
 
 
 
 
 

 
แผนการดำเนินงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  
ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ตามมติที่ประชุม 1/2563 

เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนการดำเนนิงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลำดับที่  กิจกรรม จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ  หมายเหตุ 
1 กิจกรรมประเภทที่ 1 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริม

การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ
สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  

3 52,396  

2 กิจกรรมประเภทที่ 2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ ได้
ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่
สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่ 

9 138,000  

3 กิจกรรมประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เกิน
ร้อยละ15 ของเงินรายรับของกองทุนฯ
ปีงบประมาณนั้น[ข้อ10(4)]   

1 28,600  

รวม 13 218,996  
 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
แผนการดำเนนิงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรมประเภทท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1. โครงการเฝ้าระวัง  
คัดกรอง ป้องกัน
เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ปีงบประมาณ 
2563 

1. เพื่อให้ประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 
2. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง มีความรู้ 
และทักษะในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
3. เพ่ือให้เกิดการ
สื่อสารด้านสุขภาพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างสุขภาพ 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อสม.ในการคัดกรอง
และดูแลกลุ่มเสี่ยง 

1. ประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
จำนวน 782 คน 
2. ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
ภาวะอ้วน จำนวน 
270 คน 

กิจกรรมที่ 1 การคัดกรองสุขภาพประชาชน 
     ไม่มีค่าดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 อบรมพื้นฟูความรู้ อสม. 
3.1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 
คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 
1,500 บาท 
3.2) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 
70 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,100 บาท 
3.4) ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 
3 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 

7,200 พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 

รพ.บ้านสร้าง  
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
2. โครงการเยี่ยมบ้าน
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคชุมชน 
ปี 2563 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขได้ออก
ปฏิบัติงานในชุมชนโดย
บูรณาการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟูสภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้ป่วยรับส่งต่อ
จากโรงพยาบาล กลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ มารดา
และทารกหลังคลอด ผู้
พิการและผู้ป่วยจิตเวช 
และผู้สูงอายุที่มี
ภาวะแทรกซ้อน ได้รับ
การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
3. เพื่อเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี 
ระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการในชุมชน 

1. กลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรังท่ีจำเป็นต้อง
ได้รับการเยี่ยม
บ้าน (เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
หลอดเลือดสมอง 
ฯลฯ) จำนวน 24 
คน 
2. โรคเอดส์/วัณ
โรค จำนวน 6/2
คน 
3. ผู้พิการ/ผู้ป่วย
จิตเวช จำนวน 
30/11 คน 
4. หญิงตั้งครรภ์/
มารดาและทารก
หลังคลอด 
12/12 คน 
5. ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะแทรกซ้อน 
จำนวน 18 คน  
6.อสม./ผู้ดูแล/
ญาติ จำนวน 30 
คน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
1) ค่าตอบแทนนอกเวลาในการออกปฏิบัติ 
งานเชิงรุกเจ้าหน้าที่ (นอกเวลาราชการ เวลา 
16.30 – 20.30 น.) จำนวน 2 คนๆละ 4 
ชม.ๆละ 50 บาท จำนวน 3 ครั้ง/เดือน เป็น
เวลา 5 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง/ผู้พิการ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 
คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 
1,500 บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 
70 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,100 บาท 
3) ค่าสมนาคุณวิทยากร  
- วิทยากรบรรยาย จำนวน 2 คน  3 ชม.ๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
 

13,200 พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 

รพ.บ้านสร้าง  
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
4. โครงการส่งเสริม  
ป้องกันปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก  ปีงบประมาณ 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพือ่ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคฟันผุใน
เด็ก 3 – 5 ปี  และ
ปรับพฤติกรรมในการ
ดูแลช่องปากเด็ก 3 – 
5 ปี 
2.เพ่ือส่งเสริมป้องกัน
โรคในช่องปากในกลุ่ม
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/รร.อนุบาล โดยครู
พ่ีเลี้ยง/  ผู้ดูแลเด็ก
ปละเด็กสามารถดูแล
สุขภาพช่องปากเด็กได้
อย่างเหมาะสม 
3.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก  
และบริการทางทันต 
กรรมที่มีคุณภาพ 
4.เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ชั้นประถมศึกษามี
ความรู้และพฤติกรรม
การดูแลช่องปากท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม 

