 7 (5)] 

ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค& วิธีดําเนินการ เปKาหมาย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ผู/รับผิดชอบ 

1. โครงการปVองกันควบคุม 
โรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ในพื้นที่ 

- เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
ส�งเสริมกิจกรรมในการ
ปV อ ง กั น แ ล ะ แ ก4 ไ ข
ป>ญหาสาธารณสุขให4
ทันต�อสถานการณ� 

-  ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
เพื่อพิจารณาให4ความเห็นชอบ
โครงการ 

- ควบคุมโรคระบาด
ห รื อ ภั ย พิ บั ติ ใ น
พื้นที่ 

ต.ค.58 - ก.ย.59 - ค�าใช4จ�ายสนับสนุนกรณีเกิด
โรคระบาด/ภัยพิบัติในพื้นที่
ตําบลคลองกระบือ จํานวน 
10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
กองทุน 

 



 

สรุปแผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ที่ แผนงาน /โครงการ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 รวม 

1 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต4านมและมะเร็งปากมดลูก 23,750      
2 โครงการเยี่ยมบ4านผู4สูงอายุ ผู4พิการและผู4ปUวยเรื้อรังแบบบูรณาการ 31,600      
3 โครงการอบรมผู4นํานักเรียนส�งเสริมสุขภาพป@งบประมาณ 2559 28,100      
1 โครงการดูแลสุขภาพผู4ปUวยโรคเรื้อรังและปVองกันภาวะแทรกซ4อน  70,200     
2 โครงการให4ความรู4และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต4านม   10,000     
3 โครงการรณรงค�ปVองกันโรคไข4เลือดออก ป@ 2559  73,080     
4 โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรม  13,950     
 ปVองกันในโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตําบลคลองกระบือ       
5 โครงการลูกเกิดรอดแม�ปลอดภัย  17,250     
6 โครงการดูแลผู4ปUวยเรื้อรังและปVองกันภาวะแทรกซ4อนผู4ปUวยเรื้อรัง   46,800     
7 โครงการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู4สูงอายุในชุมชน  21,250     
8 โครงการตรวจคัดกรองความดันเบาหวาน   27,750     
1 โครงการปVองกัน ควบคุม โรคติดต�อในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ   10,000    
1 ค�าเบี้ยประชุม คณะกรรมการกองทุนฯ ,อนุกรรมการกองทุนฯ     49,200   
2 ค�าวัสดุอุปกรณ�    1,000   
3 ค�าใช4จ�ายในการเดินทางไปราชการ    3,000   
4 พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการกองทุน อนุกรรมการกองทุน    10,000   
1 โครงการปVองกัน ควบคุม โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่     10,079  
 รวมเงิน 83,450 280,280 10,000 63,200 10,079 447,009 

 



  

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ครั้งท่ี 5/2558 
วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 13.30 น. 

ณ ห/องประชุมองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ/งเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องคําสั่งแต�งต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วน
ตําบลคลองกระบือ ท่ี 1/2558 เรื่อง แต�งต้ังคณะอนุกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

1.2 เรื่องข้ันตอนการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท4องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ป@งบประมาณ 2559 ตาม
หนังสือ ท่ี สปสช.540/ว 0278 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ'านมา  
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2558  

ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558  (ตามเอกสารหมายเลข 1) 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรายงานสถานะทางการเงิน (บัญชีรับ-จ'าย) 
    ....................................................................................................................... 
                                         ........................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- การพิจารณาให4ความเห็นชอบ ร�างแผนงาน/โครงการ กองทุน

หลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
ประจําป@งบประมาณ 2559  (เอกสารหมายเลข 3) 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
    ....................................................................................................................... 
                                         ........................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

(ตามเอกสารหมายเลข 2) 



  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ครั้งท่ี 5/2558  วันอังคาร ท่ี  10 พฤศจิกายน  2558   เวลา 13.30  น. 
ณ ห/องประชุมองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

-------------------------------------------------------- 
ผู/มาประชุม 

1. นายคฑายุทธ  สุทธิรักษ�  ผู4ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1  รองประธานกรรมการ 
2. นายสุธน  นาคคง   ผู4ทรงคุณวุฒิคนท่ี 2  รองประธานกรรมการ 
3. นางวิภาดา  บัวทอง   ผู4แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
4. นางนิวรณ� แซ�ค4าง   ผอ.รพ.สต.บ4านตรงบน  กรรมการ 
5. นายพิชัย  เทิดธรรมปราการ  ผอ.รพ.สต.บ4านบางสระ  กรรมการ 
6. นางพรทิพย�  คงนก   ผู4แทน อสม.   กรรมการ 
7. นางวิน  รักษาคง   ผู4แทนหมู�บ4านหรือชุมชน  กรรมการ 
8. นายนืโรจน�  เอียดแก4ว  ผู4แทนหมู�บ4านหรือชุมชน  กรรมการ 
9. นายนัฐวุฒิ  สมัครพงศ�  รองปลัด อบต.   ก ร ร ม ก า ร / ผ ช .

เลขานุการ 

ผู/ไม'มาประชุม 
1. นายสนชัย  สังขศรี   นายก อบต.   ประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรภานุ  จินดาวงศ�  ผู4แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
3. นางพวงศรี  ป>งเอ้ียน   ผู4แทน อสม.   กรรมการ 
4. นางเนียบ  นนทรังสี   ผู4แทนหมู�บ4านหรือชุมชน  กรรมการ 
5. นายสมศักด์ิ  คงเมือง   ผู4แทนหมู�บ4านหรือชุมชน  กรรมการ 
6. นายณรงค�  รัตนบันดาล  ผู4แทนหมู�บ4านหรือชุมชน  กรรมการ 
7. นายวิชาญ  อนุมาศ   ปลัด อบต.   กรรมการ 

ผู/เข/าร'วมประชุม 
1. นายสันติชัย นาคคง   อนุกรรมการฝUายจัดทําแผนงานโครงการ   
2. นายวิชาญ  จันทร!สุวรรณ  อนุกรรมการฝUายจัดทําแผนงานโครงการ   
3. นายจําลอง  ศรีจํารัส   อนุกรรมการฝUายจัดทําแผนงานโครงการ   
4. น.ส.วิภาวดี  พุทธรอด  อนุกรรมการฝUายจัดทําแผนงานโครงการ   
5. น.ส.กรรณนิภา  เจริญพันธ!  อนุกรรมการฝUายจัดทําแผนงานโครงการ   
6. นางสาวไปรดา  ทองนวล  อนุกรรมการฝUายการเงินและบัญชี   
7. นางสาวจาริยา  ดําดุก  อนุกรรมการฝUายเลขานุการกองทุน 
8. นายสําราญ  รักษายศ   ผู4ช�วยผู4ใหญ�บ4าน หมู�ท่ี 13 
9. นางสุมาลี  อินทวงศ�   อสม. 

