
แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถ่ินหรือพ้ืนที่
โดย

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลไหล่หิน
ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง



ของ

กองทนุหลักประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลไหล่หนิ

กจิกรรมประเภท  1

แผนงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2562

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
เน้น  การสร้างเสริมสุขภาพ การปอ้งกนัโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรุก ที่จ าเปน็ต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต

ร้อยละ           จากงบประมาณ                  บาท

สนับสนุน  3  โครงการ                            เปน็เงินจ านวน                       บาท



หมวดกิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ระยะเวลา หน่วยงานที่
ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการอบรม 1. เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองโรคมะเร็ง ประชาชนทั่วไป 1. กลุ่มเปา้หมายมคีวามรู้ 1. คืนข้อมลู สถิติที่เกี่ยวข้องในปี ม.ิย-ส.ค. 1. ค่าอาหารว่างกลุ่มเปา้หมาย 250 คนๆละ 6,250.00        รพ.สต.

เชิงปฎบิติัการ แกก่ลุ่มเปา้หมาย ในพื้นที่ต าบลไหล่หนิ ที่ถูกต้องและทกัษะการ ที่ผ่านมา 2562 1 มื้อๆ ละ 25 บาท บา้นไหล่หนิ

การรู้จักและ 2. เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมายมทีกัษะช่วงอายุ 25-65 ปี ประเมนิตนเองอย่างนอ้ย 2. ประเภทของมะเร็งที่พบในพื้น 2. ค่าวิทยากรใหค้วามรู้ 1 คน 1 ชั่วโมงๆละ 1,800.00        

ประเมนิตนเอง ในการตรวจประเมนิตนเอง จ านวน 250 คน ร้อยละ  80 ที/่จ านวนผู้ปว่ย/ปจัจัย-สาเหตุ 300 บาท จ านวน 6 วัน นายวีรวัฒน์ เทพอนิทร์

จากมะเร็งทกุ จากโรคมะเร็ง 2. ร้อยละ 100 ของ การเกดิมะเร็ง/จ านวนผู้ปว่ยตาย 3. ค่าวิทยากรภาคปฎบิติั 1 คนๆละ 2 ช.ม. 3,600.00        ผู้รับผิดชอบโครงการ

ระบบ เปา้หมายสามารถตรวจ 3.ประเมนิและทบทวนองค์ ช.ม. ละ 300 บาท จ านวน 6 วัน

ประเมนิตนเองจากโรคมะเร็ง ความรุ้เดิม 4. แบบทดสอบความรู้กอ่น-หลังอบรม 1,000.00        

อย่างถูกต้อง 4.กจิกรรมฝึกทกัษะการปฏบิติั จ านวน 250 x 2 ชุดๆละ 2 บาท

ฐานเรียนรู้การตรวจและประเมนิ 5. เอกสารบนัทกึทกัษะระหว่างการอบรม 2,500.00        อนุมัติคร้ังที่

เร่างกายตนเองโดยแพทย์เวช จ านวน 250 ชุดๆละ 10 บาท 2/2562 วันที่

ศาสตร์ชุมชน 6. แบบเกบ็ข้อมลูสุขภาพโรคมะเร็งรายบคุคล 500.00          8-พ.ค.-62

6. ติดตามผลการด าเนนิการและ จ านวน 250 ชุดๆละ 2 บาท

เฝ้าระวังโดยทมีเครือข่ายสุขภาพ 7. ปา้ยไวนลิชื่อโครงการ 1 ผืนๆละ 300 300.00          

ในพื้นที่ 8. ค่าวัสดุ-อปุกรณ์การจัดการอบรม  6 หมู่ 1,200.00        

7.ประเมนิผลและสรุปโครงการฯ บา้น

9. รูปเล่มสรุปโครงการ  2  เล่มๆละ  200 400.00          

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,550.00     

แผนงาน/โครงการ

กองทนุหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถ่ินหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลไหล่หนิ

ต าบลไหล่หนิ  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ ๒๕62

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการเด็ก 1. เพื่อใหค้วามรู้แกก่ลุ่ม ครู พี่เล้ียงเด็ก 1. กลุ่มเปา้หมายมคีวามรู้ 1.จัดกจิกรรมอบรม เร่ือง พ.ค.-ส.ค. 1. ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 2,000.00        รพ.สต.

0-5 ป ีโภชนา ผู้ปกครอง ครู พี่เล้ียง ที่มบีตุร ผู้ปกครองที่มบีตุร ที่ถูกต้อง และทกัษะการ โรคติดต่อในเด็กและเร่ืองโภชนา 50 บาท บา้นไหล่หนิ

การสมวัย หลาน อายุ 0-5 ป ีในพื้นที่ หลานอายุ 0-5 ปี ประเมนิอาการเจ็บปว่ยเบื้อง การอาหาร แก ่ผู้ปกครอง ครู 2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 40 คน 2,000.00     

ปลอดภยัโรค ต าบลไหล่หนิ จ านวน 40 คน ต้น อย่างนอ้ยร้อยละ 80 พี่เล้ียง คนละ 2 มื้อๆละ 25 บาท นางศิริรัตน์ ผ่านภพ

ติดต่อป ี2562 2. เพื่อพฒันาระบบ ประเมนิ 2. เด็กปว่ย 0-5 ป ี 2. อสม.ในพื้นที่คัดกรองเด็ก 3. ค่าวทิยากรอบรมเชิงปฏบิติัการโภชนา 1,200.00     ผู้รับผิดชอบโครงการ

คัดกรองและส่งต่อเด็กปว่ย ได้รับการประเมนิคัดกรอง 0-5 ปใีนเขตรับผิดชอบ โดยราย การอาหารฐานเรียนรู้ 2 คนๆละ 3 ชม.

0-5 ปี และส่งต่อโดยผู้ปกครอง งานผ่านระบบ อสม.4.0 มกีาร ชม.ละ 200 บาท

ครู พี่เล้ียงเด็กร้อยละ 100 น าเสนอสถานการณ์ เฝ้าระวัง 4.ค่าวทิยากรอบรมเชิงปฏบิติัการโรคติดต่อ 900.00        

ติดตามและรายงานข้อมลูในพื้นที่ ในเด็ก 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 300 บาท อนุมัติคร้ังที่

3. ครู พี่เล้ียงคัดกรองเด็กกอ่นรับ 5.ชุดคู่มือทกัษะเรียนรู้ และแบบบนัทกึ 2,000.00     2/2562 วันที่

ขึ้นรถ หรือกอ่นเข้าศูนย์(เดิมท า กิจกรรมฐาน 40 ชุดๆละ 50 บาท 8-พ.ค.-62

อยู่แล้ว) แต่เพิ่มเติมในส่วนการส่ง 6. แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง 40 ชุด 160.00        

ต่อมาให ้รพ.สต.ไหล่หนิ ระหว่าง ชุดละ 2 บาท

วัน เพื่อรับการประเมนิและรักษา 7.วสัดุอุปกรณ์ ฐานเรียนรู้ 1,000.00     

ผ่านระบบน าส่ง 8. ปา้ยไวนิลชื่อโครงการ 1 ผืนๆละ 300 300.00        

4.มกีารรายงานจากทมีเฝ้าระวัง 9.ปา้ยประชาสัมพนัธโ์รคติดต่อในเด็ก 3,000.00     

เบื้องต้นในชุมชนเดือนละ 1 คร้ัง 6 ผืนๆละ 500 เปน็หเงิน

10.ชุดสนับสนุนปอ้งกันโรค 2,000.00     

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 14,560.00   

งบประมาณ
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ระยะเวลา หน่วยงานที่
ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการวัยรุ่น 1.เพื่อใหค้วามรู้แกก่ลุ่มเพศ โรงเรียนมธัยมศึกษา 1.กลุ่มเปา้หมาย มคีวามรู้ที่ 1.ด าเนนิงานในพื้นที่โรงเรียน พ.ค.-ส.ค. 1. ค่าอาหารกลางวันอบรมกลุ่มนกัเรียน ๒๘๕๐.๐๐ รพ.สต.

