
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนงานโครงการ / กิจกรรม   ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว 
 

อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุร ี
 
 

 

 

 

 

 

 

 



               

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว 
 

ชื่อโครงการ ประเภท 

กิจกรรม 

จ านวนเงนิที่ 

รับสนับสนุน 

ประชุมครั้งที่ 

อนุมัติเมื่อ 

จ่ายเงินเมื่อ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูงในชุมชนปีงบประมาณ 2557 

1 16,000 1 /57 

8 เมษายน 57 

26 มิถุนายน 57 กลุ่มสตรี 

อบต.หวายเหนยีว 

 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพ่ือลูกที่เกิด
มามีสุขภาพดีและพัฒนาการสมวัย 

2 13,050 3 /56 

28 สิงหาคม 56 

2 พฤษภาคม 57 รพ.สต. 

บ้านหวายเหนียว 

 

3. โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกและให้ความรู้การ
ปฏิบัติตัวผู้พิการ 

2 10,000 3 /56 

28 สิงหาคม 56 

2 พฤษภาคม 57 รพ.สต. 

บ้านหวายเหนียว 

 

4.โครงการลูกฟันดีเริ่มจากแม่ตั้งครรภ์ 2 10,650 3 /56 

28 สิงหาคม 56 

2 พฤษภาคม 57 รพ.สต. 

บ้านหวายเหนียว 

 

5.โครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย 
สมุนไพรล้างพิษ กายจิตแจ่มใส 

2 17,250 1 /57 

8 เมษายน 57 

2 พฤษภาคม 57 รพ.สต. 

บ้านหวายเหนียว 

 

6.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหวาย
เหนียว 

3 15,000 3 /56 

28 สิงหาคม 56 

21 เมษายน 57 ชมรมผูสู้งอายุ 

ต าบลหวายเหนียว 

 

7.โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

3 15,000 1 /57 

8 เมษายน 57 

21 เมษายน 57 สภาเด็กและเยาวชน 

อบต.หวายเหนยีว 

 

 

 

๒ 

 

 



               

-ต่อ- 

แผนงาน/ กิจกรรม ประเภท 

กิจกรรม 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว 

 

ประชุมครั้งที่ 

อนุมัติเมื่อ 

งบประมาณ 

ที่จ่าย 

ยอดเงนิ

คงเหลือ                                                                                                                                                          

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8.ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการกองทุนฯ 

( ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทน ) 

4 5,000 1 /57 

8 เมษายน 57 

2,030 2,970 คณะกรรมการกองทุน  

9. คา่ใช้จา่ยในการซื้อครุภัณฑ ์ค่าวัสดุ อุปกรณ์

ของใชใ้นกองทุนฯ 

4 2,695 1 /57 

8 เมษายน 57 

1,720 975 คณะกรรมการกองทุน  

10. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4 2,000 1 /57 

8 เมษายน 57 

- - คณะกรรมการกองทุน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 



               

 
แผนการด าเนนิงาน โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     ๑. แผนงานประเภทกิจกรรมที่ ๑   ด้านการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 
          ผ่านการอนุมัติเมื่อ   วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   ประชุมครั้งที่ ๑ / ๕๗ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. โครงการคัดกรอง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงในชุมชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๑.เพื่อคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู 
 

๒.เพื่อศึกษาสถานการณ์แนวโน้มการเกิด
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสงูของ
ประชาชน 
 

๓.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้มี
ความตระหนักและสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูง 
 

๔.เพื่อวางแผนด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ในเขต อบต.หวายเหนียว 
๔๒๕ และ อสม. ๒๔ คน 

  ตุลาคม ๒๕๕๖  – 
๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 

๑. ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 
๒๔ คนๆละ ๕๐ บาท  เป็นเงิน  ๑,๒๐๐ บาท 
 

๒. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
๒๔ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๐ บาท   
เป็นเงิน  ๙๖๐  บาท 
 

๓.ค่าวัสดุในการตรวจ ๔๒๕ ชุดๆละ ๑๐ บาท 
เป็นเงิน  ๔,๒๕๐  บาท 
 

๔.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ๔๔๙ คนๆละ
๒๐ บาท เป็นเงิน  ๘,๙๘๐ บาท 
 