 



 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. นายนัฐวุฒิ  สมัครพงศ� ผู4ช�วยเลขานุการกองทุน ทําหน4าท่ี
เลขานุการในท่ีประชุม กระผมขอเรียนแจ4งให4ท่ีประชุมได4รับทราบ ถึงระเบียบและวาระการประชุมของกองทุน 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�สามารถเข4าร�วมประชุมได4 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติ เรื่อง การกําหนด หลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุนให4องค�กรปกครองส�วนท4องถ่ิน ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท4องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในกรณีท่ีประธานกรรมการตามข4อ 8 
วรรคหนึ่ง (1) ผู4บริหารสูงสุดขององค�กรปกครองส�วนท4องถ่ิน มีแต�ไม�อาจปฏิบัติหน4าท่ีได4 ให4รองประธาน
กรรมการ ทําหน4าท่ีประธานในท่ีประชุมได4ตามลําดับ ซ่ึงในวันนี้ได4รับแจ4งจากท�านนายก อบต.คลองกระบือ 
ท�านมีภารกิจเร�งด�วนต4องไปปฏิบัติ โดยท�านได4มอบหมายให4 นายสันติชัย นาคคง  เลขานุการ นายก อบต.เข4า
ร�วมประชุมแทนท�าน  ดังนั้นในวันนี้ตามระเบียบการประชุม ท�านรองประธานกรรมการ คนท่ี 1 ท�านคฑายุทธ  
สุทธิรักษ� ท�านจะทําหน4าท่ีเป2นประธานการประชุมในวันนี้ จึงขอเรียนเชิญท�านคฑายุทธ สุทธิรักษ� กล�าวเปsด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต�อไป 

เม่ือท่ีประชุมพร4อมแล4วผมขอเปsดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลอง
กระบือ ครั้งท่ี 5/2558   

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ/งเพ่ือทราบ 
ประธาน  1.1 เรื่องคําสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท4องถ่ินหรือ

พ้ืนท่ี องค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ท่ี 1/2558 เรื่อง 
แต�งต้ังคณะ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การ
บริหารส�วนตําบลคลองกระบือ เพ่ือให4การดําเนินงานและการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท4องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ เป2นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามข4อ 11 (8) ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุนให4องค�กรปกครองส�วนท4องถ่ินดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท4องถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2557 และตาม ท่ี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท4องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ได4มีมติในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2558 ลงวันท่ี 11กันยายน พ.ศ.2558 คณะอนุกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท4องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค�การ
บริหารส�วนตําบลคลองกระบือจึงออกคําสั่งไว4 ดังต�อไปนี้ 

     1. คณะอนุกรรมการฝOายเลขานุการกองทุน  ประกอบด/วย 
 1. นางสาวจาริยา  ดําดุก      นักวิชาการศึกษา         ประธาน 
 2. นายจําลอง  ศรีจํารัส      นักพัฒนาชุมชน         เลขานุการ 

 

นายคฑายุทธ  สุทธิรักษ� 
ประธานท่ีประชุม 



  

มีหน/าท่ี 
1. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ตามวันท่ีคณะกรรมการ

กองทุนกําหนด พร4อมทําบันทึกรายงานการประชุม 
2. ประสานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต�างๆเพ่ือ

รวบรวมผลการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการกองทุน 
3. รับ-ส�ง บันทึกข4อมูลและจัดเก็บเอกสารการดําเนินงานของ

กองทุนให4เป2นระเบียบ 
4. ติดต�อประสานงานท่ัวไปในกิจการของกองทุนตามท่ีได4รับมอบ 

หมาย 

2. คณะอนุกรรมการฝOายจัดทําแผนงานโครงการ  ประกอบด/วย 
1. นายสันติชัย นาคคง       เลขานุการนายก อบต.    ประธาน 
2. นายวิชาญ  จันทร�สุวรรณ  หัวหน4าสํานักปลัด    อนุกรรมการ 
3. น.ส.จาริยา  ดําดุก       นักวิชาการศึกษา      อนุกรรมการ 
4. น.ส.จันทิมา  นุ�นสังข�       จพง.สธ.ปฏิบัติงาน    อนุกรรมการ 
5. น.ส.จินตนา  สงอุปการ    พว.ชํานาญการ        อนุกรรมการ 
6. น.ส.วภิาวดี  พุทธรอด      พว.ชํานาญการ        อนุกรรมการ 
7. น.ส.กรรณนิภา  เจริญพันธ� จพง.ทันตาภิบาล     อนุกรรมการ 
8. นางศุภาวีร�  สระทอง      อสม.              อนุกรรมการ 
9. นางภัทรธิรา  นวลเอียด   อสม.            อนุกรรมการ 
10. นางอารีย�  สุดชี      ภาคประชาชน          อนุกรรมการ 
11. นายวิรัตน�  ศรีนิรัตน�     ภาคประชาชน         อนุกรรมการ 
12. นายชาตรี  ทองท�าพยา  อบต.            อนุกรรมการ 
13. นางชะอ4อน  เดชศรี      ผู4ใหญ�บ4าน            อนุกรรมการ 
14. นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ์ ผู4ใหญ�บ4าน            อนุกรรมการ 
15. นายจําลอง  ศรีจํารัส     นักพัฒนาชุมชน       เลขานุการ 

      มีหน/าท่ี 
1. สนับสนุนและจัดทําแผนงานโครงการภายใต4วัตถุประสงค�ของ

กองทุนและตามประกาศฯ ข4อ 7 
2. ตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรอง กิจกรรมตามแผนงาน/

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ให4 เป2นไปตาม
หลักเกณฑ�และ  วัตถุประสงค�ของการจัดต้ังกองทุนและเป2นไป
ตามประกาศ สปสช.พร4อมท้ังเสนอความคิดเห็น เพ่ือ ใช4
ประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน 



 

3. รายงานป>ญหาอุปสรรคการดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนต�อ ท่ีประชุมคณะกรรมการ กองทุนรวมท้ังให4
ข4อเสนอแนะเพ่ือประโยชน�ต�อการดําเนินงานของกองทุน 

       4. ปฏิบัติหน4าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได4รับมอบหมาย 

     3. คณะอนุกรรมการฝOายการเงินและบัญชี  ประกอบด/วย 
1. นางนิภา  ศิริสมบัติ             ผู4อํานวยการกองคลัง   ประธาน 
2. นายอนันต�  นาคสุข          นักวิชาการคลัง     อนุกรรมการ 
3. นางสาวไปรดา  ทองนวล     นวก.กง.บช.         เลขานุการ 

มีหน/าท่ี 
1. รับผิดชอบการรับเงิน-จ�ายเงิน ให4เป2นไปตามประกาศสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห�งชาติและระเบียบกองทุนท่ีกําหนด 
โดยตรวจสอบความถูกต4อง ครบถ4วนของเอกสารก�อนการเบิก
จ�ายเงินทุกครั้ง 

2. บันทึกบัญชีโดยแยกจากระบบบัญชีปกติขององค�การบริหารส�วนตําบล 
3. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  รายงานการรับเงิน - จ�ายเงิน

และเงินคงเหลือประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําป@
งบประมาณ ด4วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศหรือระบบอ่ืน
และนําเสนอรายงานการเงินให4คณะกรรมการกองทุนทราบ 

4. จัดทําเช็คและเบิกจ�ายเช็ค 
 5. รับผิดชอบจัดเก็บเอกสาร หลักฐานด4านการเงินและการบัญชี

ของกองทุนไว4เพ่ือการตรวจสอบ 
 6. ปฏิบัติหน4าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได4รับมอบหมาย 

โดยให4ผู4ได4รับการแต�งต้ังปฏิบัติหน4าท่ีให4เป2นไปด4วยความ
เรียบร4อยและมีประสิทธิภาพ และให4มีสิทธิรับค�าตอบแทนการ
ประชุมตามระเบียบของกองทุน ท้ังนี้ต้ังแต�บัดนี้เป2นต4นไป สั่ง ณ 
วันท่ี  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 

1.2 เรื่องข้ันตอนการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพในระดับท4องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ป@งบประมาณ 2559 
ตามหนังสือ ท่ี สปสช.540/ว 0278    

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

 

 

 



  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม /ครั้งท่ีผ'านมา 
ประธาน  เรียนเชิญทางท�านผู4ช�วยเลขาดําเนินการคับ 
ผู4ช�วยเลขาฯ สําหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 
14 สิงหาคม 2558 ณ ห4องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลคลอง
กระบือ โดยเริ่มประชุม เวลา 09.00 น. และเลิกการประชุมเวลา 
11.30 น. นั้น ตามเอกสารหมายเลข 1 ท่ีแจกให4กับคณะกรรมการ
ไปแล4วนั้น เอกสารมีท้ังหมด 5 หน4า มีคณะกรรมการท�านใดจะ
แก4ไขเพ่ิมเติมไม�ครับ ถ4าไม�มีผมขอให4ท�านประธานดําเนินการขอมติ
ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 14 
สิงหาคม 2558 ต�อไป ขอบคุณครับ 