1.จำนวน 167  
คน 
-เด็กอนุบาลและ
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จำนวน 
72  คน 
-เด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  
จำนวน 95 คน 

1.ค่าวัสดุทันตกรรม  
-วัสดุอุดฟันFuji IX  จำนวน ๑ชุด ชุดละ 
๒,๐๐๐ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
-Flowable Composite Filling จำนวน ๒ถุง 
ถุงละ ๑,๐๗๐ เป็นเงิน ๒,๑๔๐ บาท 
-Sealant  จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๑,0๓7 
เป็นเงิน ๒,๐๗๔ บาท 
-Fluoride vanish  จำนวน ๔ ถุง 
ถุงละ ๑,๕๐๐.๑๔ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐.๕๖ 
บาท 
-Etching จำนวน ๑๐ กล่อง กล่องละ ๒๔๓ 
บาท เป็นเงิน ๒,๔๓๐ บาท 
-Flowable Composite (๑ step) จำนวน๔
หลอด หลอดละ ๑,๔๙๘ บาท เป็นเงิน 
๕,๙๙๒บาท 
-Tray Fluoride size Lจำนวน ๕๐ ชิ้น ชิ้นละ 
๖๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
- Spoon จำนวน ๒๐ ชิ้น ชิ้นละ ๑๕๐ บาท 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท  
-Microbrush จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๗๐ 
บาท เป็นเงิน ๓๕๐ บาท 
๒. อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติแปรงฟัน จำนวน ๑๖7 
ชุด 
ชุดละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๑๐ บาท 
(หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
ตามความจำเป็นที่จ่ายจริง) 

31,996 พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 

รพ.บ้านสร้าง  
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กิจกรรมประเภทท่ี 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1. โครงการบ้านต้น
ขี้เหล็กสู้ภัยไข้เลือดออก 
ปี 2563 

1. เพื่อระดมความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในชุมชนในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนมี
พฤติกรรมการควบคุม
ลูกน้ำยุงลายที่บ้านและ
ชุมชนของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนทุกคน 
ทุกหลังคาเรือนใน

พ้ืนที่หมู่ที่ 1 
ตำบลบ้านสร้าง 

1.กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 

1.  ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฯ  

  - สเปรย์กำจัดยุงแบบกระป๋อง 
ขนาด ๖๐๐ มล.จำนวน 10 กระป๋องๆละ 85 
บาท เป็นเงิน  85๐ บาท 

  - ยาทากันยุง ชนิดทา จำนวน 100 
ซองๆละ 5 บาท เป็นเงิน 5๐๐ บาท 
      2.  ค่าทรายเคลือบสาร Temephos 
จำนวน 2 ถังๆละ 3,600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท 
      3.  น้ำยาสำหรับพ่นหมอกควัน ขนาด 1 
ลิตร จำนวน 1 ขวดๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท 
      4.  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นหมอก
ควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย 
             - น้ำมันดีเซล สำหรับผสมน้ำยาพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,500  บาท 
             - น้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,000  บาท 
      5.  ค่าจ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 คน 10 วันๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 
  

15,250 พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 

อสม.หมู่ 1  



-6- 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
2. โครงการบ้านเหนือ
คลองสู้ภัยไข้เลือดออก 
ปี 2563 

1. เพ่ือระดมความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในชุมชนในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนมี
พฤติกรรมการควบคุม
ลูกน้ำยุงลายที่บ้านและ
ชุมชนของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนทุกคน 
ทุกหลังคาเรือนใน

พ้ืนที่หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านสร้าง 

1. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 

๑.  ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฯ  

  - สเปรย์กำจัดยุงแบบกระป๋อง 
ขนาด ๖๐๐ มล.จำนวน 10 กระป๋องๆละ 85 
บาท เป็นเงิน  85๐ บาท 

  - ยาทากันยุง ชนิดทา จำนวน 100 
ซองๆละ 5 บาท เป็นเงิน 5๐๐ บาท 
      2.  ค่าทรายเคลือบสาร Temephos 
จำนวน 1 ถังๆละ 3,600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
      3.  น้ำยาสำหรับพ่นหมอกควัน ขนาด 1 
ลิตร จำนวน 1 ขวดๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท 
      4.  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นหมอก
ควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย 
             - น้ำมันดีเซล สำหรับผสมน้ำยาพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,500  บาท 
             - น้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,000  บาท 
      5.  ค่าจ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 คน 10 วันๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 
 

