
แผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 
 

1. แผนงานด้านการจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ รวม 2 โครงการ  งบประมาณรวม 26,800 บาท 
 

แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1.1) โครงการจัดซื้อ

เครื่องคัดกรอง
โรคความดันโลหิต
สูงและ
โรคเบาหวาน   

1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานแก่
ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ   
2.เพื่อส่งเสรมิบทบาท
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน(อสม.)ให้
ปฏิบัติงานเชิงรุกใน
การส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนใน
ชุมชน 
3.เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตราย
ของโรคความดัน
โลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน รวมทั้ง
รู้วิธีปฏิบัตตินเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ 

 

- ประชาชนอายุ 
15 ปีขึ้นไป ใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลรามัน  
อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

 1. ประ ชุม เ จ้ าห น้ า ที่  รพ . ร า มันและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)
เพื่อชี้แจง      ขั้นตอนการดําเนินงาน 
2. เสนอโครงการเพื่อของบสนับสนุนในการ
จัดซื้ออุปกรณ์จัดโครงการฯจากคณะกรรม
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
3. จัดอบรมให้ความรู้  และสอนวิธีการคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ในชุมชน  แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน(อสม.) 
4. แบ่งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน(อสม.)ลงพื้นที่ และดําเนินการคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ในชุมชน 
5. สรุปผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) 

 

ม.ค. – ก.ย. 
25๕6 

- เครื่องชั่งน้ําหนักแบบ
ยืนจํานวน  4   เครื่องๆ
ละ 800 บาทเป็นเงิน 
3,200บาท 
- เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอล จํานวน  1   
เครื่องๆละ 1,900  บาท
เป็นเงิน 1,900บาท 
- เครื่องเจาะโลหิตวัด
ระดับน้ําตาลจํานวน  4   
เครื่องๆละ 2,800  บาท
เป็นเงิน11,200บาท 
- ป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการฯ จํานวน  1   
ผืนๆละ    500  บาท 

 
 

รวมเป็นเงิน  16,80๐ 
บาท 

- อสม.ตําบล
กายูบอเกาะ 
- อบต. 
- รพ.รามัน 
 

 

 
 

ประเภทที่ ๑ 



แผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 
 

1. แผนงานด้านการจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ รวม 2 โครงการ   
 

แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1.2) โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาล ฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ประชาชน และ
ช่วยเหลือประชาชน
ในสถานการณ์   
อุทกภัย 

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และฟื้นฟู
สมรรถภาพประชาชน 
ในระหว่างสถานการณ์
น้ําท่วม 
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
ในช่วงหลังสถานการณ์
น้ําท่วม 
3. เพื่อให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานอื่นๆในการ
ดูแลสุขภาพประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติน้ําท่วม 
 

- ประชาชนใน
พื้นที่ 4 หมู่บ้าน  
 

1)ประชาชน
ได้รับช่วยเหลือ 
และสนับสนุน
การดําเนินงาน
อื่นๆในการดูแล
สุขภาพ ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
ภัยพิบัติน้ําท่วม 
 

๑.การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประชาชน ด้วยถุงยังชีพในระหว่างและ
หลังสถานการณ์น้ําท่วม 

ม.ค. 2556  –  
ก.ย.25๕6 

- ค่าจัดซื้อยาสามัญ
ประจําบ้าน 
- ค่าจัดซื้อยารักษาโรคน้ํา
กัดเท้า 
- ค่าจัดซื้อน้ําดื่มสะอาด 
- ค่าจัดซื้ออาหารปรุง
สําเรจ็พร้อมบริโภค 
 
 
 

 
 
รวมเป็นเงิน  10,0๐๐ 
บาท 

- อสม. 
- อบต. 
 

 

 
 

ประเภทที่ ๑ 



 
แผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 

 

2. แผนงานด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข  รวม 3 โครงการ   งบประมาณรวม 71,750 บาท 
 

แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลา 
รายละเอียด
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

2.1) โครงการ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน ตําบล    
กายูบอเกาะ 

๑ . เ พื่อใ ห้ประชาชน
กลุ่ม ดี กลุ่มเสี่ ยงและ
กลุ่มป่วยได้เข้ารับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒. เ พื่อใ ห้ประชาชน
กลุ่ม ดี กลุ่มเสี่ ยงและ
กลุ่มป่วยมีความรู้และ
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ข ภ า พ ต น เ อ ง ที่
เหมาะสม  
๓. เ พื่อใ ห้ประชาชน
กลุ่ม ดี กลุ่มเสี่ ยงและ
กลุ่ ม ป่วยสามารถลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โดยผ่าน
บุ ค ค ล แ ล ะ ห มู่ บ้ า น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ต้นแบบ  
 