ประธาน ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2558 
เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 ครับ 

ท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2558 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรายงานสถานะทางการเงิน (บัญชีรับ-จ'าย) 
ประธาน  เรียนเชิญทางท�านอนุกรรมการฝUายการเงินและบัญชีครับ 
นางสาวไปรดา  ทองนวล สรุปการเบิกจ�ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วน

ตําบลคลองกระบือ ในไตรมาสท่ี 4 เดือน กรกฎาคม - เดือน 
กันยายน ประจําป@งบประมาณ 2558 ตามเอกสารหมายเลข 2 ซ่ึง
ได4แจกจ�ายให4กับคณะกรรมการกองทุนไปแล4วนั้น มีคณะกรรมการ
ท�านใดจะสอบ ถามหรือเสนอข4อคิดเห็นประเด็นใดเพ่ิมเติมบ4างค�ะ 
ถ4าไม�มีดิฉันขอให4ท�านประธานดําเนินการขอมติรับรองรายงาน
สถานะทางการเงินต�อไปค�ะ ขอบคุณค�ะ 

ท่ีประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงิน ไตรมาสท่ี 4 เดือน กรกฎาคม - 
กันยายน ประจําป@งบประมาณ 2558  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธาน - การพิจารณาให4ความเห็นชอบ ร�างแผนงาน/โครงการ กองทุน

หลัก ประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
ประจําป@งบประมาณ 2559  (เอกสารหมายเลข 3)  

ประธาน ขอเชิญทางผู4ช�วยเลขานุการกองทุน ได4ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข4อง
ให4กับคณะกรรมการกองทุนได4รับทราบอีกครั้ง เพ่ือเป2นแนวทางใน
การประกอบการพิจาณาให4ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ใน
การดําเนินงานของกองทุน ประจําป@งบประมาณ 2559 ต�อไป 

 
 



 

ผู4ช�วยเลขาฯ 1. ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห'งชาติ เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑ&เพ่ือสนับสนุนให/องค&กรปกครองส'วน
ท/องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท/องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

    ข4อ 11 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน4าท่ี ดังนี้ (1) 
พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให4เป2นไปตาม
วัตถุ ประสงค�ของกองทุน กรณีกรรมการผู4ใดในคณะกรรมการ
กองทุน เป2นผู4เสนอและดําเนินการแผนงาน หรือโครงการหรือ
กิจกรรม ให4กรรมการผู4นั้นมีสิทธิชี้แจงต�อท่ีประชุม แต�ไม�มีสิทธิออก
เสียงอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนั้น 

    ข4อ 7 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให4ใช4จ�ายเพ่ือ
สนับสนุนหรือส�งเสริมเป2นค�าใช4จ�ายตามแผนงานหรือโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ 

     (1) เพ่ือสนับสนุน และส�งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน�วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน�วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี โดยเน4นเรื่องการสร4างเสริมสุขภาพ การปVองกัน
โรค การฟtuนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิง
รุก ท่ีจําเป2นต�อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพ่ือให4กลุ�มแม�และเด็ก 
กลุ�มผู4สูงอายุ กลุ�มคนพิการ กลุ�มผู4ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง 
และกลุ�มผู4ปUวยโรคเรื้อรัง ท่ีอยู� ในพ้ืนท่ีสามารถเข4าถึงบริการ
สาธารณสุขได4อย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     (2) เพ่ือสนับสนุนให4กลุ�มหรือองค�กรประชาชน
หรือหน�วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีได4ดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือการสร4างเสริมสุขภาพการปVองกันโรคให4แก�สมาชิก
หรือประชาชนในพ้ืนท่ี และกรณีมีความจําเป2นต4องจัดซ้ือวัสดุท่ีมี
ลักษณะเป2นครุภัณฑ�ให4สนับสนุนได4ในวงเงินไม�เกิน ๕,๐๐๐ บาทต�อ
โครงการ วัสดุท่ีมีลักษณะเป2นครุภัณฑ�ท่ีจัดหาได4ให4อยู�ในความดูแล
และบํารุงรักษาของกลุ�มหรือองค�กรประชาชนหรือหน�วยงานอ่ืนท่ี
ได4รับการสนับสนุนนั้น ๆ 

(3) เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมกิจกรรมการสร4าง
เสริมสุขภาพ การปVองกันโรค การฟtuนฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย�เด็กเล็กหรือศูนย�ชื่ออ่ืน
ท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือ
ศูนย�พัฒนาและฟtuนฟูคุณภาพชีวิตผู4สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย�
ชื่ออ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียว กับการพัฒนาและฟtuนฟูคุณภาพชีวิต
ผู4สูงอายุและคนพิการในชุมชนตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงานกําหนด



  

เป2นเงินไม�น4อยกว�าร4อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในแต�ละป@งบประมาณนั้น 

(4) เพ่ือสนับสนุนค�าใช4จ�ายในการบริหารหรือ
พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให4มีประสิทธิภาพท้ังนี้ ต4องไม�
เกินร4อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต�
ละป@งบประมาณนั้น 
และในกรณีท่ีมีความจําเป2นต4องใช4จ�ายเพ่ือซ้ือครุภัณฑ�ท่ีเก่ียวข4อง
โดยตรงครุภัณฑ�นั้นจะต4องมีราคาไม�เกิน 20,000 บาท ต�อหน�วย 
โดยการจัดซ้ือจัดจ4างให4ใช4ระเบียบขององค�กรปกครองส�วนท4องถ่ิน
โดยอนุ โลมและครุภัณฑ� ท่ีจัดหาได4 ให4อยู� ในความดูแลและ
บํารุงรักษาขององค�กรปกครองส�วนท4องถ่ินนั้น ๆ 

 (5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ีให4
คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ�ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุน
และส�งเสริมกิจกรรมในการปVองกันและแก4ไขป>ญหาสาธารณสุขได4
ตามความจําเป2นเหมาะสม และทันต�อสถานการณ�ได4 

2. ประกาศคณะอนุกรรมการส'งเสริมสุขภาพและปKองกันโรค
ภายใต/คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห'งชาติ เรื่อง การ
จัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท/องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

ข4อ 1 การจัดบริการสาธารณสุข หมายถึง การจัดบริการ
และการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข4องกับการสร4างเสริมสุขภาพ ปVองกัน
โรค ฟtuนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
เพ่ือให4กลุ�มแม�และเด็ก กลุ�มผู4สูงอายุ กลุ�มคนพิการ กลุ�มผู4ประกอบ
อาชีพท่ีมีความเสี่ยง กลุ�มผู4ปUวยโรคเรื้อรัง รวมท้ังกลุ�มประชาชน
ท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยงท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี สามารถเข4าถึงบริการสาธารณสุข
ได4อย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยส�งเสริมกระบวนการมีส�วน
ร�วมตามความพร4อม ความเหมาะสม และความต4องการในพ้ืนท่ี ดัง
รายละเอียดตัวอย�างกิจกรรมตามเอกสารแนบ ท4ายประกาศนี้ 

การจัดบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ให4เป2นไปตาม 
พระราช บัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร4างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข4อง 

ตัวอย�างกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุ�มเปVาหมาย
เฉพาะ แนบท4ายประกาศคณะอนุกรรมการส�งเสริมสุขภาพและ
ปVองกันโรค เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุน



 

หลักประกันสุขภาพในระดับท4องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ลงวันท่ี 25 มีนาคม 
2557 

1. กลุ'มหญิงตั้งครรภ&และหญิงหลังคลอด เพ่ือยกระดับ 
สุขภาพชีวิตของหญิงต้ังครรภ� หญิงคลอดและหลังคลอด โดยสร4าง
การเข4าถึงบริการท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐานอย�างเสมอภาค 
และสนับ สนุนให4ได4รับชุดสิทธิประโยชน�หลักประกันสุขภาพถ4วน
หน4าด4านการส�งเสริม ปVองกัน และเฝVาระวังโรคอย�างท่ัวถึง 