๕.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย  
เป็นเงิน  ๖๑๐  บาท 

รวมเป็นเงิน  ๑๖,๐๐๐  บาท 
 

หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยได้ 
 

กลุ่มองค์กรสตรีใน 
เขตอบต.หวายเหนียว 

๔ 
 

 

 

 

 

 



               

               

        ๒. แผนงานประเภทกิจกรรมที่ ๒  ด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข       
ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่   ๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ประชุมครั้งที่ ๓ / ๕๖              

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๑ โครงการส่งเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพ่ือ
ลูกที่เกิดมามีสุขภาพดี
และพัฒนาการสมวัย 
 
 

๑. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและได้รับบริการ
ฝากครรภ์ การคลอดและการดูแลหลัง
คลอด อย่างมีคุณภาพ 
 

๒. เพ่ือให้ลูกที่เกิดมามีสุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีน้ าหนักแรกคลอดตามเกณฑ์
มาตรฐาน และเติบโตมีพัฒนาการที่
สมวัย 
 

๓. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว อย่างน้อย ๖ เดือน 

หญิงตั้งครรภ์  ๔๐ คน 
อสม. ๒๔  คน 

ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗ ๑. ค่าอาหารกลางวันในการจัดอบรม ๒๔ 
คนๆละ ๕๐ บาทเป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน ๒๔ คนๆละ ๒ มื้อๆละ๒๕ บาท 
เป็นเงิน ๑,๒๐๐  บาท 
 

๓. ค่าไวนิล จ านวน ๑ ผืน  
เป็นเงิน ๔๕๐ บาท 
 

๔. ค่าวัสดุ เอกสารในการอบรม ชุดละ 
๕๐ บาท จ านวน ๒๔ ชุดเป็นเงิน 
๑,๒๐๐ บาท 
 

๕.ค่าวิทยากรในการอบรม ๑ คนๆละ 
๖๐๐ บาทต่อชั่วโมง จ านวน ชั่วโมง เป็น
เงิน ๓,๖๐๐ บาท 

 

รพ.สต.บ้านหวายเหนียว 
นางสุกัญญา  หว่านพืช 
นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

 
 ๕ 
 
 
 
 
 
 
 



               

- ต่อ – 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
    ๑. ค่าอาหารกลางวันในการจัดอบรม ๒๔ 

คนๆ ละ ๕๐ บาท จ านวน ๓ ครั้ง เป็นเงิน 
๓,๖๐๐ บาท 
 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน ๒๔ 
คนๆละ๒๕ บาท จ านวน ๓ ครั้ง เป็นเงิน 
๑,๘๐๐  บาท 

รวม  ๑๓,๐๕๐ บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 



               

 
- ต่อ - 

         ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ประชุมครั้งที่ ๓ /๕๖             

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒.๒. โครงการตรวจ
สุขภาพเชิงรุกและ
ให้ความรู้การ
ปฏิบัติตัวผู้พิการ 

๑. เพื่อให้ผู้พิการไดร้ับความรู้ภาวะเสี่ยง 
และการตรวจสุขภาพเชิงรุกเพื่อค้นหาโรค
เรื้อรัง 
 

๒. เพื่อให้ผู้พิการมีสุขภาพอนามัยที่ดีท้ัง
กายและใจสามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการและญาติ 
จ านวน ๔๐ คน 

ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗ ๑. ค่าอาหารกลางวันในการจัดอบรม ๕๐ คนๆ
ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน ๕๐ 
คนๆละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท  
เป็นเงิน ๒,๕๐๐  บาท 
 

๓. ค่าไวนิล จ านวน ๑ ผืน เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
 

๔. ค่าวัสดุ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
 

๕.ค่าถ่ายเอกสารให้ความรู้  
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
 

รวม  ๑๐,๐๐๐  บาท 
หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

 

รพ.สต.บา้นหวายเหนียว 
นางสันธนี  พ่วงแพ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การ 

 
 
 

๗ 
 
 
 
 



               

- ต่อ - 
        ผ่านการอนุมัติเมื่อ  วันที่ ๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ประชุมครั้งที่ ๓ /๕๖             

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๒.๓ โครงการลูกฟันดี
เริ่มจากแม่ตั้งครรภ์ 

๑. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
บริการตรวจช่องปากและรักษา
บ าบัดปัญหาทันตสุขภาพอย่าง
เหมาะสมตามช่วงอายุครรภ์ 
 