๑. พื้นที่เป้าหมาย  
จํานวน 4 หมู่บ้าน  
๒.  ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง จํานวน     
๑2๐ คน 

ร้อยละ 5๐ ของ
ประชาชน อายุ    
1๕ ปีขึ้นไป ได้รับ
การตรวจคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยง 

๑.ตรวจคัดกรองสุขภาพของประชาชน อายุ 
15 ปีขึ้นไป 
๒.จัดคอร์สอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ
และ  ระยะเวลา 1 วัน จํานวน ๑2๐ คน 
ช่วงเช้า   
- ผู้เข้าอบรมได้รับการตรวจคัดกรองและทํา
แบบทดสอบความรู้และประเมินพฤติกรรม
สุขภาพก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ- จัก
กิจกรรม walk Rally โดยแบ่งเป็นฐานการ
เรียนรูจ้ํานวน 5 ฐาน (สันทนาการ/
นันทนาการ) 
ฐานที่ ๑ ฐานประเมินสดัส่วนรา่งกาย  
ฐานที่ ๒ ฐานเรียนรู้ด้านอาหาร  
ฐานที่ ๓ ฐานเดินเร็ว  
ฐานที่ ๔ ฐานวัดการหายใจ(๑๐ ครั้ง/นาที) 
ฐานที่ ๕ ฐานสั่งลาพุง 
(มีติดตาม ประเมินผล หลังจากอบรมทุก ๑ 
เดือน ๓ เดือน) 
ช่วงบ่าย  
- มอบของที่ระลึกให้ประชาชนกลุม่ป่วย 
- สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บรหิาร 
 

ม.ค. – ก.ย. 
๒๕๕6 

จํานวนเงินงบประมาณ  
๒2,5๐๐ บาท 
- อาหารกลางวันผู้เข้า
รับการฝึกอบรมและผู้
จัด  
๑2๐ คน*45บาท*     
2มื้อ=10,8๐๐บาท 
- อาหารว่าง ผู้เข้ารับ
การอบรม ๑2๐ คน*   
1๕บาท*4มื้อ =    
7,2๐๐บาท 
- ค่าวิทยากร 5 
ชั่วโมงๆละ๓๐๐บาท 
เป็นเงิน 3,0๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ 700บาท 
 
รวมทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน 
๒2,5๐๐ บาท 

- รพ.รามัน 
- อสม.ตําบล 
 
 
 

 

ประเภทที่ ๒ 



 
แผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 

 

2.แผนงานด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข  รวม 3 โครงการ  
 

แผนงาน /
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

2.2) โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในเด็ก
อายุ 0-5 ปี 

๑.เพื่อส่งเสรมิภาวะ
โภชนาการและ
พัฒนาการในเด็ก  
๐ – ๕ ปี  
๒.เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการ มีความรู้
เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก 
๐-๕ ปี 
๓.เพื่อให้เด็กอายุ ๐-๕ 
ปีได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ครบชุด
ตามเกณฑ์อายุ ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๙๐ 
๔.เพื่อป้องกันและลก
การเกิดโรคติดต่อที่
สามารถป้องกันได้
ด้วยวัคซีน 
 
 
 
 
 

- เด็กที่มีอายุ 0-
5 ปี ในพื้นที่
จํานวน 4 
หมู่บ้าน  จํานวน  
140 คน 

- อัตราเด็ก 0-5 
ปี มีภาวะ
โภชนาการตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 
90 
- อัตราเด็ก 0-5 
ปี มีการ
พัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 90 

- สํารวจภาวะโภชนาการ 
พัฒนาการ  
ความคลอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก  
๐-๕ ปีในชุมชน 
- อบรมให้ความรูผู้้ปกครอง 
- บริการวัคซีนในวันรณรงค์ที่ อบต.   
 กายูบอเกาะและในชุมชน 
  

ม.ค. – ก.ย. ๒๕๕6 ๑.ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 
๑๔๐ คน คนละ ๕๐ บาท เป็น
เงิน  ๗,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จํานวน ๑๔๐ คน คนละ ๒๕ 
บาทจํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน   
7,0๐๐ บาท 
๓.ค่าของสมนาคุณ(กระเป๋า)ใน
วันจัดกิจกรรมรณรงค์วัคซีนและ
ส่งเสริมโภชนาการ จํานวน 
๑๔๐ ชิ้น ๆละ 183 บาท  
เป็นเงิน ๒5,62๐ บาท 
๔.อาหารเสริม(นม) จํานวน ๔ 
ลังๆละ ๑๙๕ บาท  
เป็นเงิน  ๗๘๐ บาท 
 
รวมทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน 
40,40๐ บาท 

- รพ.รามัน 
- อสม.  
ตําบล  
- อบต. 
 