2. กลุ'มเด็กเล็กและเด็กก'อนวัยเรียน เพ่ือส�งเสริมและ
สนับสนุนให4กลุ�มเด็กแรกเกิด - เด็กเล็ก ได4รับบริการตามชุดสิทธิ
ประ โยชน�อย�างครอบคลุม ท่ัวถึง และเข4าถึงบริการอย�างเสมอภาค 
สร4างระบบในการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดเด็กเล็ก อย�างมีคุณภาพ
และบูรณา การระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือเด็กเจริญ เติบโต มีพัฒนาการสมวัย เป2นคนเก�ง คน
ดี และมีความสุข พัฒนาเด็กปฐมวัยให4มีการเจริญเติบโต สมอง
ได4รับการเรียนรู4ตามช�วงวัยและมีพัฒนาการสมวัย และสร4างการมี
ส�วนร�วมในการเลี้ยงดูเด็กอย�างองค�รวมจากครอบครัวสู�ชุมชนและ
ศูนย�เด็กเล็ก 

3. กลุ'มเด็กวัยเรียนและเยาวชน เพ่ือให4เด็กวัยเรียนมี
พัฒนาการทางร�างกายและจิตใจสมวัย มีส�วนสูงระดับดีและรูปร�าง
สมส�วน มีความฉลาดทางสติป>ญญาและอารมณ�ไม�ตํ่ากว�าเกณฑ�
มาตรฐาน ได4รับวัคซีนในการปVองกันควบคุมโรคติดต�อท่ีปVองกันได4
ตามมาตรฐาน และมีสุขภาวะด4านร�างกาย จิตใจ สติป>ญญา 
อารมณ� สังคม มีทักษะชีวิตและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ปVองกันและ
ลดป>ญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด4านเพศสัมพันธ� การต้ังครรภ�
ไม�พร4อม โรคเอดส�และโรค ติดต�อทางเพศสัมพันธ� ใน
กลุ�มเปVาหมายวัยรุ�นและเยาวชนท่ีอยู�ในระบบการศึกษาและนอก
ระบบการศึกษา รวมท้ังชนบทห�างไกล ชุมชนแออัด สถาน
ประกอบการ เด็กเร�ร�อน ด4อยโอกาส และเด็กพิเศษ ปVองกันไม�ให4
วัยรุ�นและเยาวชนเข4าถึงยาสูบ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ยาเสพติดได4
ง�าย ให4วัยรุ�นและเยาวชนกลุ�มเสี่ยงและกลุ�มท่ีมีป>ญหาด4านสุขภาพ
กาย จิต และสังคม ได4รับการดูแล ช�วยเหลือ และบริการด4าน
สาธารณสุขอย�างมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ'มวัยทํางาน เพ่ือลดป>จจัยเสี่ยงจากการทํางาน 
ส�งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ�มวัยทํางาน และการปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล4อมท่ีส�งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน ปVองกันและลด
ป>ญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด4านเพศสัมพันธ� การต้ังครรภ�ไม�



  

พึงประสงค�และการต้ังครรภ�ไม�พร4อม โรคเอดส�และโรคติดต�อทาง
เพศสัมพันธ� ในกลุ�มวัยรุ�นและวัยทํางาน ปVองกันไม�ให4กลุ�มวัย
ทํางานเข4าถึงยาสูบ เครื่องด่ืมแอลกอ ฮอล� ยาเสพติดได4ง�าย ให4
กลุ�มเสี่ยงและกลุ�มมีป>ญหาด4านสุขภาพกาย จิต และสังคม ได4รับ
การดูแล ช�วยเหลือ และบริการด4านสาธารณสุขอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

5. กลุ'มผู/สูงอายุและผู/ปOวยโรคเรื้อรัง เพ่ือลดป>จจัยเสี่ยง
และลดการเกิดโรคในกลุ�มท่ีมีภาวะอ4วน/น้ําหนักเกิน กลุ�มท่ีมีภาวะ
เสี่ ยงต�อโรคเรื้อรั งและโรคท่ีเป2นป>ญหาในชุมชน ลด
ภาวะแทรกซ4อนและลดความพิการในกลุ�มผู4ปUวย ส�งเสริมและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุให4มีสุขภาพท่ีพึงประสงค�โดย
ผสมผสานมาตรฐานการดูแลสุขภาพแบบองค�รวมท้ังสุขภาพกาย
และจิต สนับสนุนระบบบริการดูแลสุขภาพผู4สูงอายุและผู4ปUวยโรค
เรื้อรังให4มีคุณภาพด4วย บริการเชิงรุกในชุมชน ส�งเสริมสนับสนุนให4
ผู4สูงอายุและผู4ปUวยโรคเรื้อรัง เข4าถึงบริการสุขภาพอย�างถ4วนหน4า
และเท�าเทียม และส�งเสริมสนับสนุนให4ครอบครัว ชุมชน และ
ท4องถ่ิน มีส�วนร�วมในการดูแลผู4สูงอายุและผู4ปUวยโรคเรื้อรัง 

6. กลุ'มคนพิการและทุพพลภาพ เพ่ือส�งเสริมสนับสนุน
ให4คนพิการและทุพพลภาพได4รับบริการฟtuนฟูสมรรถภาพและ
อุปกรณ�เครื่องช�วย องค�กรคนพิการมีการพัฒนาศักยภาพด4านการ
ฟtuนฟูสมรรถ ภาพและรวมกลุ�มเกิดความเข4มแข็ง สามารถร�วมมือ
กับสถานบริการ ท4องถ่ิน และมีส�วนร�วมดูแลสุขภาพช�วยเหลือคน
พิการด4วยกันเอง รวมถึงส�งเสริมให4เกิดความร�วมมือในชุมชน
ระหว�างสถานบริการ องค�กรคนพิการ องค�กรปกครองส�วนท4องถ่ิน 
และชุมชน ในการดูแลช�วยเหลือสนับสนุนและให4บริการฟtuนฟู
สมรรถภาพแก�คนพิการและทุพพลภาพท่ีมีความจําเป2นต4องได4รับ
การฟtuนฟูสมรรถภาพ 

7. กลุ'มประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเส่ียง เพ่ือปVองกัน 
ควบคุมป>จจัยเสี่ยง และส�งเสริมป>จจัยท่ีดี ท่ีมีผลต�อสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนโดยตรง ซ่ึงหากไม�ดําเนินการปVองกันหรือ
แก4ป>ญหาอาจจะส�งผลกระทบต�อสุขภาพและการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน ได4แก� การดําเนินการหรือจัดกิจกรรมในด4าน
ต�าง ๆ โดยจําแนกตามสาเหตุและท่ี มาของป>จจัยท่ีทําให4เกิดโรค
หรือป>ญหาสุขภาพ 

สําหรับข้ันตอนการดําเนินงานท่ีผ�านมา ทางกองทุนก็ได4
ดําเนิน การตามหนังสือ ท่ี สปสช.5.40/ว.0278 ลงวันท่ี 30 



 

กันยายน 2558 เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุข ภาพในระดับท4องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ป@ 2559  

- ประชาสัมพันธ�  ให4 กับสถานบริการ หน�วยบริการ  
หน�วยงานสาธารณสุข เช�น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  ส�วนสาธารณสุข  หน�วยงานอ่ืน เช�น 
โรงเรียน สถาบันการ ศึกษา วัด กลุ�มหรือองค�กรประชาชน เช�น 
องค�กรชุมชน องค�กรเอกชน หรือภาคเอกชนท่ีมีการรวมตัวกันเป2น
กลุ�ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค�กรท่ีเรียกชื่ออ่ืนต้ังแต� ๕ คน
ข้ึนไป ได4รับทราบแนวทาง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน 