สดใส สู่อนามยั หญิงเร่ืองการวางแผนครอบ เพศหญิง 57 คน ถูกต้องและทกัษะการ 1.1 ด าเนนิงานเร่ืองการปอ้งกนั 2562 57 คน 1 มื้อๆละ 50 บาท  บา้นไหล่หนิ

หญิงเจริญพนัธ์ ครัว การมเีพศสัมพนัธ์ และ ชุมชน 144 คน ประเมนิตนเองอย่างนอ้ย การมเีพศสัมพนัธ์ หรือการปอ้ง 2.อาหารว่างอบรมกลุ่มนกัเรียนหญิง 57 คน 2,850.00        

คุณภาพ การประเมนิตนเองเพื่อหา ร้อยละ 80 กนัขณะมเีพศสัมพนัธ์ คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท นางศิริรัตน์ ผ่านภพ

ป ี2562 ความผิดปกติขณะมหีรือขาด 2.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 2.จัดอบรมใหค้วามรู้แกก่ลุ่ม 3. ค่าวิทยากรอบรมฐานเรียนรู้ 3 คนๆละ 3,600.00        ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประจ าเดือน และมแีนวทางการด าเนนิ นกัเรียนเพศหญิง เร่ืองการเตรียม  6 ชั่วโมงๆละ 200 บาท

2.เพื่อพฒันาระบบคลินกิฝาก งานด้านอนามยัแมแ่ละเด็ก ความพร้อมเมื่อเข้าสู่การมี 4.คู่มอืทกัษะเรียนรุ้ และแบบบนัทกึกจิกรรม 1,710.00        

ครรภคุ์ณภาพ ลดปญัหาการ ประจ าเดือน สถานการณ์การ ฐาน 57 เล่มๆล 30 บาท

ทอ้งที่ไมพ่งึประสงค์ส่งเสริม ต้ังครรภใ์นวัยเรียน มทีกัษะการ 5. แบบทดสอบความรู้กอ่น-หลัง 57 ชุดๆละ 228.00          อนุมัติคร้ังที่

การวางแผยครอบครัว ปฏเิสธ กระตุ้นใหเ้ด็กเข้ารับการ 2 บาท 2/2562 วันที่

ประเมินภาวะต้ังครรภ์และรับค าปรึก รอบที่ 2 8-พ.ค.-62

ษาการมปีระจ าเดือน ที่คลินกิ 1. ค่าอาหารกลางวันอบรมกลุ่มเปา้หมายใน 4,750.00        

วัยรุ่น ชุมชน 95 คน 1 มื้อๆละ 50 บาท

3.จัดอบรมกลุ่มสตรีวัยเจริญพนัธ์ 2. อาหารว่างกลุ่มเปา้หมายในชุมชน 2 มื้อ 4,750.00        

ที่ฝากครรภเ์กนิ 12 สัปดาห์ 95  คนๆละ 25 บาท

เร่ืองการวางแผนครอบครัว 3.ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 300 1,800.00        

4. คู่มอืวางแผนครอบครัว/ฝากครรภฯ์ลฯ 2,850.00        

95 เล่มๆละ 30 บาท

5. แบทดสอบความรู้กอ่นหลัง 95 ชุดๆละ 380.00          

2 บาท

6. ปา้งไวนลิชื่อโครงการ 1 ผืนๆละ 300 300.00          

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ



หมวดกิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

ต่อ... 7. ค่าวัสดุและอปุกรณ์ จัดกจิกรรมฐานทั้ง 1,000.00        

โครงการวัยรุ่น 2 กลุ่ม

สดใส สู่อนามยั 8. แบบบนัทกึรายงานสถานการณ์ 1 เล่ม 50.00            

หญิงเจริญพนัธ์ เล่มละ 50 บาท 

คุณภาพ 9.รูปเล่มสรุปโครงการ 2 เล่มๆละ 200 บาท 400.00          

ป ี2562 10. ชุดตรวจภาวการต้ังครรภ ์ขอสนบัสนนุ

จากโรงพยาบาลเกาะคา (ไมใ่ช้งบประมาณ)

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 27,518.00   

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการตรวจ 1.เพื่อการปอ้งกนัและคัดกรอง ประชาชนที่สมคัรใจ 1.รวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 1 ออกตรวจคัดกรองเก็บสง่ตรวจ

คัดกรองโรค โรคพยาธิใบไมตั้บในประชาชน อายุ 30 ปขีึ้นไป 6 2.ประชาสัมพันธ์ 1.ค่าตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ stool exam 31,000.00     

พยาธิใบไมตั้บ อายุ 30 ปขีึ้นไปใน 6 หมู่ หมู่บา้น 620 คน 3.คัดกรองเก็บตัวอย่างเพื่อค้นหาหา จ านวน 620 คนๆละ 50 บาท

ต าบลไหล่หนิ ต าบลไหล่หนิ และกลุ่มเปา้หมาย โรคพยาธิใบไม้ตับ 2. ค่าแบบบนัทกึข้อมลูสุขภาพรายบคุคล 1,860.00        

ป ี2562 2.เพื่อการวินจิฉัยและดูแล ที่ตรวจแล้วพบหมอน 4.ตรวจหา (OV) ด้วยก้องจุลทรรศน์ จ านวน 620 ชุดๆละ 3 บาท

รักษาประชาชนกลุ่มที่ตรวจ พยาธิ 6 หมู่บา้น โดยเจ้าหน้าที่ห้องซันสูตร 3. ชุดความรู้อย่างง่ายปลอดภยัจากหนอน 1,240.00        อนุมัติคร้ังที่

แล้วพบพยาธิใบไมตั้บใหไ้ด้รับ 96 คน 5.แปลผลตรวจขึ้นทะเบียนเพื่อการ พยาธิ จ านวน 620 คนๆละ 2 บาท 2/2562 วันที่

การรักษา ติดตามการรักษา (F/U) คร้ังที่ 2 อบรมใหค้วามรู้และค าปรึกษา 8-พ.ค.-62

3.เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชน 6.อบรมให้ความรู้กลุ่มผิดปกติ 4. ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 220 คน 5,500.00        

ตระหนกัและสนใจตลอดจน 7.ติดตามประเมินผลการรักษา คนละ 25 บาท นางนิดาพร บุญเรือง 

เฝ้าระวังโรคพยาธิใบไมตั้บ 8.ออกตรวจคัดกรองเก็บส่ิงส่งตรวจ 5.ค่าวิทยากรจ านวน 1 คนๆละ 3 ชั่วโมง 2,700.00        ผู้เสนอโครงการ

ในหมู่บ้านๆละ 2 วัน รวม 12 วัน ชั่วโมงละ 300 บาท 3 วัน

9.อบรมให้ความรู้และให้ค าปรึกษา 6.ค่าเอกสารคู่มอืประกอบการอบรมจ านวน 2,200.00        

กลุ่มที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ 1 วัน 220 ชุดๆละ 10 บาท