 

ประเภทที่ 2 



 
แผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 

 

2. แผนงานด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข  รวม 3 โครงการ  
แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2.3) โครงการสูงอายุ 

รวมใจ ใส่ใจ
สุขภาพ 

๑ .  เ พื่ อ จัด ตั้ งชมรม
ผู้สูงอายุ 
๒ .เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ สู ง อ า ยุ มี
ความรู้  ใ น เ รื่ อ ง
สุขภาพ 
 

๑. ผูสู้งอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ในพื้นที่  
 จํานวน ๓5 คน 

๑.มีชมรม
ผู้สูงอายุ
เกิดขึ้นใน    
พื้นที่ 1 
ชมรม 
๒.ผูสู้งอายุ
ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
๑๐๐% 

๑.รับสมัครผูสู้งอายุในการเข้า ชมรม 
๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิง
ปฏิบัติการในเรื่องการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
๓.จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพผูส้งูอายุ 
๔.จัดกิจกรรมการออกกําลังกายให้กับผู้สูงอายุ 
 

ม.ค. – ก.ย. 
๒๕๕6 

จํานวนเงินงบประมาณ  
บาท 
-  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
จํานวน ๓5 คน   คนละ 
 ๒๕  บาทจํานวน 6 ครั้ง 
= ๕,๒๕๐ บาท 
- ค่าวิทยากร ๑ คน 
ชั่วโมงละ๓๐๐บาท  1๒ 
ชั่วโมง   
= 3,600 บาท 
 
รวมทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน 
8,85๐ บาท 
 

- รพ.รามัน 
- อสม.ทุกคน 
 

 

 
 

ประเภทที่ 2 



 
แผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 

 

3. แผนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น  รวม 2 โครงการ งบประมาณ  79,500 บาท 
 

แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3.1) โครงการอบรม

ให้ความรู้ด้าน
สุขภาพของเด็ก 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ และอาสา 
สมัครผู้ดูแล ใน
พื้นที่ตําบล      
กายูบอเกาะ 

๑. เพื่อให้เด็ก ผูด้้อย 
โอกาส   ผู้พิการ 
อาสาสมัครและผู้ดูแล 
ได้มีความรู้และสามารถ
ป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากโรคภัยไข้
เจ็บ มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ ์
๒. เพื่อให้เด็ก ผูด้้อย 
โอกาส   ผู้พิการ 
อาสาสมัครและผู้ดูแล 
ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓.เพื่อให้มีชมรมผูดู้แล
เด็ก ผู้ด้อยโอกาส   
ผู้ดูแลผู้พิการ  
 

- เด็กผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ 4 หมู่บ้าน 
จํานวน 100 คน  
- อาสาสมัครผู้
และผูดู้แลเด็ก ผู้
ด้อย โอกาส   ผู้
พิการ   20 คน 

 ๑.จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ชิงทฤษฎีและเชิง
ปฏิบัติการแก่ เด็ก ผูด้้อย โอกาส   ผู้พิการ 
อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้พิการ 
๒.จัดกิจกรรมดูแล เด็ก ผูด้้อยโอกาส     ผู้พิการ 
ที่บ้าน 
 
 

ม.ค. – ก.ย. 
25๕6 

-จัดอบรม 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- ของเยี่ยมบ้าน   
- ค่าตอบแทน อสม. ใน
การเยี่ยมบ้าน   
 
 

 
 
รวมเป็นเงิน  7๐,0๐๐ 
บาท 

- ผู้นําชุมชน 
- อบต. 
- รพ.รามัน 
- อสม.ทุกคน 
 

 

 
 

ประเภทที่ ๓ 



 
แผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 

 

3.แผนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น  รวม 2 โครงการ  
 

แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3.2) โครงการอบรม
ให้ความรู้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.           
กายูบอเกาะ 