- คณะอนุกรรมการฝUายจัดทําแผนงานโครงการตรวจสอบ
และพิจารณากลั่นกรอง กิจกรรม ตามแผนงาน/โครงการ ท่ีขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วน
ตําบลคลองกระบือ ให4เป2นไปตามหลักเกณฑ�และวัตถุประสงค�ของ
การจัดต้ังกองทุน และเป2นไปตามประกาศ สปสช.พร4อมท้ังเสนอ
คว าม คิ ด เ ห็ น  เ พ่ื อ ใ ช4 ป ร ะกอบกา ร พิ จ า รณาอนุ มั ติ ข อ ง
คณะกรรมการกองทุน 

- ซ่ึงขณะนี้แผนงานโครงการท่ีเสนอเข4ามา จากหน�วยงาน
และกลุ�มองค�กรต�างๆ ได4ผ�านการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรอง
เบ้ืองต4นแล4วจากคณะอนุกรรมการฝUายจัดทําแผนงานโครงการ  

- ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนนําเข4าท่ีประชุม
เพ่ือให4คณะกรรมการกองทุนฯ ประชุมพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช4ปฏิ บั ติงานประจําป@งบประมาณ 2559 โดยต4อง
ดําเนินการดังกล�าวให4แล4วเสร็จอย�างช4าภายในไตรมาสแรกของ
ป@งบประมาณ (ตุลาคม -ธันวาคม 2558) ขอบคุณครับ 

ประธาน รายละเอียดของ (ร�าง) แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ประจํ าป@
งบประมาณ 2559 มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

สรุปประมาณการรายรับ – รายจ'าย 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลคลองกระบือ ประจําป�งบประมาณ 2559 

ประมาณการรายรับ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 

1 ยอดยกมาจากป@ท่ีแล4ว 25,659 

2 รายการรับ   

2.1 เงินค�าบริการสาธารณสุขท่ีได4รับจาก (สปสช.) จํานวนคน 6,030 × 45 271,350 

2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได4รับจาก อบต. สบทบไม�น4อยกว�า 40 %  150,000 

  รวมเป?นเงินท้ังส้ิน  447,009 

ประมาณการรายจ'าย 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 

1 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนหน�วยบริการ/สถานบริการ/หน�วยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1)    83,450 

2 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนกลุ�มหรือองค�กรประชาชน/หน�วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 280,280 

3 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนศูนย� เด็กเล็ก/ผู4สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3) 15%  10,000 

4 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) 15%  63,200 

5 ค�าใช4จ�ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 5) 10,079 

  รวมเป?นเงินท้ังส้ิน  447,009 
 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท/องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองกระบือ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําป�งบประมาณ 2559 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1 สนับสนุนหน�วยบริการ/สถานบริการ/หน�วยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1) 3 83,450 

2 สนับสนุนกลุ�มหรือองค�กรประชาชน/หน�วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 8 280,280 

3 สนับสนุนศูนย� เด็กเล็ก/ผู4สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3) 1 10,000 

4 สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) 4 63,200 

5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 5) 1 10,079 

  รวม 17 447,009 
 
 
 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนหน'วยบริการ/สถานบริการ/หน'วยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1)  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต4านมและมะเร็งปากมดลูก 23,750 รพ.สต.ตรงบน 

2 โครงการอบรมผู4นํานักเรียนส�งเสริมสุขภาพป@งบประมาณ 2559 28,100 รพ.สต.ตรงบน 

3 โครงการเยี่ยมบ4านผู4สูงอายุ ผู4พิการและผู4ปUวยเรื้อรังแบบบูรณาการ 31,600 อบต. 

  รวมเงิน 83,450   
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนกลุ'มหรือองค&กรประชาชน/หน'วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการดูแลสุขภาพผู4ปUวยโรคเรื้อรังและปVองกันภาวะแทรกซ4อน 70,200 อสม. 

2 โครงการให4ความรู4และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต4านม  10,000 อสม. 

3 โครงการรณรงค�ปVองกันโรคไข4เลือดออก ป@ 2559 73,080 อสม. 

4 
โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี
ตําบลคลองกระบือ 13,950 อสม. 

5 โครงการลูกเกิดรอดแม�ปลอดภัย 17,250 อสม. 

6 โครงการดูแลผู4ปUวยเรื้อรังและปVองกันภาวะแทรกซ4อนผู4ปUวยเรื้อรัง  46,800 อสม. 

7 โครงการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู4สูงอายุในชุมชน 21,250 ชมรมผู4สูงอายุ 

8 โครงการตรวจคัดกรองความดันเบาหวาน  27,750 อสม. 

  รวมเงิน 280,280   
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนศูนย& เด็กเล็ก/ผู/สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการ ปVองกัน ควบคุม โรคติดต�อในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต. คลองกระบือ 10,000 อบต. 

  รวมเงิน 10,000  

 
 
 
 
 



  

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) ไม'เกินร/อยละ 15 ของเงินรายรับ   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ค�าเบ้ียประชุม    

     - คณะกรรมการกองทุนฯ 38,400  

     - อนุกรรมการกองทุนฯ 10,800  

2 ค�าวัสดุอุปกรณ� 1,000  

3 ค�าใช4จ�ายในการเดินทางไปราชการ 3,000  

4 พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการกองทุน อนุกรรมการกองทุน 10,000  

  รวมเงิน 63,200  

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส'วนตําบลคลองกระบือ 

ค'าใช/จ'ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ  (ประเภทท่ี 5) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการปVองกัน ควบคุม โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 10,079   

  รวมเงิน 10,079   
 

ประธาน แผนงาน / โครงการประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลอง
กระบือ กิจกรรมประเภทท่ี 1 เพ่ือสนับสนุน และส�งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขของหน�วยบริการ หรือสถาน
บริการหรือหน�วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี [ ข4อ 7 (1) ] 
จํานวน 3 โครงการ เป?นเงิน 83,450 บาท 

1. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต/านมและมะเร็ง
ปากมดลูก (เสนอโดย รพ.สต.บ4านตรงบน)        

1.1 วัตถุประสงค& 1. เพ่ือเฝVาระวังการเกิดมะเร็ง
เต4านมและมะเร็งปากมดลูกในกลุ�มเสี่ยง 2. เพ่ือให4
ประชากรสตรีกลุ�มเสี่ยง อายุ 30 - 60 ป@ ได4รับการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยเจ4าหน4าท่ีสาธารณสุข 3. 
เพ่ือให4ประชากรสตรีกลุ�มเสี่ยง อายุ 30 - 60 ป@ ได4รับการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต4านมและสามารถตรวจเต4านม
ตนเองได4 4. สตรีท่ีมีผลการตรวจผิดปกติได4รับการส�งต�อ
เพ่ือตรวจรักษา    



 

1.2 งบประมาณ กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 1.ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม สําหรับผู4เข4าร�วม
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จํานวน 1 ม้ือๆ ละ 25 
บาท จํานวน 150 คน เป2นเงิน 3,750 บาท กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการตรวจมะเร็งเต4านมด4วยตนเอง 1.ค�าอาหาร
กลางวัน จํานวน 1 ม้ือๆละ75 บาท จํานวน 200 คน เป2น
เงิน 15,000 บาท 2.ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม จํานวน 1 
ม้ือๆละ25 บาท จํานวน 200 คน เป2นเงิน 5,000 บาท 
รวมเป?นเงิน 23,750 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน  2. โครงการเย่ียมบ/านผู/สูงอายุ ผู/พิการและผู/ปOวย
เรื้อรังแบบบูรณาการ (เสนอโดย อบต.คลองกระบือ งาน
สาธารณสุข) 