7.แบบทดสอบความรู้กอ่นหลัง 220 x 2ชุด 880.00          

ชุดละ 2 บาท

8.ปา้ยไวนลิ 1 ผืน 300.00          

9.ค่าวัสดุและอปุกร์จัดกจิกรรม 6 หมู่ๆละ 2 1,650.00        

คร้ัง
10..รูปเล่มสรุปโครงการ 2 เล่มๆละ200บาท 400.00          

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 47,730  บาท

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการฝึก 1.เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี แกนน าสุขภาพต าบล 1.ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการ ภาคเช้า 1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 144 คน 7,200.00        

อบรมยกระดับ ความรู้ทกัษะการปฏบิติั ไหล่หนิ อ.ส.ม. ประเมนิและคงสภาพตาม 1.สอบวัดประเมนิความรู้/ทกัษะ ม.ิย-ก.ย คนละ 1 มื้อๆละ 50 บาท

จิตอาสาและ ฟื้นฟศัูกยภาพและสมรรถภาพ 144 คน เกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ รายบคุคล กอ่นการอบรม 2562 2. อาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 144 คนๆละ 7,200.00        

พฒันาศักยภาพ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) 90 1.1 กระประเมนิผู้ปว่ยและ 2 มื้อๆละ 25 บาท อนุมัติคร้ังที่

4.0 ต าบลไหล่ 2.เพื่อพฒันางานจิตอาสา 2. อ.ส.ม. มบีทบาทร่วมใน สัญญาณชีพ/การช่วยฟื้นคืนชีพ 3. ค่าวิทยากรภาคเช้า 1 ทา่น 3 ชั่วโมงๆละ 900.00          2/2562 วันที่

หนิ ป ี2562 3.เพื่อพฒันางานอาสาสมคัร งานจิตอาสา ของพื้นที่ในทกุ เบื้องต้น/การปฐมพยาบาลผู้ปว่ย 300 บาท 8-พ.ค.-62

สาธารณสุขตามแนวทาง ระดับ ร้อยละ 90 สัตย์มพีษิ สารพษิและสารเคมี 4. ค่าวิทยากรประจ าฐานภาคบา่ย 5 ทา่น 3,000.00        

อ.ส.ม. 4.0 3.อ.ส.ม.มีสามารถปฏบิัติงาน การน าส่งผู้ปว่ย ทา่นละ 3 ชั่วโมงๆละ 200 บาท นางพัชรา จอมแปง

ตามกรอบแนวทางศักยภาพ 1.2 การประเมนิทกัษะ (วิทยากรภาคเช้าอาจมกีารต่อเนื่อง) ผู้รับผิดชอบ

อ.ส.ม. 4.0 อ.ส.ม. 4.0 5. ชุดทกัษะการฝึกอบรมและแบบบนัทกึผล 7,200.00        โครงการฯ

2.อบรมใหค้วามรู้แกก่ลุ่ม คะแนนแต่ละกจิกรรม/ฐานบคุคล 144 เล่ม

เปา้หมาย ตามหวัข้อประเมนิ เล่มละ 50 บาท(พร้อมถุง ปากกา)

ช่วงบา่ย 6. ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ที่ใช้การจัดอบรม 3,750.00        

3.ภาคปฏบิติัโดยการเวียนฐาน (ลายละเอยีดตามภาคผนวก)

3.1ฐานที่ 1 การประเมนิผู้ปว่ย 7.แบบประเมนิความรู้กอ่น-หลังผู้เข้าอบรม 864.00          

และสัญญาณชีพ วัดสัญญาณชีพ 288 ชุดๆละ 3 บาท

ความดันโลหติ ระบบหายใจ 7. ปา้ยไวนลิชื่อโครงการ 1 ผืนๆละ 300 300.00          

3.2ฐาน 2 การช่วยคืนชีพ 8. รูปเล่มสรุปโครงการ 2 เล่มๆละ 200 400.00          

เบื้อต้น ทกัษะช่วยฟื้นคืนชีพ

CPR กบัหุ่นในผู้ปว่ยจมน้ า หวัใจ

หยุดเต้น

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

ต่อ... ฐานที3่ การปฐมพยาบาลผู้ปว่ย

โครงการฝึก กรณีอบุติัเหตุแผลถลอกทผิีวหนงั

อบรมยกระดับ แผลถูกความร้อน

จิตอาสาและ ฐานที4่ การเจาะเลือด และ

พฒันาศักยภาพ เทคนิคการแพทยท์างปฏบิัติการ

4.0 ต าบลไหล่ เบื้องต้น

หนิ ป ี2562 4.ฐานรวม รับฟงัการบรรยาย

งานจิตอาสา ในงานจิตอาสา

พระราชทาน เราท าดีด้วยหวัใจ

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 30,814.00   

วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)

กิจกรรม



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการดูแล 1.เพื่อใหผู้้ดูแลทกัษะและ ผู้ดูแล กลุ่ม อ.ส.ม. 1.ผุ้รับผิดชอบโครงการออกประ 1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 30 คนๆละ 1,500.00        

ผู้พกิารและผู้ ความรุ้เร่ืองการดูแลได้อย่าง นกัจัดการสุขภาพ เมนิผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียงกอ่น เม.ย-ส.คง 50 บาท อนุมัติคร้ังที่

ปว่ยติดบา้นติด ถูกต้อง 30 คน และคนพกิาร ติดบา้นเตียง 2562 2. ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 30 คนๆละ 25 1,500.00        2/2562 วันที่

เตียงต าบล 2.ผู้ปว่ย/ผู้พกิารไมม่ภีาวะ จ านวน 20 คน 2. จัดอบรมผู้ดูแลผู้ปว่ยติดเตียง บาท จ านวน 2 มื้อ 8-พ.ค.-62

ไหล่หนิ แทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ติดบา้นเตียง 3. ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ปา้ย 300.00          

3.ผู้รับผิดชอบโครงการออกติด 4. ค่าวิทยากรในการอบรมจ านวน 2 คนๆ 1,800.00        นางสายเพ็ญ โลชา

ตามประเมนิผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง ละ 3 ชม.ๆละ 300 บาท ผู้รับผิดชอบ

4. สรุปผลโครงการฯ 5. ค่าวัสดุในการอบรม(คู่มอื)จ านวน 30 เล่ม 600.00          โครงการ

เล่มละ 20 บาท

6. ค่าจัดท ารูปเล่ม 2 เล่มๆละ 100 บาท 200.00          

7. ค่าจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทยใหบ้ริการนวด 6,000.00        

ใหแ้กผู้่พกิารจ านวน 20 คนๆละ 3 คร้ัง

รวม 60 คร้ังๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 50 บาท

7. ค่าเอกสารประเมนิทกัษะความรู้จ านวน 60.00            

30 ชุดๆละ 2 บาท

8. ค่าเอกสารแบบบนัทกึกลุ่มผู้ปว่ยจ านวน 100.00          

20 ชุดๆละ 5 บาท

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 12,060.00   (สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการตรวจ 1. เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมายได้รับ ผู้มพีฤติกรรมเส่ียง 1. กลุ่มเปา้หมายได้รับการ 1. จัดท าสมดุบนัทกึสุขภาพประ พ.ค.-ม.ิย. 1. จ้างเหมาตรวจคัดกรองสารพษิตกค้าง 18,000.00     