11,650 พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 

อสม.หมู่ 2  

 



-7- 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
3. โครงการบ้านคลอง
ท้ายบ้านสู้ภัย
ไข้เลือดออก ปี 2563 

1. เพ่ือระดมความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในชุมชนในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนมี
พฤติกรรมการควบคุม
ลูกน้ำยุงลายที่บ้านและ
ชุมชนของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนทุกคน 
ทุกหลังคาเรือนใน

พ้ืนที่หมู่ที่ 3 
ตำบลบ้านสร้าง 

1. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 

๑.  ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฯ  

  - สเปรย์กำจัดยุงแบบกระป๋อง ขนาด 
๖๐๐ มล.จำนวน 10 กระป๋องๆละ 85 บาท 
เป็นเงิน  85๐ บาท 

  - ยาทากันยุง ชนิดทา จำนวน 150 
ซองๆละ 5 บาท เป็นเงิน 750 บาท 
      2.  ค่าทรายเคลือบสาร Temephos 
จำนวน 3 ถังๆละ 3,600 บาท เป็นเงิน 
10,800 บาท 
      3.  น้ำยาสำหรับพ่นหมอกควัน ขนาด 1 
ลิตร จำนวน 1 ขวดๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท 
      4.  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นหมอก
ควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย 
        - น้ำมันดีเซล สำหรับผสมน้ำยาพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,500  บาท 
         - น้ำมันเบนซิน สำหรบัเครื่องพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,000  บาท 
      5.  ค่าจ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 คน 10 วันๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 

19,100 พฤษภาคม - 
กันยายน 2563 

อสม.หมู่ 3  
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
4. โครงการบ้านมูลเหล็ก
สู้ภัยไข้เลือดออก ปี 
2563 

1. เพ่ือระดมความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในชุมชนในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนมี
พฤติกรรมการควบคุม
ลูกน้ำยุงลายที่บ้านและ
ชุมชนของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนทุกคน 
ทุกหลังคาเรือนใน

พ้ืนที่หมู่ที่ 5 
ตำบลบ้านสร้าง 

1. กิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 

๑.  ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฯ  

  - สเปรย์กำจัดยุงแบบกระป๋อง 
ขนาด ๖๐๐ มล.จำนวน 10 กระป๋องๆละ 85 
บาท เป็นเงิน  85๐ บาท 

  - ยาทากันยุง ชนิดทา จำนวน 100 
ซองๆละ 5 บาท เป็นเงิน 5๐๐ บาท 
      2.  ค่าทรายเคลือบสาร Temephos 
จำนวน 2 ถังๆละ 3,600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท 
      3.  น้ำยาสำหรับพ่นหมอกควัน ขนาด 1 
ลิตร จำนวน 1 ขวดๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท 
      4.  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นหมอก
ควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย 
             - น้ำมันดีเซล สำหรับผสมน้ำยาพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,500  บาท 
             - น้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,000  บาท 
      5.  ค่าจ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 คน 10 วันๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 
 

15,250 พฤษภาคม - 
กันยายน 2563 

อสม. หมู่ 5  
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

5. โครงการบ้านคูตานพ
สู้ภัยไข้เลือดออก ปี 
2563 

1. เพ่ือระดมความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในชุมชนในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนมี
พฤติกรรมการควบคุม
ลูกน้ำยุงลายที่บ้านและ
ชุมชนของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนทุกคน 
ทุกหลังคาเรือนใน

พ้ืนที่หมู่ที่ 6 
ตำบลบ้านสร้าง 

1. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 

๑.  ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฯ  

  - สเปรย์กำจัดยุงแบบกระป๋อง 
ขนาด ๖๐๐ มล.จำนวน 10 กระป๋องๆละ 85 
บาท เป็นเงิน  85๐ บาท 

  - ยาทากันยุง ชนิดทา จำนวน 100 
ซองๆละ 5 บาท เป็นเงิน 5๐๐ บาท 
      2.  ค่าทรายเคลือบสาร Temephos 
จำนวน 1 ถังๆละ 3,600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
      3.  น้ำยาสำหรับพ่นหมอกควัน ขนาด 1 
ลิตร จำนวน 1 ขวดๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท 
      4.  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นหมอก
ควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย 
             - น้ำมันดีเซล สำหรับผสมน้ำยาพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,500  บาท 
             - น้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,000  บาท 
      5.  ค่าจ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 คน 10 วันๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 
 