๒. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์และหญิง
หลังคลอดได้ทราบถึงวิธีการดูแล
สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีของ
หญิงตั้งครรภ์และเด็ก ๐-๓ ปี 
 

๓. เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอดภายในชุมชน 

หญิงตั้งครรภ์ ๓๐ คน 
อสม. ๒๔ คน 
 

๑. ค่าเอกสารคู่มือการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก ชุดละ ๒๐ บาท ๓๐ ชุด เป็นเงิน 
๖๐๐ บาท 
 

๒. ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
เป็นเงิน ๕,๕๕๐ บาท 
 

๓. ค่าวัสดุทันตกรรม ๓๐ ชุดๆละ๑๕๐ 
บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
 

รวมเงิน ๑๐,๖๕๐ บาท 
 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ได้ 

 

ก.พ. ๕๖ – ก.ย. ๕๗ รพ.สต.บ้านหวายเหนียว 
นางกาญจนา  รักงาม 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

๘ 
 
 
 
 
 



               

 
- ต่อ – 

       ผ่านการอนุมัติเมื่อ  วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗    ประชุมครั้งที่ ๑ / ๕๗ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๒.๔ โครงการเกษตรกร
ปลอดโรคผู้บริโภค
ปลอดภัย สมุนไพรล้าง
พิษ กายจิตแจ่มใส 

๑.เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
อันตรายจากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชการล้างผักเพ่ือลด
สารปนเปื้อนการใช้สมุนไพรล้าง
พิษและการประเมินสภาวะทาง
จิตชองเกษตรกรที่มีความเครียด
แก่เกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพ 
 

๒.เพ่ือตรวจคัดกรองเกษตรกรที่
มีความเสี่ยงต่อสารก าจัดศัตรูพืช 
 

๓.เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง
ได้รับความรู้ค าแนะน าส่งต่อเพ่ือ
รับการรักษา 

เกษตรกรที่ใช้สารเคมี 
๑๐๐ คน 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑. ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ คนๆละ ๕๐ บาท 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน ๑๐๐ 
คนๆละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๐ บาท  
เป็นเงิน ๔,๐๐๐  บาท 
 

๓. ค่าป้ายไวนิล จ านวน ๑ ผนื เป็นเงิน ๔๕๐ 
บาท 
 

๔. ค่าวัสดุ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๒ 
๑ .ชุดกระดาษทดสอบ  ๒ ขวดๆละ 
๑,๑๐๐ บาท  เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท 
๒ .กระเป๋าอุปกรณ์ตรวจยาฆ่าแมลง 
๒ ขวดๆละ๑,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
 

รวมเงิน ๑๗,๒๕๐ บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

มิถุนายน – กันยายน 
๒๕๕๗ 

รพ.สต.บ้านหวายเหนียว 
นายสมปรารถนา  นิ่มนุช 
นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

๙ 
 
 

 



               

   ๓. แผนงานประเภทกิจกรรมที่ ๓  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน รวม ๒ โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐ บาท  
ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ประชุมครั้งที ่๓ /๕๖ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๓.๑ โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลหวายเหนียว 

๑.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล
สุขดภาพอนามัยของตนเองทั้งด้าน
โภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ 
๒. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรงเพ่ือด ารงอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณค่า 
๓.เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้คน
รุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่า
ของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล 

ผู้สูงอายุ ๗๐ คน ๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน ๗๐ 
คนๆละ ๒๕ บาท๒ มื้อ ๒ ครั้ง ๗,๐๐๐ 
บาท 
 

๒. ค่าอาหารกลางวัน ๗๐ คนๆ ละ ๕๐ 
บาท ๒ ครั้ง 
เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
 

๓. ค่าวัสดุด าเนินการ / ค่าถ่ายเอกสาร 
๑,๐๐๐ บาท 
 

รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗ ชมรมผู้สูงอายุต าบล
หวายเหนียว 
นายโชครักษ์  มะวงศ์สา 

 
 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 



               

 

- ต่อ - 
        ผ่านการอนุมัติเม่ือวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ประชุมครั้งที่ ๑ / ๕๗ 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๓.๒ โครงการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร 

๑,เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้
ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความรักและเพศสัมพันธ์ 
 