2.1 วัตถุประสงค& 1.เพ่ือส�งเสริมความเป2นชุมชน
จิตอาสา และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของจิตอาสา
ดูแลผู4สูงอายุ ผู4 พิการและผู4ปUวยเรื้อรัง ในตําบลคลอง
กระบือ 2.เพ่ือสนับสนุนให4เกิดกิจกรรมเชิงรุก การดูแล
เยี่ยมบ4านและสุขภาพผู4สูงอายุ ผู4พิการและผู4ปUวยเรื้อรัง ใน
ตําบลคลองกระบือ  3.เพ่ือให4การดูแลช�วยเหลือ ท้ังด4าน
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล4อม แก� ผู4สูงอายุ ผู4พิการ
และผู4ปUวยเรื้อรัง ท่ีมีความเดือดร4อน ด4อยโอกาส  

2.2 งบประมาณ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
จิตอาสา  1.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 ม้ือๆละ 75 บาท 
จํานวน 50 คน เป2นเงิน 3,750 บาท 2. ค�าอาหารว�าง 
พร4อมเครื่องด่ืมจํานวน 1 ม้ือๆละ25 บาท จํานวน 50 คน 
เป2นเงิน 1,250 บาท 3.ค�าตอบแทนวิทยากร(เหมาจ�าย) ชั่ง
โมงละ 300 บาท จํานวน 6 ชั่วโมง เป2นเงิน 1,800 บาท 4.
ค�าปVายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 1 ปVาย เป2นเงิน 
500 บาท 5.ค"าเอกสารท่ีใช�ในการอบรม จํานวน 50 ชุดๆ
ละ 80 บาท เป2นเงิน 4,000 บาท  กิจกรรมเย่ียมบ/าน  1. 
ค�าพาหนะในการเยี่ยมบ4าน จํานวน 9 ครั้งๆละ 50 บาท/
คน จํานวนครั้ งละ 10 คน เป2นเ งิน 4,500 บาท 2.
ค�าอาหารกลางวันในการออกเยี่ยมบ4าน จํานวน 9 ครั้งๆละ 
12 คนๆละ 75 บาท เป2นเงิน 8,100 บาท 3.ค�าอาหารว�าง
พร4อมเครื่องด่ืม  ในการออกเยี่ยมบ4าน จํานวน 9 ครั้งๆละ 
12 คนๆละ25 บาท เป2นเงิน 2,700 บาท 4.ค�าจัดทํา



  

เอกสารคู�มือในการดูแลสุขภาพ ผู4สูงอายุ ผู4พิการและ
ผู4ปUวยเรื้อรัง เป2นเงิน 5,000 บาท รวมเป?นเงิน  31,600 
บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน  3. โครงการอบรมผู/นํานักเรียนส'งเสริมสุขภาพ
ป�งบประมาณ 2559 (เสนอโดย รพ.สต.บ4านตรงบน)  
 3.1 วัตถุประสงค& 1.เพ่ือให4นักเรียนทราบถึง
บทบาทผู4นํานักเรียนส�งเสริมสุขภาพ 2. เพ่ือให4นักเรียนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต4องและสามารถนําไปปฏิบัติใน
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนได4 3. เพ่ือให4นักเรียนมีส�วน
ร�วมในการส�งเสริมสุข ภาพในโรงเรียน 4. เพ่ือให4นักเรียน
สามารถพัฒนาสิ่งแวด ล4อมท่ีเอ้ือต�อการสร4างเสริมสุขภาพ
ท่ีดีได4 5. เพ่ือให4นักเรียนมีความคิดริเริ่มในการพัฒนา
โรงเรียนนําสู�การเป2นโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ 

3.2 งบประมาณ 1. ค�าอาหารกลางวันสําหรับผู4
เข4าอบรมและวิทยากร จํานวน 2 ม้ือๆละ 75 บาท จํานวน 
100 คน เป2นเงิน 15,000  บาท 2. ค�าอาหารว�างสําหรับผู4
เข4าอบรมและวิทยากร จํานวน 2 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 
100 คน เป2นเงิน 5,000  บาท 3.ค�าตอบแทนวิทยากร 
ชั่วโมงละ 300 บาท จํานวน 12 ชั่วโมง เป2นเงิน 3,600 
บาท 4.ค�าจ4างทําปVายไวนิลโครงการ จํานวน 1 ผืนเป2นเงิน 
500 บาท 5.ค�าวัสดุในการจัดอบรม เป2นเงิน 4,000 บาท 
รวมเป?นเงิน  28,100 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน แผนงาน / โครงการประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุน หลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบล
คลองกระบือ  กิจกรรมประเภทท่ี 2 สนับสนุนกิจกรรม
สร4างเสริมสุขภาพ การปVองกันโรคของกลุ�มหรือองค�กร
ประชาชน/หน�วยงานอ่ืน [ข4อ7 (2)]  จํานวน 8 โครงการ 
เป?นเงิน 280,280 บาท 

1. โครงการดูแลสุขภาพผู/ปOวยโรคเรื้อรังและ
ปKองกันภาวะแทรกซ/อน  (เสนอโดย อสม.รพ.สต.บ4านบาง
สระ)  

1.1 วัตถุประสงค& 1. เพ่ือลดการเกิด
ภาวะแทรกซ4อนจากการเจ็บปUวยด4วยโรคเรื้อรัง2.เพ่ือ



 

ส�งเสริมให4ผู4ปUวยโรคเรื้อรังมีความรู4เรื่องโรคเรื้อรัง การดูแล
ตนเอง และการใช4ยาอย�างถูก ต4อง 

1.2 งบประมาณ 1.ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม
สําหรับผู4รับบริการวันคลินิกโรคเรื้อรัง จํานวน 198 คนๆ
ละ 25 บาท จํานวน 12 ครั้ง เป2นเงิน 59,400  บาท 2. 
ค�าอาหารว�างและอาหารกลางวันของ อสม.ท่ีมาช�วย
ปฏิบัติงานในคลินิกโรคเรื้อรัง จํานวน 12 ครั้งๆละ 75 
บาท จํานวน 12 คน เป2นเงิน 10,800 บาท รวมเป?นเงิน 
70,200 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

2. โครงการให/ความรู/และตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต/านม ป� 2559 (เสนอโดย อสม.รพ.สต.
บ4านบางสระ) 

2.1 วัตถุประสงค& 1.เพ่ือให4ผู4เข4าร�วมกิจกรรมมี
ความ รู4ความเข4าใจเก่ียวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต4า
นม 2.เพ่ือ ให4กลุ�มเปVาหมายท่ีตรวจพบความผิดปกติได4รับ
การการส�งต�อและรักษาอย�างถูกต4อง 3.เพ่ือค4นหา
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต4านมระยะเริ่มแรก  

2.2  งบประมาณ 1. ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 
100 คนๆละ 75 บาท เป2นเงิน 7,500 บาท 2. ค�าอาหาร
ว�าง จํานวน 100 คนๆ ละ 25 บาท เป2นเงิน 2,500 รวม
เป?นเงิน 10,000 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน  3.  โครงการรณรงค&ปKองกันโรคไข/เลือดออก ป� 
2559 (เสนอโดย อสม.รพ.สต.บ4านบางสระ) 

3.1 วัตถุประสงค& 1.เพ่ือลดอัตราการปUวยด4วย
โรคไข4 เลือดออกในทุกกลุ�มอายุ 2.เพ่ือกําจัดลูกน้ํายุงลาย
และยุงลายพาหะนําโรค ในบ4าน ชุมชน โรงเรียน ในพ้ืนท่ี
ตําบลคลองกระบือ 3.เพ่ือลดความเสี่ยงต�อการเกิดโรคใน
คน โดยเฉพาะในเด็กอายุ 5 -14 ป@ 4.เพ่ือเป2นการกระตุ4น
ให4ประชาชน ต่ืนกลัวและตระหนักในการดูแลตนเองให4
ปลอดภัยจากโรคไข4เลือดออก 