11,650 พฤษภาคม - 
กันยายน 2563  

 

อสม.หมู่ 6  

 



-10- 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
6. โครงการบ้านคลอง
สองสู้ภัยไข้เลือดออก ปี 
2563 

1. เพ่ือระดมความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในชุมชนในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนมี
พฤติกรรมการควบคุม
ลูกน้ำยุงลายที่บ้านและ
ชุมชนของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนทุกคน 
ทุกหลังคาเรือนใน

พ้ืนที่หมู่ที่ 8 
ตำบลบ้านสร้าง 

1. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 

๑.  ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฯ  

  - สเปรย์กำจัดยุงแบบกระป๋อง 
ขนาด ๖๐๐ มล.จำนวน 10 กระป๋องๆละ 85 
บาท เป็นเงิน  85๐ บาท 

  - ยาทากันยุง ชนิดทา จำนวน 150 
ซองๆละ 5 บาท เป็นเงิน 750 บาท 
      2.  ค่าทรายเคลือบสาร Temephos 
จำนวน 3 ถังๆละ 3,600 บาท เป็นเงิน 
10,800 บาท 
      3.  น้ำยาสำหรับพ่นหมอกควัน ขนาด 1 
ลิตร จำนวน 1 ขวดๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท 
      4.  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นหมอก
ควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย 
             - น้ำมันดีเซล สำหรับผสมน้ำยาพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,500  บาท 
             - น้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,000  บาท 
      5.  ค่าจ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 คน 10 วันๆละ 300 บาท เป็น
เงนิ 3,000 บาท 

19,100 พฤษภาคม - 
กันยายน 2563 

อสม.หมู่ 8  
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

7. โครงการบ้าน     
ปากคลองสองสู้ภัย
ไข้เลือดออก ปี 2563 

1. เพ่ือระดมความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในชุมชนในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนมี
พฤติกรรมการควบคุม
ลูกน้ำยุงลายที่บ้านและ
ชุมชนของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนทุกคน 
ทุกหลังคาเรือนใน

พื้นที่หมู่ที่ 9  
ตำบลบ้านสรา้ง 

1.กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 

๑.  ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฯ  

  - สเปรย์กำจัดยุงแบบกระป๋อง 
ขนาด ๖๐๐ มล.จำนวน 10 กระป๋องๆละ 85 
บาท เป็นเงิน  85๐ บาท 

  - ยาทากันยุง ชนิดทา จำนวน 150 
ซองๆละ 5 บาท เป็นเงิน 750 บาท 
      2.  ค่าทรายเคลือบสาร Temephos 
จำนวน 3 ถังๆละ 3,600 บาท เป็นเงิน 
10,800 บาท 
      3.  น้ำยาสำหรับพ่นหมอกควัน ขนาด 1 
ลิตร จำนวน 1 ขวดๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท 
      4.  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นหมอก
ควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย 
             - น้ำมันดีเซล สำหรับผสมน้ำยาพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,500  บาท 
             - น้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,000  บาท 
      5.  ค่าจ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 คน 10 วันๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 
 

19,100 พฤษภาคม - 
กันยายน 2563 

อสม. หมู่ 9  
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

8. โครงการบ้านท่า
กระทุ่มสู้ภัยไข้เลือดออก 
ปี 2563 

1. เพ่ือระดมความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในชุมชนในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนมี
พฤติกรรมการควบคุม
ลูกน้ำยุงลายที่บ้านและ
ชุมชนของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

ประชาคมทุกคน 
ทุกหลังคาเรือนใน

พ้ืนที่หมู่ที่ 10 
ตำบลบ้านสร้าง 

1.กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 

๑.  ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฯ  

  - สเปรย์กำจัดยุงแบบกระป๋อง 
ขนาด ๖๐๐ มล.จำนวน 10 กระป๋องๆละ 85 
บาท เป็นเงิน  85๐ บาท 