สารเคมใีน การประเมนิ เฝ้าระวังสุขภาพ ในต าบลไหล่หนิ ประเมนิเฝ้าระวังสุขภาพและ จ าตัวส าหรับเกษตรกร 2562 600 คนๆละ 30 บาท

เกษตรกรและ และการรักษาที่เหมาะสมจาก จ านวน 600 คน การรักษาที่เหมาะสม 2.จัดประชาสัมพนัธ์ใหก้ลุ่มเปา้ 2. ค่าอาหารว่างจ านวน 600 คนๆละ 25.- 15,000.00     อนุมัติคร้ังที่

ประชาชนพฤติ การใช้สารเคมทีี่มกีารสะสม ร้อยละ 100 หมายทราบเพื่อเตรียมเข้ากลุ่ม 3. ปา้ยไวนลิชื่อโครงการ 1 ผืนๆละ 300 300.00          2/2562 วันที่

กรรมเส่ียง ในร่างการ 2. กลุ่มเปา้หมายมคีวามรู้ และนดั วัน เวลา และสถานที่ใน 4. เอกสารความรู้ 600 ชุดๆละ 10 บาท 6,000.00        8-พ.ค.-62

ต าบลไหล่หนิ 2. เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมายได้รับ และทกัษะการใช้และสัมผัส การตรวจ 5. ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 300.- 5,400.00        

ป ี2562 ความรู้จากการใช้และสัมผัส สารเคม ีเพิ่มขึ้นอย่างนอ้ย 3. เตรียมเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ 6 วัน

สารเคมี ร้อยละ 80 ในการตรวจคัดกรองโดยการ 6. แบบประเมนิความรู้กอ่น - หลังการอบรม 2,400.00        นางทัศนีย์ ตาวี

ตรวจเลือด โดยใช้กระดาษ 600x2 ชุดละ 2 บาท ผู้เสนอโครงการ

ทดสอบเอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรส ครั้งที่ 2

4.ประสานกบัหมู่บา้นในพื้นที่ 7. จ้างเหมาการตรวจคัดกรอง สารพษิตกค้าง 9,000.00        

เพื่อเตรียมการและวางแผนการ จ านวน 300 คนๆละ 30 บาท

ด าเนนิงานตรวจหาสารเคมี (ตรวจซ้ าเพื่อดูการเปล่ียนแปลงของระดับสาร

ตกค้าง เคมใีนเลือด ของกลุ่มเปา้หมายที่อยู่ในเกณฑ์

5.ตรวจหาสารเคมกี าจัดศัตรูพชื เส่ียงและไมป่ลอดภยั ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50

ตกค้างตามวนัและเวลาทีน่ัดหมาย

6.จัดบริการรักษาพยาบาล

และฟื้นฟสุูขภาพใหแ้กเ่กษตรกร

และกลุ่มเส่ียงในต าบลไหล่หนิ

และแนะน าการใช้สมดุบนัทกึ

7.ติดตามและประเมนิผลการ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

กลุ่มเปา้หมาย



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

ต่อ... โดยใช้กระบวนการอบรมชี้แจง

โครงการตรวจ กอ่นการตรวจคัดกรองและติด

สารเคมใีนเลือด ตามโดยทมีสุขภาพ มอค.และ

ฯ อสม. ประจ าหมู่บา้น

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 56,100.00   (สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน
ระยะเวลา หน่วยงานที่
ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการชุมชน 1.เพื่อปอ้งกนัและควบคุมโรค 144 คน 1. ประชาชนรู้จักวิธีการปอ้ง 1.ประชุมชี้แจงการด าเนนิงาน พ.ค. - ส.ค. 1. ปา้ยไวนลิโครงการฯ 300.00          

ปลอดไข้เลือด ไข้เลือดออก กนัโรคไข้เลือดออก แกเ่จ้าหนา้ที่และหนว่ยงานที่ 2562 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 144 คนๆละ 18,000.00     

ออก 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ 2.ไมเ่กดิโรคไข้เลือดออกหรือ เกี่ยวข้อง 25 บาท จ านวน 5 วัน อนุมัติคร้ังที่

การมส่ีวนร่วมในการปอ้งกนั เกดิโรคโดยมอีตัราปว่ยโรค 2.มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านใน 3. ค่าเอกสารสรุปผลโครงการ 2 เล่มๆละ 400.00          2/2562 วันที่

ควบคุมโรคโดยชุมชน ไข้เลือดออกในหมู่บา้นไมเ่กนิ การด าเนนิงานควบคุมปอ้งกนั 200 บาท 8-พ.ค.-62
50 ต่อแสนประชาการ โรคไข้เลือดออก

3.จัดต้ังคณะกรรมการควบคุมโรค นางพัชรินทร สิทธิทอง

ของหมู่บา้น ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.อบรมแกนน าเพื่อด าเนนิการ

ควบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก

5.รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย

รวม 5 คร้ัง

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น  18,700.00   

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)

ตัวชี้วัด (KPI)



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน
ระยะเวลา หน่วยงานที่
ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจัดการ 1.เพื่อปอ้งกนัโรคติดต่อที่น า ชาวบา้นบา้นกิ่ว 1.ผู้เข้าอบรมมกีารบริหาร 1. จัดประชุมคณะท างาน เม.ย. -ก.ย. 1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 50 บาท 8,000.00        

ส่ิงแวดล้อมปอ้ง โดยสัตว์และแมลง 80 คน จัดการขยะในครัวเรือน 2. จัดอบรมใหค้วามรู้โรคที่น า 2562 80 คน จ านวน 2 วัน อนุมัติคร้ังที่
กนัโรคและดูแล 2.เพื่อใหค้วามรู้แกช่าวบา้นกิ่ว 2.ผู้เข้าอบรมสามารถท าปุ๋ย โดยแมลง (วันที่หนึ่ง) 2.อาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท 2 วัน 8,000.00        2/2562 วันที่
สุขภาพ ในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม จากเศษไมแ้ละอื่นๆในครัว 3. จัดกจิกรรมภาคปฏบิติัการจัด 3.ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม. ๆละ 300 1,800.00        8-พ.ค.-62

โรคที่น าโดยสัตว์และแมลง เรือน การส่ิงแวดล้อมในชุมชน (วันที่หนึ่ง)
3.ผู้เข้าอบรมคีวามรู้เร่ือง 4.ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 300 1,800.00        
การจัดการส่ิงแวดล้อม ไมใ่ห้ (วันที่สอง) นางสมไทย เรือนสิงห์

เกดิโรคติดต่อจากสัตว์และ 5.ค่าเอกสารในการอบรม 80 ชุดๆละ 10.- 800.00          ผู้รับผิดชอบโครงการ