3.2 งบประมาณ 1.ค�าอาหารว�างและอาหาร
กลางวัน จํานวน 50 คนๆละ 100 บาท เป2นเงิน 5,000 
บาท 2.ค�าสารกําจัดลูกน้ํา จํานวน 5 ถังๆ ละ 4,500 บาท 
เป2นเงิน 22,500  บาท 3.ค�าถ�ายเอกสารแบบสํารวจลูกน้ํา



  

ยุงลาย จํานวน 3,000  แผ�น เป2นเงิน 1,500 บาท 4.
ค�าจ4างเหมาผู4เชี่ยวชาญพ�นหมอกควัน - จํานวน 1,077 
ครัวเรือนๆ ละ 40 บาท เป2นเงิน 43,080 บาท - วัด 4 วัด 
โรงเรียน 4 โรง ศูนย�เด็กเล็ก 1 แห�ง  รพ.สต.1 แห�ง เป2น
เงิน 1,000 บาท รวมเป?นเงิน 73,080 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน  4. โครงการส'งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรม 
ปKองกัน ในโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีตําบลคลอง
กระบือ (เสนอโดย อสม.รพ.สต.บ4านบางสระ) 

4.1 วัตถุประสงค& 1.เพ่ือให4นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาได4รับการตรวจสุขภาพช�องปาก 100 % 2.
เพ่ือให4นักเรียนท่ีมีป>ญหาด4านสุขภาพช�องปากได4รับบริการ
ทันตกรรมและแก4ไขป>ญหาตามระดับทุกคน 3.เพ่ือให4
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป@ท่ี 1 และ 6 ได4รับบริการเคลือบ
ร�องฟ>นตามเปVาหมาย 

4.2 งบประมาณ 1.ค�าวัสดุในการจัดกิจกรรมให4
ทันตสุขศึกษา - แปรงสีฟ>นเด็ก จํานวน 310 ด4ามๆละ 15 
บาท เป2นเงิน 4,650 บาท - ยาสีฟ>นจํานวน 310 หลอดๆ
ละ 10 บาท เป2นเงิน 3,100 บาท - แก4วน้ํา จํานวน 310 
ใบๆละ 10 บาท เป2นเงิน 3,100 บาท - ผ4าเช็ดหน4า 
จํานวน  310 ผืนๆละ10 บาท เป2นเงิน 3,100  บาท รวม
เงิน 13,950 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน   5. โครงการลูกเกิดรอดแม'ปลอดภัย (เสนอโดย อสม.
รพ.สต.บ4านตรงบน) 
 5.1 วัตถุประสงค& 1.เพ่ือส�งเสริมให4แม�และทารก
ในครรภ�มีสุขภาพดีท้ังกายและใจ ได4รับบริการท่ีคุณภาพ
ตาม มาตรฐาน 2.เพ่ือค4นหาให4หญิงต้ังครรภ�ได4รับบริการ
ฝากท4องโดยเร็ว ลดการการต้ังครรภ�อันไม�พึงประสงค� ไม�มี
ภาวะซีด 3.เพ่ือเฝVาระวังติดตามภาวะโภชนาการให4เด็กเติม
โตมีพัฒนาการท่ีสมวัย 4. เพ่ือให4การช�วยเหลือดูแลท่ีมี
พัฒนาการล�าช4า และเด็กขาดสารอาหาร 

5.2 งบประมาณ 1.ค�าแปรงสีฟ>น,ยาสีฟ>น อัน
แรกของหนู เป2นเงิน 3,000 บาท 2.ค�าของรางวัลจัด
ประกวดเล�านิทาน/หนูน4อยนมแม� เป2นเงิน 2,500 บาท 3.



 

ค�าอาหารว�าง จํานวน 2 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 55 คน 
เป2นเงิน 2,750 บาท 4.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 ม้ือๆ
ละ 75 บาท จํานวน 55 คน เป2นเงิน 4,125 บาท 5.ค�า
ปVาย/วัสดุ/เอกสารดําเนินการอบรมหญิงมีครรภ� ,แกนนํา
แม�อาสา เป2นเงิน 1,875  บาท 6.ค�าตอบแทนวิทยากร 
จํานวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เป2นเงิน 1,500 บาท 7.
ค�าวัสดุ อุปกรณ� หนังสือนิทาน หนังสือรูปภาพ เป2นเงิน 
1,500  บาท รวมเป?นเงิน 17,250 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน  6 .  โ ค ร งก า รดู แ ล ผู/ ปO ว ย เ รื้ อ รั ง แ ล ะปK อ ง กั น
ภาวะแทรกซ/อนผู/ปOวยเรื้อรัง ป�งบประมาณ 2559  
(เสนอโดย อสม.รพ.สต.บ4านตรงบน) 

6.1 วัตถุประสงค& 1.เพ่ือให4กลุ�ม ผู4ปUวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง มีความรู4เก่ียวกับโรค การดูแลตนเอง
และสามารถปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมได4อย� าง ถูกต4อง 
เหมาะสม  2.เพ่ือให4กลุ�มผู4ปUวยเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง ได4รับบริการตามมาตรฐานเพ่ือปVองกันหรือชะลอ
การเกิดภาวะแทรกซ4อน เช�นได4รับการตรวจคัดกรองภาวะ 
แทรกซ4อนทาง เท4า ตา ไต 3. เพ่ือให4ผู4ปUวยโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงได4รับบริการจากสถานพยาบาลใกล4
บ4านลดลดค�าใช4จ�ายและลดป>ญหาผู4ปUวยท่ีไม�ได4รับการ
รักษา 

6.2 งบประมาณ 1.ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม    
วันตรวจเลือดประจําป@ จํานวน 1 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 
112 คน เป2นเงิน 2,800 บาท 2.ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืมสําหรับผู4รับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง จํานวน 11 
ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 112 คน เป2นเงิน 30,800 บาท 
3.ค�าอาหารกลางวัน  อสม. จํานวน 22 ม้ือๆละ 75 บาท 
จํานวน 8 คน เป2นเ งิน 13,200 บาท รวมเป?นเ งิน  
46,800 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน   7. โครงการส'งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู/สูงอายุในชุมชน (เสนอโดย ชมรมผู4สูงอายุ รพ.สต.บ4าน
ตรงบน) 

   7.1 วัตถุประสงค& 1.เพ่ือให4ผู4สูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยท่ีพึงประสงค�สามารถดูแลตนเองและแก4ป>ญหาด4าน



  

สุขภาพด4วย ตนเองได4 2.เพ่ือส�งเสริมให4สมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชนมีส�วนร�วมในการดูแลและส�งเสริม
สุขภาพผู4สูงอายุ 3.เพ่ือส�งเสริมผู4สูงอายุได4มีโอกาสแสดง
ศักยภาพในการส�งเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน เป2นแกนนําในการสร4างสรรค�สังคม 4.เพ่ือให4
ผู4สูงอายุได4ร�วมจัดทํากิจกรรมของกลุ�มชมรมผู4สูงอายุได4มี
การพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ� 

7.2 งบประมาณ 1 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม
ในการทํากิจกรรมประจําเดือน จํานวน 5 ครั้งๆละ 1,000 
บาท เป2นเงิน 5,000 บาท 2.ค�าวัสดุ/แบบคัดกรองสุขภาพ/
วัสดุอ่ืนๆ เป2นเงิน 2,000 บาท กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู4
ด4านการดําเนิน งานเรื่องผู4สูงอายุในพ้ืนท่ีต4นแบบ 1.ค�าจ4าง
เหมารถ จํานวน 1 วัน เป2นเงิน 8,000 บาท 2.ค�าอาหาร
กลางวัน จํานวน 1 ม้ือๆละ 75 บาท จํานวน 50 คน เป2น
เงิน 3,750 บาท 3.ค�าอาหารว�างพร4อมเครื่องด่ืม จํานวน 2 
ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 50 คน เป2นเงิน 2,500 บาทรวม
เป?นเงิน 21,250 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน   8. โครงการตรวจคัดกรองความดันเบาหวาน (เสนอ
โดย อสม.รพ.สต.บ4านตรงบน) 