  - ยาทากันยุง ชนิดทา จำนวน 100 
ซองๆละ 5 บาท เป็นเงิน 5๐๐ บาท 
      2.  ค่าทรายเคลือบสาร Temephos 
จำนวน 2 ถังๆละ 3,600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท 
      3.  น้ำยาสำหรับพ่นหมอกควัน ขนาด 1 
ลิตร จำนวน 1 ขวดๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท 
      4.  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นหมอก
ควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย 
             - น้ำมันดีเซล สำหรับผสมน้ำยาพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,500  บาท 
             - น้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,000  บาท 
      5.  ค่าจ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 คน 10 วันๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 
 

15,250 พฤษภาคม- 
กันยายน 2563 

อสม.หมู่ 10  
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

9. โครงการบ้านวังหัวคู้
สู้ภัยไข้เลือดออก ปี 
2563 

1. เพ่ือระดมความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในชุมชนในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนมี
พฤติกรรมการควบคุม
ลูกน้ำยุงลายที่บ้านและ
ชุมชนของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนทุกคน 
ทุกหลังคาเรือน 
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 11 
ตำบลบ้านสร้าง 

1.กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 

๑.  ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฯ  

  - สเปรย์กำจัดยุงแบบกระป๋อง 
ขนาด ๖๐๐ มล.จำนวน 10 กระป๋องๆละ 85 
บาท เป็นเงิน  85๐ บาท 

  - ยาทากันยุง ชนิดทา จำนวน 100 
ซองๆละ 5 บาท เป็นเงิน 5๐๐ บาท 
      2.  ค่าทรายเคลือบสาร Temephos 
จำนวน 1 ถังๆละ 3,600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
      3.  น้ำยาสำหรับพ่นหมอกควัน ขนาด 1 
ลิตร จำนวน 1 ขวดๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท 
      4.  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นหมอก
ควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย 
             - น้ำมันดีเซล สำหรับผสมน้ำยาพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,500  บาท 
             - น้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน เป็นเงิน  1,000  บาท 
      5.  ค่าจ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 คน 10 วันๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 
 

11,650 พฤษภาคม - 
กันยายน 2563 

อสม.หมู่ 11  
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กิจกรรมประเภทท่ี 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เกินร้อยละ15  

ของเงินรายรับของกองทุนฯปีงบประมาณนั้น[ข้อ10(4)] 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1. โครงการ  ประชุม
คณะกรรมการกองทุน, 
ที่ปรึกษา,อนุกรรมการ
,คณะทำงาน 
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านสร้าง 

 

1. เพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม 
ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
กองทุน 

2. เพื่อพิจารณา
ออกระเบียบที่จำเป็น
เพ่ือประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุน   

3. เพื่อควบคุม
และกำกับดูแลการรับ
เงิน  การจ่ายเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการ
จัดทำบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
กองทุน, ที่ปรึกษา,
อนุกรรมการ
,คณะทำงาน 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านสร้าง 

 

1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
 - ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 
17 คน ๆ ละ 400 บาท จำนวน 3 ครั้ง        
เป็นเงิน  20,400  บาท 

- ค่าอุปกรณ์และวัสดุสำนักงาน 
                     
เป็นเงิน  5,625    บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
17 คนๆละ 25 บาท  จำนวน 3 ครั้ง           
เป็นเงิน  1,275  บาท 

รวมเป็นเงิน 27,300บาท 
2 จัดประชุมอนุกรรมการกองทุนฯ 
 - ค่าตอบแทนอนุกรรมการ จำนวน 4 
คน ๆ ละ 300 บาท จำนวน 1 ครั้ง          เป็น
เงิน  1,200  บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
4 คนๆละ 25 บาท  จำนวน 1 ครั้ง               
เป็นเงิน    100 บาท 

 รวมเป็นเงิน 1,200 บาท 
     หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

28,600 เดือนกุมภาพันธ์ – 
เดือนกันยายน  

2563 

คณะกรรมการ
กองทุน, ที่ปรึกษา
,อนุกรรมการ
,คณะทำงาน 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านสร้าง 

 

 



หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกำหนด 

/4.เพ่ือกำกับ… 
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

 4. เพื่อกำกับดูแล
ให้หน่วยงาน  หรือกลุ่ม
หรือองค์กรผู้ที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ ให้
เป็นไปตามแผนงาน 
โครงการที่
คณะกรรมการกองทุน
อนุมัติ  และตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพ
กำหนด 

5. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการ
จัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงาน รายงานการ
รับจ่ายและเงินคงเหลือ

      



ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ   

 
 