แมลงได้ 6.แบบบนัทกึและติดตามผลการจัดการส่ิง 400.00          

แวดล้อมและเศษอาหารในครัวเรือน 80 ชุด

ชุดละ 5 บาท

7.แบบประเมนิกอ่นและหลังอบรม 80 ชุด 320.00          

ชุดละ 2 บาท 2 คร้ัง

8.วัสดุในการอบรม 80 ชุดๆละ 50 บาท 4,000.00        

9. ค่าปา้ยไวนลิโครงการ 1 ปา้ย 300.00          

10. ค่ารูปเล่มสรุปโครงการ 2 เล่มๆละ 200.00          

100 บาท

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 25,620.00   

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน
ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ
โครงการปรับ 1. เพื่อใหป้ระชาชนบา้น ประชาชนบา้นแมฮ่วก 1.กลุ่มเปา้หมาย มคีวามรู้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการสร้างความ พ.ค.-ก.ย. 1. อาหารกลางวัน 1 มื้ออาหารว่างพร้อม 3,000.00        
เปล่ียนวิถีบริ แมฮ่วก มพีฤติกรรมการ 241 หลังคาเรือน ที่ถูกต้อง และทกัษะการประ เข้าใจ ทบทวนและเกบ็ข้อมลู 2562 เคร่ืองด่ืม 2 มื้อ จ านวน 30 ชุดๆละ
โภคเพื่อลดโรค บริโภคที่ดีต่อสุขภาพ หา่งไกล เมนิตนเอง อย่างนอ้ยร้อยละ 1.จัดประชุมชี้แจงโครงการให้  100 บาท อนุมัติคร้ังที่
ความดัน จากโรคความดัน-เบาหวาร 80 ประชาชนรับทราบข้อมลูและจัด 2. ค่าเอกสารประกอบจ านวน 30 ชุดๆละ 300.00          2/2562 วันที่
เบาหวาน/เหล้า /เหล้า - บหุร่ี 2. กจิกรรมโครงการคงอยู่ ท าเวทปีระชาพจิารณ์ 10 บาท 8-พ.ค.-62
บหุร่ี 2.เพื่อด าเนนิงานเปน็แหล่ง อย่างนอ้ย 1 ป ีและเปน็ 2.จัดต้ังคณะท างาน ก าหนด 3. ค่าวิทยากร 2 ทา่นๆละ 3 ชม.ๆละ 300 1,800.00        
บา้นแมฮ่วก เรียนรู้ด้านพฤติกรรมบริโภค แหล่งเรียนรู้ต่อของต าบล บทบาทหนา้ที่และกรอบการ 4. กจิกรรมเกบ็ข้อมลูสุขภาพและข้อมลูที่ 2,100.00        

ไหล่หนิ ท างาน เกี่ยวข้อง ค่าชุดเกบ็ข้อมลู 70 ชุดๆละ 30 นางสายเพ็ญ  โลชา

3.การพฒันาศักยภาพทมีคณะ (ข้อมลูเฉพาะครัวเรือนน าร่องด้านปรุงประ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ท างาน ผู้น า แกนน าสุขภาพ กอบอาหาร)
อสม. และการมส่ีวนร่วมได้เสีย 5.เวลทอบรมผู้ปรุงอาหารในครัวเรือน 
(พฒันาทกัษะศักยภาพ/การรับ งานสาธารณกศุล เพื่อลดการปรุงอาหาร
ฟงั การประเมนิ ไมตั่ดสินคน หวาน มนัเค็ม และกจิกรรมส่งเสริมการปรุง
การใช้คู่มอืการประเมนิตามประ อาหารเพื่อสุขภาพ
เด็นข้อมลูที่โครงการจะต้องใช้อกี 5.1 อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่างพร้อม 3,000.00        
ทั้งรวมถึง การติดตามและการ เคร่ืองด่ืม 2 มื้อ จ านวน 30 ชุดๆละ 100
ด าเนนิกจิกรรมในระยะต่อไป) 5.2 ค่าวิทยากร 2 ทา่นๆละ 3 ชม.ๆละ 300 1,800.00        
4.เกบ็ข้อมลูเกี่ยวเนื่องกบักจิกรรม 5.3 ค่าประเมนิความรู้กอ่น-หลังอบรม 30 120.00          
และโครงการ/เปรียบเทยีบข้อมลู ชุดๆละ 2 บาท (2 กจิกรรม 60 ชุด)
สถานะสุขภาพกบัฐานข้อมลูเดิม 5.4 ค่าวัสดุ อปุกรณ์ และเคร่ืองปรุงจัด 1,000.00        
ที่ม ี(รพ.สต.)รายบคุคล-ครัวเรือน กจิกรรม
4.1 ข้อมลูพื้นฐานรายบคุคล 5.5 ค่าเล่มสรุปโครงการ 2 ล่มๆละ 100.- 200.00          
ครัวเรือน เช่น เพศ อายุ ความถี่ 5.6 ปา้ยไวนลิชื่อโครงการ 1 ผืนๆละ 300.- 300.00          
ในการทานผัก ผู้มหีนา้ที่ปรุง 5.7 ปา้ยไวนลิประกาศมาตรทางสังถม 1 ผ่ืน 300
อาหาร ซ้ืออาหารส าเร็จ พฤติ ผ่ืนละ 300 บาท
กรรมการทานหวาน มนั เค็ม
ในเมนอูาหารต่างๆฯลฯ ข้อมลู
พฤติกรรมการสูบบหุร่ี สุรี

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน
ระยะเวลา หน่วยงานที่
ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

ต่อ...1 รายบคุคล ที่สถานที่หา้มด่ืม
หา้มสูบ ตามข้อกฎหมาย และ

โครงการปรับ กฎประชาคม มาตรการสังคม
เปล่ียนวิถีบริ 4.2 ข้อมลูเมนอูาหารในชุมชน
โภคเพื่อลดโรค เพื่อน ามาวิเคราะห ์เคร่ืองปรุงที่
ความดัน ใส่ลงไปในอาหาร น ามาเชื่อมโยง
เบาหวาน/เหล้า ความรุ้จากอบรมอตัราส่วนของ
บหุร่ี โซเดียมในเคร่ืองปรุงแต่ละชนดิ
บา้นแมฮ่วก 5.คืนข้อมลุสุขภาพจากการ

วิเคราะห ์สู่ชุมชน
6. จัดท ากรอบกจิกรรมร่วม
กติกา ข้อตกลง มาตรการสังคม
ร่วมกบัทมีผู้น าชุมชนที่ผ่านการ
พฒันาศักยภาพแล้ว
6.1 มาตรการร่วมลดอาหาร
ประเภท หวาน มนั เค็ม ใน
สาธารณกศุลบา้นแมอ่วก
6.2มาตรการร่วมหา้มสูบบหุร่ี
ด่ืมสุรา ในงานสาธารณกศุล หรือ
พื้นที่หา้มสูบ
6.3 มาตรการควบคุม บหุร่ี สุรา
ตามกฏประชาพจิารณ์และ
กฎหมาย พรบ.บหุร่ี สุรา
7. จัดท าปฏทินิชุมชน เพื่อวาง
กจิกรรมแนวทางใหส้อดคล้องกบั
วิถีชีวิต
ขั้นที่ 2 ลงมอืการปฏิบัติการ
1.อบรมใหค้วามรุ้เร่ืองเคร่ืองปรุง
การปรุงประกอบอาหารใน

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน
ระยะเวลา หน่วยงานที่
ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

ต่อ...2 ครัวเรือน งานสาธารณกศุล หรือ
เพื่อจ าหนา่งจ่ายแจก และการ

โครงการปรับ สาธิตเมนอูาหารลดหวาน มนั
เปล่ียนวิถีบริ เค็ม (ปรุงประกองจริง)
โภคเพื่อลดโรค 2. อบรมใหค้วามรู้ ผู้สูบ - ด่ืม
ความดัน และเบสงฃย ผลเสียต่อสุขภาพ
เบาหวาน/เหล้า และวางแนวทางสู่กจิกรรมลด
บหุร่ี ละเลิกบหุร่ี สุรา
บา้นแมฮ่วก 3.จัดท ากจิกรรมเพื่อสุขภาพ