8.1 วัตถุประสงค& 1.เพ่ือให4ประชาชน
กลุ�มเปVาหมายได4รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน /ความ
ดันโลหิตสูง ไม�น4อยกว�าร4อยละ 90 2. เพ่ือให4ประชาชน
กลุ� มปกติ /กลุ� ม เสี่ ย ง มีความรู4 และตระหนั กในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 3.เพ่ือให4ผู4ท่ีเป2นโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง ได4รับการรักษาท่ีถูกต4อง 

8.2  งบประมาณ  1.ค�าถ�ายเอกสารแบบคัด
กรอง จํานวน 1500 ชุดๆละ 1 บาท เป2นเงิน 1,500 บาท 
กิจกรรมอบ รมเชิงปฏิบัติการ อสม. 1.ค�าอาหารกลางวัน 
จํานวน 1 ม้ือๆละ 75 บาท จํานวน 45 คน เป2นเงิน 3,375 
บาท 2. ค�าอาหารว�าง พร4อมเครื่องด่ืมจํานวน 1 ม้ือๆละ25 
บาท จํานวน 45 คน เป2นเงิน 1,125 บาท กิจกรรมอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ�มเสี่ยง  1.ค�าอาหารกลางวัน 
จํานวน 1 ม้ือๆละ 75 บาท จํานวน 150 คน เป2นเงิน 
11,250 บาท 2.ค�าอาหารว�างพร4อมเครื่องด่ืม จํานวน 2 



 

ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 150 คน เป2นเงิน 7,500 บาท 3.
ค�าจ4างทําปVาย วัสดุอบรม เอกสารแผ�นพับ เป2นเงิน 3,000 
บาท รวมเป?นเงิน  27,750 บาท หมายเหตุ : ขอ
สนับสนุนแผ�นตรวจ DTX จากรพ.ปากพนัง 800 แผ�นๆละ 
25 บาท เป2นเงิน 20,000 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน แผนงาน / โครงการประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลอง
กระบือ กิจกรรมประเภทท่ี 3 เพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของ ศูนย�เด็กเล็ก/ผู4สูงอายุ/คนพิการ [ข4อ 7 (3)]  
จํานวน 1 โครงการ เป?นเงิน 10,000 บาท 

ประธาน  1. โครงการ ปKองกัน ควบคุม โรคติดต'อในศูนย&
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ (เสนอโดย อบต.คลอง
กระบือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก)  

1.1 วัตถุประสงค& 1.เพ่ือส�งเสริมให4เด็กในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กได4เรียนรู4เก่ียวกับวิธีการดูแลตนเองอย�างถูก
วิธี 2.เพ่ือปVองกัน ควบคุมโรคติดต�อในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

1.2  งบประมาณ 1.เจลล4างมือ จํานวน 8 ขวด 
เป2นเงิน 2,000 บาท 2.ผ4าเช็ดมือ จํานวน 90 ผืน เป2นเงิน 
1,200 บาท 3.หน4ากากอนามัย จํานวน 8 กล�อง เป2นเงิน 
1,200 บาท 4.น้ํายาทําความสะอาดฆ�าเชื้อโรค จํานวน 12 
ขวด เป2นเงิน 3,600 บาท 5.น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน 
จํานวน 8 ขวด เป2นเงิน 2,000 บาท รวมเป?นเงิน  10,000 
บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน แผนงาน / โครงการประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลอง
กระบือ กิจกรรมประเภทท่ี 4 เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
หรือพัฒนากอง ทุน [ข4อ7 (4)] จํานวน 4 โครงการ เป?น
เงิน 63,200 บาท 

ประธาน 1. ค'าเบ้ียประชุม 
1.1 วัตถุประสงค& 1.เพ่ือจ�ายเป2นค�าเบ้ียประชุม

ให4กับคณะกรรมการกองทุนฯ 2.เพ่ือจ�ายเป2นค�าเบ้ียประชุม
ให4กับคณะอนุกรรมการกองทุนฯ 



  

1.2 งบประมาณ  1.ค�า เ บ้ียประชุม
คณะกรรมการกอง ทุนฯ จํานวน 16 คนๆ ละ 400 บาท/
ครั้ง เป2นเงิน 38,400 บาท 2.ค�าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรม 
การกองทุนฯ ครั้งละ 300 บาท เป2นเงิน 10,800 บาท 
รวมเป?นเงิน 49,200 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน 2. ค'าวัสดุอุปกรณ& 
  2.1 วัตถุประสงค& เพ่ือใช4ในการดําเนินงานของ
กอง ทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองกระบือ 
  2.2  งบประมาณ ค�าจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช4ในการ
ดําเนิน งานของกองทุนฯ เช�น กระดาษ แฟVมเอกสาร ฯลฯ 
เป?นเงิน 1,000 บาท 

3. ค'าใช/จ'ายในการเดินทางไปราชการ 
  3.1 วัตถุประสงค& เ พ่ือเป2นค�าใช4จ�ายในการ

เดินทางไป   ราชการ ของคณะกรรมการกองทุนฯ 
อนุกรรมการกองทุนฯ         

3.2  งบประมาณ ค�าจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช4ในการ
ดําเนิน งานของกองทุนฯ เช�น กระดาษ แฟVมเอกสาร ฯลฯ 
เป?นเงิน 1,000 บาท 
 4 .  พัฒนาศั กยภาพคณะ กรรมการกอง ทุน 
อนุกรรมการกองทุน 

4.1 วัตถุประสงค& เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรม การกองทุน อนุกรรมการกองทุน         

4.2 งบประมาณ 1.ค�าอาหารในการฝYกอบรม 
จํานวน 1 ม้ือๆละ 75 บาท จํานวน 32 คน เป2นเงิน 2,400 
บาท 2.ค�า อาหารว�างพร4อมเครื่องด่ืมในการฝYกอบรม 
จํานวน 1 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 32 คน เป2นเงิน 800 
บาท 3. ค�าตอบแทนวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท เป2นเงิน 3,600 บาท4. ค�าเอกสารสําหรับฝYกอบรม 
จํานวน 32 ชุดๆละ 100 บาท เป2นเงิน 3,200 บาท รวม
เป?นเงิน 10,000 บาท  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน แผนงาน / โครงการประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลอง
กระบือ กิจกรรมประเภทท่ี 5 เพ่ือสนับสนุนกรณีเกิดโรค



 

ระบาดหรือภัยพิบัติ [ข4อ 7 (5)] จํานวน 1 โครงการ เป?น
เงิน 10,079 บาท 

1. โครงการปKองกันควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ใน  พ้ืนท่ี  

1.1 วัตถุประสงค& เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมกิจ 
กรรมในการปVองกันและแก4ไขป>ญหาสาธารณสุขให4ทันต�อ
สถานการณ� เปKาหมาย ควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พ้ืนท่ี   

1.2 งบประมาณ ค�าใช4จ�ายสนับสนุนกรณีเกิด
โรคระบาด/ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีตําบลคลองกระบือ จํานวน 
10,079 บาท  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม�มี 
ประธาน กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนฯ ทุกท�านท่ี

เสียสละเวลาเข4าร�วมประชุมในวันนี้ และหวังว�าคงจะได4รับ
ความร�วมมือด4วยดี จากทุกท�านในการประชุมครั้งต�อไป 
สําหรับวันนี้กระผมขอปsดการประชุมเพียงเท�านี้ 

 เลิกประชุมเวลา 16.00 น.  
 
 

(ลงชื่อ)      ผู4จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                             (นายนัฐวุฒิ  สมัครพงศ�) 

                            ผู4ช�วยเลขานุการ 
 

 (ลงชื่อ           ผู4ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายคฑายุทธ  สุทธิรักษ�) 

                 รองประธานกรรมการ 
               ทําหน4าท่ีประธานในท่ีประชุม 

 

 