๒.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าความรู้ไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและจัด
กิจกรรมปกป้องเพ่ือนเยาวชน 
 

๓.เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนแกนน าด้าน
สุขอนามัยเจริญพันธุ์โดยผ่านทางการ
อบรม 
 

๔.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนและ
เป็นก าลังส าคัญกระตุ้นให้เกิดการ
ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแล
สุขภาพด้านการเจริญพันธุ์ในชุมชน 

นักเรียนระดับ
มัธยมตอนต้น 
โรงเรียนวัด
หวายเหนียว 
จ านวน ๕๐ 
คน 

๑.ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าดื่ม ๒มื้อๆละ๕๐ 
บาทจ านวน ๕๐ คนเป็นเงิน ๕,๐๐๐  บาท 
 

๒.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๔ มื้อๆละ ๒๐ 
บาท จ านวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๔,๐๐๐  บาท 
 

๓.ค่าตอบแทนวิทยากรเป็นเงิน ๓,๖๐๐  บาท 
 

๔.ค่าวัสดุเอกสาร จ านวน ๕๐ ชุดๆละ๓๐ บาท  
เป็นเงิน ๑,๕๐๐  บาท 
 

๕.ค่าของรางวัลในการท ากิจกรรม จ านวน ๒๕ 
ชิ้นๆละ ๒๐ บาทเป็นเงิน ๕๐๐  บาท 
 

๖. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
เป็นเงิน ๔๐๐  บาท 
 

รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

 

๑ พ.ค.๕๗ – 
๓๐ มิ.ย. ๕๗ 

สภาเด็กและเยาวชน 
อบต.หวายเหนียว 
น.ส.นภสัสรณ์ อัมรัตน์ธีรกุล 
ประธานสภาเด็กและเยาวชน 

 
๑๑ 

 
               
 

    



               

      ๔. แผนงานประเภทกิจกรรมที่ ๔  ด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รวม  ๓ กิจกรรม   รวมงบประมาณ  ๙,๖๙๕  บาท   
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 
 

ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ 

๑.เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้กับกรรมการและ
อนุกรรมการในการประชุม 
( ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารว่าง, ค่าตอบแทน)  

-คณะกรรมการ  
-อนุกรรมการฯ กองทุน 
  

ต.ค.๕๖ – ก.ย.๕๗ ๕,๐๐๐ กองทุนฯ 

๔.๒ 
 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณฑ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ส าหรับกองทุนฯ 

๑.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ทีจ่ าเป็นส าหรับใช้งานในกองทุน 

-ครุภัณฑ์ราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
-วัสดุส านักงาน 

ต.ค.๕๖ – ก.ย.๕๗ ๒,๖๙๕ กองทุนฯ 

๔.๓ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

๑.เพื่อใช้ในการรับรองการประชุมและการ
ต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล 
๒.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและ พิธีการ 

-ผู้นิเทศงานจากสปสช. 
-บุคคลและคณะบุคคลตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการและอนุกรรมการ 

ต.ค.๕๖ – ก.ย.๕๗ ๒,๐๐๐ กองทุนฯ 

 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ แผนงานโครงการ / กิจกรรม สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของรายรับทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้นๆ 
 
 

 
 
 

๑๒ 
 
 
 



               

 
 

สรุป แผนงาน/กิจกรรมที่ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ 
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว 

 
ประเภทกิจกรรมที่ ๑  แผนงานด้านการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์                                    รวม ๑ โครงการ  รวมงบประมาณทั้งปี   ๑๖,๐๐๐ บาท 

 
ประเภทกิจกรรมที่ ๒ แผนงานด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข                         รวม ๔ โครงการ  รวมงบประมาณทั้งปี   ๕๐,๙๕๐ บาท 

 
ประเภทกิจกรรมที่ ๓ แผนงานด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น        รวม ๒ โครงการ  รวมงบประมาณท้ังปี   ๓๐,๐๐๐ บาท 

 
ประเภทกิจกรรมที่ ๔ แผนงานด้านการบริหารจัดการกองทุน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ                     รวม ๓ กิจกรรม  รวมงบประมาณทั้งปี    ๙,๖๙๕  บาท  

 
รวม     ๑๐   โครงการ    เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐๖,๖๔๕   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๓ 