3.1 ปลูกผักในชุมชน เพื่อการ
แลกเปล่ียนและส่งเสริมการ
บริโภคผักในชุมชน
3.2แบง่เวร เปน็หมวดร่วมงาน
สาธารณกศุล เพื่อแกไ้ขปญัหา
คนด่ืมเหล้าเทา่นั้นที่ช่วยงาน
3.3กจิกรรม คนหวัใจเพชร คือ
บคุคลที่เข้าร่วมโครงการลดละ
เลิกบหุร่ี สุราและท าได้จริง
ได้รับการประเมนิ ติดตามจาก
หมออนามยั แกนน าสุขภาพและ
ครอบครัว
3.4จัดท าปา้ยประกาศข้อตกลง
มาตรการสังคม และส่ือกระจาย
เสียงสาธารณะ
ขั้นที่ 3 การขยายผลและติดตาม
1. มกีารจัดสาธตเมนอูาหาร ลด
หวาน มนั เค็ม และทกุครัวเรือน
มส่ีวนร่วม

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ



หมวดกิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน
ระยะเวลา หน่วยงานที่
ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

ต่อ...3 2. มกีารบงัคับใช้ข้ตกลงมาตรา

โครงการปรับ การสังคม อยางต่อเนื่อง

เปล่ียนวิถีบริ 3.ติดตามกลุ่มเป้าหมายทีท่ าได้จริง
โภคเพื่อลดโรค 4.ติดตามประเมนิวิเคราะหแ์ละ
ความดัน แลกเปล่ียนเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม
เบาหวาน/เหล้า

บหุร่ี 

บา้นแมฮ่วก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,920.00   

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที ่ ๓  กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เดก็เล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ
ระยะเวลา หน่วยงานที่
ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการพฒันา 1. เพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้ง ผู้ปกครองเด็กศูนย์ 1.กลุ่มเปา้หมายได้รับการส่ง กิจกรรมที่ 1 กจิกรรมส่งเสริม ส.ค.- 1. ค่าสมนาคุณวิทยาการเชิงปฎบิติัการ 1,800.00        

การสมวัยด้วย 4 ด้านและทกัษะการเรียนรู้ พฒันาเด็กเล็ก30 คน เสริมพฒันาการอย่างนอ้ย สัมพนัธภาพที่ดีในครอบครัว ก.ย.2562 จ านวน 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 300 บาท อนุมัติคร้ังที่

ครอบครัวที่ ใหเ้หมาะสมกบัเด็กศูนย์พฒันา ครูและบคุลากร 10 ร้อยละ 80 เพื่อความเข้าใจภายในครอบครัว 2. ค่าอาหารกลางวันจ านวน 1 มื้อๆละ 50 2,000.00        2/2562 วันที่

อบอุ่น เด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หนิ คนรวม 40 คน 2. กลุ่มเปา้หมายมคีวามรู้ กจิกรรมย่อย มอบความรัก บาทจ านวน 40 คน 8-พ.ค.-62

2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เร่ืองการส่งเสริมพฒันาการ สร้างความเข้าใจ ดูแลเอาใจใส่กนั 3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการอบรม 2,000.00        

ใหก้บัผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐม เคารพ นบัถึงใหเ้กยีรติ และเหน็ จ านวน 2 มื้อๆละ 25 บาทจ านวน 40 คน

ในการส่งเสริมพฒันาการและ วัยเพิ่มขึ้นอย่างนอ้ยร้อยละ คุณค่ากนัและกนั เข้าใจสิทธิ 4. ค่าปา้ยโครงการ 1 ปา้ยขนาด 1*3 ม. 300.00          นางสาวติรี พุทธราช

การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 80 โดยใช้แบบทดสอบความ เสรีภาพของคนในครอบครัว 5. ค่าเอกสารชุดคู่มอืทกัษะเรียนรู้จ านวน 40 1,200.00        ผู้รับผิดชอบโครงการ

รู้กอ่น-หลังเข้ารับการอบรม กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมส่งเสริม ชุดๆละ 30 บาท ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

การปลูกฝังวิถีการด าเนนิชีวิตที่ดี 6. ค่าแบบทดสอบความรู้กอ่น - หลังอบรม 80.00            เทศบาต าบลไหล่หิน

เพื่อจะได้มวีิถีการด าเนนิชีวิตที่ดี จ านวน 40 ชุดๆละ 2 บาทเปน็เงิน

เพื่อจะได้มวีิถีการด าเนนิชีวิตที่ดี 7. ค่าวัสดุ - อปุกรณ์ ฐานการเรียนรู้ 500.00          

และถูกต้อง (กระดาษเอส่ี/กระดาษสี/ปากกาเคมี)

กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมสร้างส่วน

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อไม่

สร้างปญัหาใหก้บัตนเอง

ครอบครัวและสังคม และมส่ีวน

ร่วมในการปอ้งกนัและแกไ้ข

ปญัหา ลดพฤติกรรมต่อต้าน

หรือท าความรเดือนร้อนใหสั้งคม

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 7,880.00     

งบประมาณ
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที ่ ๓  กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เดก็เล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ
ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการควบ 1. เพื่อปอ้งกนัและคัดกรอง เด็กในศูนย์ 35 คน 1. กลุ่มเปา้หมายได้รับการ 1. ประชุมคณะท างานวางแผน ก.ค. - ก.ย 1. ค่าสมนาคุณวิทยากรเชิงปฏบิติัการ 2 คน 1,800.00        

คุมหนอนพยาธิ ภาวะหนอนพยาธิในเด็กศูนย์ ผู้ปกครอง 30 คน คัดกรองหนอนพยาธิอย่าง 2.เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โครงการ 2562 คนละ 3 ชม.ๆละ 300 อนุมัติคร้ังที่

ในเด็กศูนย์ พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ครูและบคุคลากร นอ้ยร้อยละ 80 3.เตรียมสถานที/่วัสดุ/อปุกรณ์ 2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,000.00        2/2562 วันที่

พัฒนาเด็กเล็ก ไหล่หนิ 10 คน 2.กลุ่มเปา้หมาย มคีวามรู้ 4.ด าเนนิการตามแผนการจัด จ านวน 40 คน 8-พ.ค.-62

เทศบาลต าบล 2.เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองโรคหนอน เร่ืองหนอนพยาธิเพิ่มมากขึ้น กจิกรรมดของโครงการ 3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการอบรม 2,000.00        

ไหล่หนิ พยาธิในเด็กแกผู้่ปกครองใน อย่างนอ้ยร้อยละ 80 โดย 4.1 จัดอบรมใหค้วามรู้และสร้าง 2 มื้อๆละ 25 บาท 40 คน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใช้แบบทดสอบความรู้กอ่น- ความตระหนกัในการปอ้งกนัโรค 4. ค่าปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ยขนา1*3 300.00          นางมยรีุย ์ขัดเรือน

หลังการเข้ารับการอบรม หนอดพยาธิแกผู้่ปกครอง 5. จ้างเหมาตรวจคัดกรองทางหอ้งปฏบิติัการ 5,250.00        ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.2จัดบริการตรวจคัดกรอง จ านวน 35 ชุดๆละ 150 บาท (ชุดตรวจคัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พยาธิในเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กรอง/ชุดตรวจแบบไข่หนอนพยิ เทศบาลต าบลไหล่

4.3แกไ้ขและติดตามจากการ 5. ค่าเอกสารชุดคู่มอืทกัษะเรียนรู้ จ านวน 1,200.00        หนิ