1. เพื่อศึกษาแนวคิด
และปฏิบัติในการใช้สื่อ
กระตุ้นสมองทั้ง 2 ซีก
สู่โลกยุคใหม่ 
2. เ พื่อศึกษาเทคนิค
การสอน เกมส์ และ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึง
ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
โภชนาการสําหรับเด็ก 
3. เพื่อก่อให้เกิดการ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม
คิดเห็นของครูผู้สอนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน        
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรครวมถึง
แนวทางการแก้ไข 
4.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมได้นําความรู้
ความสามารถ ทักษะ
ต่างๆ ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 
 

- เป้าหมาย ดังนี้ 
- ครูผู้ดูแลเด็ก                 
- นักเรียน และ
ผู้ปกครอง                                          
จํานวน  75 คน 
                                           
 

1)ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู ้
และเทคนิคการ
สร้างกระบวน 
การ 
มีส่วนร่วม 
ระหว่างครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานต่างๆ 
  
 

๑. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน ศิลปะการสื่อสารและ
บุคลิกภาพสําหรับครผูู้ดูแลเด็ก จิตวิทยา
การสอน และเทคนิคการให้คําปรกึษา 
การจัดการด้านโภชนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัย แนวทางการจัดห้องเรยีนอัจฉริยะ 
เพื่อการเรยีนรู้เสรมิสร้างทักษะความคิด 
จินตนาการ และเครื่องมือและอุปกรณ์
เสรมิสร้างสุขภาพสําหรับเด็ก 

ม.ค.-ก.ย.2556 - อาหารว่าง 2 มื้อ 
จํานวน 70 คน ๆ ละ 
50 บาท    เป็นเงิน 
3,500.-บาท  
 - อาหารกลางวัน  1 มื้อ 
จํานวน 70 คนๆ ละ 50 
บาท  เป็นเงิน 3,500.-
บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
2 คนๆ ละ 1,000 บาท                  
เป็นเงิน    2,000.-บาท                                                                                              
- ค่าจ้างทําป้ายผ้า
โครงการ 1 ผืนๆละ 
500 บาท                    
เป็นเงิน  500.- บาท             
  
 
รวมเป็นเงิน  9,5๐๐ 
บาท 

- ศพด. 
 บาลาสมีแล 
- อสม. 
 

 

ประเภทที่ ๓ 



 
 

แผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 
 

     4. แผนงานด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รวม 1 กิจกรรม งบประมาณ 17,800 บาท 
 

แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลา 
รายละเอียด
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4.1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพกองทุนฯ 

๑. เพื่อเป็นค่าตอบแทน
ให้กับกรรมการและ
อนุกรรมการในการ
ประชุม 
2.เพื่อดําเนินงานของ
สํานักงานหลักฯ 

คณะกรรมการฯ
อนุกรรมการฯ
กองทุน จํานวน 
22 คน  

 - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯกองทุน 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
- เพื่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ การทบทวนปัญหา
สาธารณสุขในพื้นที่ 
- วัสดุอุปกรณส์ํานักงานต่างๆ 

ต.ค.2555 - 
ก.ย. 2556 

จํานวนเงิน
งบประมาณ  
17,800 บาท 

 

-กองทุนฯ 
ตําบล 
กายูบอเกาะ 
 

 

 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้ แผนงานโครงการ/กิจกรรม สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 
 
สรุป   ประเภทกิจกรรมที่ 1     แผนงานด้านการจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์              รวม  2  โครงการ       รวมงบประมาณ   26,800 บาท 
         ประเภทกิจกรรมที่ 2     แผนงานด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข          รวม  2   โครงการ      รวมงบประมาณ   71,750 บาท 
         ประเภทกิจกรรมที่ 3     แผนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น         รวม  2   โครงการ      รวมงบประมาณ    79,500 บาท 
         ประเภทกิจกรรมที่ 4     แผนงานด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รวม  1  กิจกรรม        รวมงบประมาณ   17,800 บาท 
                                                                                                                                                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  195,850  บาท    
 
 
 
(ลงชื่อ)           เนาวรัตน์  ปะกียา                                 (ลงชื่อ)       ชัยณิวัฒน์ สายสุวรรณ์                              (ลงชื่อ)       อาสมี  เซะบากอ 
                (นางเนาวรัตน์  ปะกียา)                                           (นายชัยณิวัฒน์   สายสุวรรณ์)                                   (นายอาสมี    เซะบากอ)  
หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลรามัน/ กรรมการ     บุคลากร 5 อบต.กายูบอเกาะ/ กรรมการและเลขานุการ      นายก อบต.กายูบอเกาะ/ ประธานกรรมการ 

ประเภทที่ ๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2556 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลกายูบอเกาะ 
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 