ตรวจคัดกรอง 40 ชุดๆละ 30 บาท

5.ประเมนิผล/สรุป 6. แบบทดสอบความรู้กอ่น-หลังอบรม 80.00            

6.รายงานผล จ านวน 40 ชุดๆละ 2 บาท

7. วัสดุ - อปุกรณ์ 900.00          

(เจลใสท าความสะอาดมอื/กระดาษเอส่ี/กระ

ดาษสี)

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 13,530.00   

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที ่ ๓  กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เดก็เล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ
ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ
โครงการเด็ก 1.เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์พฒันาเด็ก ผู้ปกครองในศูนย์ฯ 1.กลุ่มเปา้หมายได้รับการ 1.ประชุมคณะท างานวางแผน ส.ค.-ก.ย. 1. ค่าสมนาคุณวิทยาการเชิงปฏบิติัการ 1,800.00        

นอ้ยฟนัสวย เล็กเทศบาลต าบลไหล่หนิ 40 คน ครูและบุคลา ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก 2.ประสานงานวิทยากร 2562 จ านวน 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 300 บาท อนุมัติคร้ังที่

ยิ้มใส ได้รับการส่งเสริมสุขภาพใน กรจ านวน 10 คน อย่างนอ้ยร้อยละ 80 3. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 2. ค่าอาหารกลางวันจ านวน 1 มื้อๆละ 50 2,500.00        2/2562 วันที่

ช่องปาก รวมทั้งหมด 50 คน 2. กลุ่มเปา้หมายมคีวามรู้ โครงการเด็กนอ้ยฟนัสวย ยิ้มใส บาทจ านวน 50 คน 8-พ.ค.-62

2. เพื่อใหผู้้ปกครองมคีวามรู้ เร่ืองการดูแลสุขภาพช่อง ด้วยแผ่นพบั 3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการอบรม 2,500.00        

ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ปากอย่างถูกวิธีเพิ่มขึ้นอย่าง 4.เตรียมสาถานที/่วัสดุ/อปุกรณ์ 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน

ช่องปากอย่างถูกวิธีและใหก้าร นอ้ยร้อยละ 80 โดยใช้แบบ ในการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั 4. ค่าปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย 300.00 นางบัวลม แผ่นค า

ดูแลสุขภาพในช่องปากอย่าง ทดสอบความรู้กอ่น-หลัง สุขภาพในช่องปาก 5. ค่าเอกสารใหค้วามรู้จ านวน 50 ชุดๆละ 1,000.00        ผู้รับผิดชอบโครงการ

ต่อเนื่อง เข้ามาอบรม 5. ด าเนนิการตามโครงการจัด 10 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบรม ใหค้วามรู้ด้านสุขภาพ 6. แบบทดสอบความรู้กอ่น-หลังอบรมจ านวน 100.00 เทศบาลต าบลไหล่

ในช่องปากส าหรับเด็กปฐมวัย 50 ชุดๆละ 2 บาท หนิ

ใหก้บัผู้ปกครอง 7.วัสดุ-อปุกรณ์ 6,130.00        

6. จัดกจิกรรมส่งเสริมการดูแล  - ชุดนทิานปอ๊ปอพั 6 เล่ม ชุดเกมการศึกษา

สุขภาพช่องปากใหก้บัเด็ก ผักผลไมจ้ านวน 2 ชุด ยาสีฟนัส าหรับเด็ก

7. ประเมนิผล/สรุป แปรงสีฟนัส าหรับเด็ก 0-5 ป ีไหมขัดฟนั

8. รายงานผล กระดาษเอส่ี

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 14,330.00

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที ่ ๓  กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เดก็เล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ
ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการพฒันา 1. เพื่อใหค้นพกิารและผู้ดูแล ตัวแทนคนพกิาร 1. คนพกิารและผู้ดูแลคน 1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ก.ค. - ส.ค. 1. ค่าอาหารกลางวันจ านวน 90 คนๆละ 4,500.00        

ศักยภาพคน คนพกิารมคีวามรู้และทกัษะใน ผู้ดูแลคนพกิาร พกิารมคีวารมรู้และทกัษะใน ของโครงการ 2562 50 บาท อนุมัติคร้ังที่

พกิารและผู้ การดูแลสุขภาพและฟื้นฟู อาสาสมคัรดูแลคน การดูแลสุขภาพและฟื้นฟู 2.ส ารวจคนพกิาร ผู้ดูแลคนพกิาร 2. อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 90 คนๆละ 4,500.00        3/2562 วันที่

ดูแลคนพกิาร สมรรถภาพคนพกิาร พกิาร 70 คน สมรรถภาพคนพกิาร เพิ่มขึ้น ที่มคีวามพร้อมที่สามารถช่วย 25 บาท 2 มื้อ 12-ก.ค.-62

ต าบลไหล่หนิ 2. เพื่อใหค้นพกิารและผู้ดูแล คณะผู้บริหาร สมาชิก อย่างนอ้ยร้อยละ 80 เหลือตนเองได้ 3. ค่าจัดท าปา้ยโครงการ 450.00          

คนพกิารสามารถเข้าถึงสวัสดิ สภาเทศบาท ผู้น า 2. คนพกิาร และผู้ดูแลคน 3.จัดอบรมใหค้วามรู้แกค่นพกิาร 4. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.ๆละ 300 1,800.00        นางเสาวลักษณ์ 

การของรัฐ ทอ้งถิ่น เจ้าหนา้ที่ พกิารสามารถเข้าถึงสวัสดิ ครอบครัวคนพกิาร โดย เจ้าหนา้ 5.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 90 ชุด 1,800.00        มะโนนัย

20 คน การของรัฐร้อยละ 100 ที่จากส านกังานพฒันาสังคมและ ชุดละ 20 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความมั่นคงของมนษุย์จังหวัด 6. ค่าเอกสารสรุปประกอบการรายงาน 200.00          ศูนย์บริการคนพ

ล าปาง พิการ

4. ประเมนิผลการด าเนนิ

โครงการฯ

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 13,250.00   

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที ่ ๓  กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เดก็เล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ
ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการพฒันา 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ผู้สูงอายุ 80 คน 1. กลุ่มผู้สูงอายุมคีวามรู้ 1. ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ก.ค.-ส.ค. 1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกจิกรรม 80 8,000.00        

คุณภาพชีวิตผู้ ความเข้าใจผู้สูงอายุเกี่ยวกบั ความเข้าใจเกี่ยวกบัสาะหตุ ผู้สุงอายุ เพื่อวางแผนการด าเนนิ 2562 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท ( 2 คร้ัง) อนุมัติคร้ังที่

สุงอายุต าบล สาเหตุและการเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงทาง งานช่วงเวลา มิ.ย. 2562 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80 4,000.00        3/2562 วันที่

ไหล่หนิ ประจ า ทางกายภาพ อารมณ์ กายภาพ อารมณ์จิตใจ 2.แต่งต้ังคณะกรรมด าเนนิงาน คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 12-ก.ค.-62

ป ี2562 จิตใจ ร้อยละ 80 ช่วงเวลา มิ.ย. 2562 3. ค่าวิทยากร 1 ทา่น 3 ชม.ๆละ 300 บาท 900.00          

2. เพื่อส่งเสริมพฒันาการและ 2. ผู้สูงอายุได้รับการพฒันา 3. ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วม จ านวน 1 คร้ัง นายศรีมา จ าปา 

ศักษยภาพผู้สูงอายุในความ ศักยภาพผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ โครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่ม 4. ค่าวิทยากรประจ ากลุ่มย่อย 2 กลุ่มๆละ 2,000.00        ประธาน ร.ร.ผู้สูงอายุ

ช่วยเหลือตนเอง กจิกรรม 6 ประการ เปา้หมาย ช่วงเวลา ก.ค. 62 1 คนๆละ 5 ชม.ๆละ 200 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ

ร้อยละ 80 4. ด าเนนิงานตามกจิกรรม 5. ปา้ยไวนลิโครงการฯ 450.00          ศูนยบ์ริการคนพ

ช่วงเวลา ก.ค. 62 - ส.ค. 62 6. ค่าเอกสารชุดประเมนิความรุ้และศักยภาพ 400.00          พิการ

5. ติดตาม ประเมนิผล ช่วงเวลา การช่วยเหลือตนเอง 6 ประการจ านวน 80

ก.ย.-62 ชุดๆละ 5 บาท

7. รูปเล่มสรุปโครงการ 2 เล่มๆละ 100 บาท 200.00          

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 15,950.00   

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทนุฯ
ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

โครงการอบรม 1.เพื่อทบทวน/การสร้าง 35 คน 1.ผู้เข้ารับการอบรมมคีวาม ๑. รวบรวมข้อมลูในการจัดท า ม.ีค.-ก.ย. วันแรก กองทนุหลัก

พฒันาศักยภาพ การใช้แผนที่ทางเดิน รู้ความสามารถจัดท าแผนที่ โครงการ 2562 1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการฯ 1,750.00        ประกนัสุขภาพ

ทมีงานคณะ ยุทธศาสตร์ในการบริหาร ทางเดินยุทธศาสตร์ 2.จัดท าโครงการ จ านวน  35  คนๆละ  50  บาท เทศบาลต าบล

กรรมการกอง จัดการและพฒันากองทนุ 2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ 3.ประชุมชี้แจ้งการด าเนนิงาน 2.ค่าอาหารเย็นผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1,750.00        ไหล่หนิ  

ทนุฯคณะท างานหลักประกนัสุขภาพฯ การอบรมมคีะแนนจากแบบ 4.ประชาสัมพนัธ์ 35 คนๆละ  50 บาท 

และผู้น าชุมชน 2.เพื่อพฒันาความรู้และ ประเมนิความรู้การบริหาร 5.จัดอบรม 3. ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 2 มื้อๆละ 1,750.00        

และทบทวน/การทกัษะในการท าแผนที่ จัดการกองทนุ 15 คะแนน    5.1 ประสานงานวิทยากร 25 บาท จ านวน 35 คน

สร้าง/การใช้ ทางเดินยุทธศาสตร์ ขึ้นไป(จากแบบทดสอบ    5.2 จัดท าหนงัสือเชิญผู้เข้า 4. ค่าปา้ยโครงการฯ 1 ผืน 450.00                 

แผนที่ทางเดิน 3.เพื่อพฒันาความรู้ความ 20 คะแนน ร่วมประชุม 5.ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่ม 2 คน 2,400.00        

ยุทธศาสตร์ใน เข้าใจการบริหารจัดการ 3.ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้    5.3 จัดเตรียมสถานที่และ คนละ  6  ชั่วโมงๆละ  200  บาท

การบริหารจัด กองทนุสุขภาพแกค่ณะ ความสามารถเขียนแผนงาน เคร่ืองเสียง 6.ค่าจ้างเหมารถตู้จ านวน  3  คันๆละ 10,800.00     

การและพฒันา กรรมการและแกนน ากอง โครงการจากการจัดท าแผนที่    5.4 จัดท าคู่มอือบรม 1,800 บาท  

กองทนุฯ ทนุสุขภาพ ทางเดินยุทธศาสตร์ได้    5.5 ประเมนิความรู้กอ่นและ 7.ค่าที่พกั 9 หอ้งๆละ 1,000 บาท 9,000.00        

4.เพื่อพฒันาความรู้และ หลังการอบรม วนัที่สอง

ทกัษะในการเขียนแผน   5.6 ด าเนนิการอบรมตาม 1.ค่าอาหารเช้าผู้เข้าร่วมโครงการฯ 35 คน 1,750.00        
โครงการด้านสาธารณสุขแก่ โครงการ คนละ 50 บาท
คณะกรรมการและแกนน า 6.สรุปผลการด าเนนิโครงการ 2.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ 1,750.00     
กองทนุสุขภาพฯ 35 คนๆละ  50 บาท 

3.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วม 1,750.00        
โครงการฯจ านวน 2 มื้อๆละ 25 บาท

จ านวน 35 คน

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ



หมวดกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทนุฯ

ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

ต่อ... 4.ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่มจ านวน 1,600.00        

โครงการอบรม 2 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 200 บาท 

พัฒนาศักยภาพ 5.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมจ านวน 700.00          

ทีมงานคณะ 35 ชุดๆละ 20 บาท เปน็เงิน 700 บาท

กรรมการกอง

ทุนฯคณะท างาน

และผู้น าชุมชน

และทบทวน/การ

สร้าง/การใช้

แผนที่ทางเดิน

ยุทธศาสตร์ใน

การบริหารจัด

การและพัฒนา

กองทุนฯ

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น ๓๕,๔๕๐.๐๐

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)



หมวดกิจกรรมที ่ ๔  กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ย คณะกรรมการบริหาร ๑. ก าหนดตารางการประชุม ต.ค. 61 - 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร 24,000.00     กองทนุหลัก

บริหารจัดการ ประชุมคณะกรรมการ/ กองทนุหลักประกนั คณะกรรมการบริหาร ก.ย. ๖2 กองทนุฯ  20 คนๆ ละ 4 คร้ังๆ ละ ประกนัสุขภาพ

กองทนุหลักประคณะท างาน/ค่าวัสดุ สุขภาพเทศบาลต าบล กองทนุฯ 3๐๐ บาท  เปน็เงิน  2๔,๐๐๐  บาท เทศบาลต าบล

กนัสุขภาพ อปุกรณ์  เอกสารเกี่ยวกบั ไหล่หนิ จ านวน ๒. ด าเนนิการจัดประชุม 2.ค่าเบี้ยประชุมคณะท างานคนละ 100 บาท 2,000.00        ไหล่หนิ  

เทศบาลต าบล การบริหารจัดการกองทนุ 20 คน ๒ เดือน/คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง

ไหล่หนิ หลักประกนัสุขภาพ ๓. จ่ายเบี้ยประชุมภายหลัง

เทศบาลต าบลไหล่หนิ เสร็จส้ินการประชุมทกุคร้ัง 3.ค่าบริหารจัดการกองทนุเช่น วัสดุอปุกรณ์ 550.00          

๔. รายงานสรุปผลการประชุม ถ่ายเอกสาร คู่มอืปฏบิติังานแก ่กองทนุ

ต่อประธานกองทนุฯ

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น  26,550.00   (สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ



หมวดกิจกรรมที่  ๕  กรณเีกิดโรคระบาดหรือภยัพิบตัิในพ้ืนที่ 

ระยะเวลา หน่วยงานที่

ด าเนินการ รายละเอียด รวม(บาท) รับผิดชอบ

กนัเงินไว้ส าหรับ เพื่อสนบัสนนุและส่ง งบประมาณ  10,000  บาท

กรณีเกดิ เสริมกจิกรรมในการปอ้ง

โรคระบาดใน กนัและแกป้ญัหา

พื้นที่ สาธารณสุขได้ตามความ

จ าเปน็

(สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทกุรายการ)

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด (KPI) กิจกรรม
งบประมาณ







































เทศบาต าบลไหล่หิน


